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NOVÉ VOLVO XC40. 
SUV, KTERÉ MÁ STYL, VÁŠ STYL 

Nové Volvo XC40 je originální SUV, které perfektně souzní s životem 
ve městě. Zrodilo se ze švédského smyslu pro inovace a bylo stvořeno 
kolem Vás a Vašich potřeb. Vysoká světlá výška, velká kola a proporce 
opravdového SUV mu propůjčují působivě silný postoj. Vzhledem k 
vysoké jízdní pozici a agilnímu jízdnímu chování, díky nimž získáte pře
hled nad situací, si budete každou cestu v tomto voze užívat s pocitem 
naprosté sebejistoty a kontroly nad věcí. Prioritou našeho unikátně 
skandinávského a nezaměnitelně městského Volva XC40 je usnadnit 
a zpříjemnit Vám život. Jestliže jeho přednosti rozšíříte pomocí příslu
šenství Volvo navrženého s myšlenkou na Vás a Váš vůz, získáte Volvo 
XC40 dokonale sladěné s Vaším životním stylem.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO XC40

VAŠE VOLVO XC40  
PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Příslušenství pro stylové provedení exteriéru bylo naším týmem design
érů navrženo, aby perfektně ladilo s křivkami Volva XC40 a současně 
podtrhlo jeho silný moderní charakter. Vy s ním získáte příležitost vyjá
dřit svou osobitost a jezdit ve voze, který nezapře, že patří Vám.
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Prostřednictvím příslušenství pro stylové 
provedení exteriéru dodáte svému sebejistě a 
moderně působícímu městskému SUV navíc ještě 
robustní a sportovní charakter. Designové prvky z 
nerezové oceli, které harmonicky ladí s výrazným 
exteriérem, podtrhnou hrdě vzpřímený postoj 
Volva XC40, zatímco budou velká 21" kola z lehké 
slitiny s 5 trojitými paprsky v otevřeném provedení 
napovídat, že se jedná o silný vůz, který se před 
ničím nezastaví.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO XC40

Sada příslušenství pro stylové prove-
dení exteriéru. Nechte své Volvo XC40 

ještě více zazářit prostřednictvím robustně, 
ale i sportovně, působící sady pro stylové 

provedení exteriéru. Spodní kryt předního 
nárazníku, spodní kryt zadního nárazníku a 
spodní dekorativní lišty dveří z kartáčované 
nerezové oceli umocní silný postoj Vašeho 
městského SUV, zatímco dvě integrované 

koncovky výfuku vyjádří jeho smysl pro styl. 
Sada pro stylové provedení exteriéru bude k 

dispozici od května roku 2018.

Střešní spoiler. Stylový střešní spoiler v 
barvě střechy posílí sportovní charakter i 

aerodynamiku Vašeho SUV značky Volvo. 
Mimo to je perfektně sladěný s dalším příslu

šenstvím pro stylové provedení exteriéru.  
K dispozici bude od května 2018.
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21" kola z lehké slitiny s 5 trojitými paprsky v otevřeném provedení, v černém odstínu Black a s výbrusy Diamond Cut. Naše velká 21" kola z lehké slitiny s 5 trojitými paprsky v 
 otevřeném provedení ve výrazném černém provedení s výbrusy Diamond Cut Vám pomohou ještě výrazněji poukázat na silný a sportovní charakter vozu. Tato působivě krásná kola navíc perfektně 
ladí s čistými křivkami Vašeho švédského městského SUV, které s nimi bude působit ještě výkonněji.

96 622,- Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO XC40

Oboustranná textilní podložka do zavazadlového prostoru. Oboustranná podložka Vám pomůže udržet vzhled interiéru 
Vašeho Volva XC40 jako nový bez ohledu na to, co v něm převážíte. Abyste ji mohli využít při rozmanitých příležitostech, je podložka 
z jedné strany textilní, zatímco její druhá strana je vyrobena z odolného plastu. Díky praktickému prodloužení ji lze rozvinout i přes 
zadní nárazník, který Vás ochrání před znečištěním při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.

5 262,- Kč

Plastová podložka do zavazadlového prostoru. Odolná 
plastová podložka navržená speciálně pro Vaše Volvo XC40 
je opatřena protiskluzovým povrchem, který brání posunování 
nákladu po podlaze zavazadlového prostoru. Krom toho má 
podložka zvýšené okraje, takže efektivně brání pronikání 
nečistot a vody na podlahu zavazadlového prostoru. Podložka 
je k dispozici ve dvou variantách, aby ji bylo možné použít ve 
vozech vybavených držákem na nákupní tašky i bez něho.

3 717,- Kč
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Bezpečnostní ocelová mříž. Protože vytvoří pevnou bariéru mezi kabinou a zava
zadlovým prostorem, pomůže Vám bezpečnostní ocelová mříž ochránit při prudkém 
brzdění posádku před předměty, které jsou volně uloženy v zavazadlovém prostoru. Mříž 
lze snadno instalovat i demontovat a v případě potřeby ji lze pohodlně sklopit ke stropu. 
K dispozici v průběhu roku 2018.

9 246,- Kč

PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU V INTERIÉRU | 11

VEZMĚTE SI S SEBOU  
COKOLIV CHCETE

Protože je úkolem Volva XC40 podporovat Vás v tom, co máte rádi, je 
k dispozici s rozmanitým příslušenstvím pro interiér i exteriér, které Vám 
umožní vzít si s sebou na cesty vše, co milujete. Dobře vypadající příslu
šenství, se kterým se snadno manipuluje, Vám usnadní život a umožní 
Vám na plno využít kapacitu Vašeho SUV od Volva. Protože se jedná 
o příslušenství značky Volvo, můžete se spolehnout na jeho dlouhou 
životnost, snadné používání a perfektní soulad s Vaším  Volvem XC40.

Rohože do každého počasí. Odolné plastové podlahové rohože, které jsou stejně pružné a  
měkké jako by byly z gumy, chrání plyšové koberečky Vašeho Volva XC40 před znečištěním například 
zablácenými botami. Praktické zvýšené okraje po celém obvodu rohoží zajišťují optimální ochranu 
interiéru před navlhnutím a znečištěním. Svým barevným provedením a tvarem rohože perfektně ladí 
s interiérem vozu.

2 868,- Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO XC40

Střešní nosiče (příčníky). Snadno instalovatelné příčníky jsou kompatibilní s naším dalším 
příslušenstvím pro převážení nákladu na střeše, jako jsou např. nosiče jízdních kol nebo držák 
kánoe.

5 633,- Kč

Držák lyží/snowboardu. Aerodynamický hliníkový držák nabízí kapacitu pro převoz šesti 
párů lyží nebo čtyř snowboardů. Otevřete a zavřete ho velice snadno dokonce i v rukavicích.

4 957,- Kč

Střešní box z dílny automobilky Volvo 
Cars. Exkluzivní aerodynamický střešní box 
v lesklém černém provedení s kapacitou 350 
litrů navrhli naši designéři přímo pro Vaše 
Volvo, na jehož střeše bude působit sku
tečně stylově. Úchyty QuickGrip umožňují 
snadnou a rychlou montáž střešního boxu, 
zatímco elegantní vnitřní LED osvětlení Vám 
umožní nakládat jej pohodlně i za tmy.

28 805,- Kč

Držák jízdního kola na střešní nosiče. S tímto držákem 
můžete pohodlně a bezpečně převážet jízdní kolo na střeše 

vozu. Prostřednictvím ramena s robustními čelistmi, regulací 
protáčení a měkkými kontaktními plochami snadno správně 

a stabilně zajistíte rám, zatímco kola připevníte pomocí 
 rychloupínacích popruhů.

2 832,- Kč
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VNĚJŠÍ PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU | 13

Zástěrky. Speciálně navržené 
zástěrky, které přesně zapadají do 
designu Volva XC40, chrání karoserii 
vozu před znečištěním.

3 703,- Kč  
(přední + zadní)

Elektricky výklopné tažné zařízení. Naše výklopné tažné zařízení 
Vám bude k dispozici kdykoliv jej budete potřebovat a v době, kdy jej 
nebudete využívat, zůstane decentně skryto. Stačí stisknout tlačítko 
v zavazadlovém prostoru a ono se automaticky vysune. Jediné, co 
musíte udělat, je s cvaknutím ho zajistit v bezpečné poloze. Vybírat 
můžete také z nabídky nosičů jízdních kol navržených speciálně pro 
instalaci na tažné zařízení.

30 300,- Kč

Nosič jízdních kol na tažné zařízení. 
S naším moderním a velmi lehkým nosičem 
jízdních kol na tažné zařízení můžete převážet 
až čtyři jízdní kola, přičemž budete mít díky 
funkci sklápění vždy zajištěn pohodlný přístup 
do zavazadlového prostoru svého vozu.

19 456,- Kč  
(vč. nástavce pro 4. kolo)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO XC40

VYBAVENO NA VŠE, CO VÁS V ŽIVOTĚ ČEKÁ

Vytvořte si Volvo XC40, které bude perfektně souznít s Vaším životem. 
Pro tento účel je Vám k dispozici příslušenství Volvo navržené pro Vás 
a Váš vůz. Jestliže chcete, aby si Vaše posádka užívala mimořádný 
komfort, určitě jejím členům dopřejte podporu v podobě speciálně 
navrženého cestovního polštářku. Dětem ve věku do 10 let zajistí 
pohodlné cestování naše dětské bezpečnostní sedačky, které perfektně 
ladí s interiérem vozu a kromě vynikajícího komfortu dětem nabídnout 

také tu nejvyšší úroveň bezpečnosti. Čalounění dětských bezpečnost
ních sedaček je vyrobeno z materiálu wooltextile s 80% podílem vlny, 
který je odolný a pevný a zároveň i měkký a prodyšný, což jsou ideální 
vlastnosti, aby se děti cítily pohodlně. Protože se při vyvíjení dětských 
bezpečnostních sedaček řídíme stejně přísnými pravidly jako při kon
strukci našich vozů, můžete si být jistí, že bude Vaše dítě spolehlivě 
chráněno.

Dětský podsedák s opěrkou zad, 
kůže / textil Nubuck (15–36 kg). Náš 
exkluzivní podsedák s opěrkou zad, který je 
čalouněn kombinací pravé kůže a textilního 
materiálu Nubuck, představuje bezpečný a 
pohodlný způsob pro cestování dětí ve věku 
3 až 10 let, které jsou zajištěny bezpečnostním 
pásem vozu. Opěrku podsedáku lze naklonit 
do pohodlné polohy pro odpočinek. Dětský 
podsedák je k dispozici také s čalouněním 
wooltextile.

8 080,- Kč

Kojenecká bezpečnostní sedačka 
(do 13 kg). Dětská bezpečnostní sedačka 
otočená proti směru jízdy, která nabízí těm 
nejmenším prvotřídní bezpečnost a komfort, 
je určena pro novorozence a kojence přibližně 
do 1 roku. Optimální ochrana je zajištěna 
vysokým a bohatým bočním polstrováním a 
velkou hloubkou sedačky.

7 483,- Kč

Dětská bezpečnostní sedačka 
 orientovaná proti směru jízdy (9 – 25 kg). 
Naše dětská bezpečnostní sedačka pro děti 
do věku 36 let orientovaná proti směru 
jízdy umožňuje dětem cestovat mnoho let 
tím nejbezpečnějším a nejkomfortnějším 
 způsobem. Unikátně řešená opěrka hlavy a 
hluboké boční polstrování nabízí mimořádnou 
kombinaci komfortu a prvotřídní bezpečnosti, 
k čemuž přispívá snadná změna polohy 
opěrky hlavy a integrovaných bezpečnost
ních pásů.

9 818,- Kč

Dětská bezpečnostní sedačka  
(15 – 36 kg). Díky zvýšené ochraně v oblasti 
ramen a boků a úchytům pro optimální vedení 
bezpečnostního pásu představuje bezpeč
nostní sedačka pro děti ve věku od 3 do 10 
let skvělé řešení pro bezpečné cestování 
větších dětí. Aby si děti užívaly zvýšený komfort 
i na dlouhých cestách, lze snadno upravit 
polohu opěrky hlavy.

8 397,- Kč

Cestovní polštářek. Vaše posádka brzy zjistí, že je cestovní polštářek 
díky svému komfortu na dlouhých cestách přímo nedocenitelný. Polštářek 
lze jednoduše používat na každém ze sedadel našich vozů a v případě 
potřeby jej lze schovat. K dispozici ve dvou variantách: z textilního materiálu 
Nubuck ve světlém provedení Blond nebo z měkkého vlněného materiálu v 
tmavém odstínu Charcoal.

Nubuck: 2 060,- Kč / Vlna: 1 287,-Kč
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BEZPEČNOST A POHODLÍ | 15

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNK ÁCH ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CZ-CS.

SEZNAMTE SE S 
LIFESTYLOVOU KOLEKCÍ 
VOLVO CARS

V naší lifestylové kolekci najdete pestrou nabídku příslu
šenství, které podpoří Váš životní styl. Najdete zde vše od 
řemeslně vyráběných luxusních kožených tašek a oblečení 
přes hodinky až po sluchátka nebo sluneční brýle.  
Kompletní kolekci si můžete prohlédnout na stránkách  
collection.volvocars.com

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Některé zde 
popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého autorizovaného dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje 
právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.
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