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INOVÁCIE PRE ĽUDÍ
Vytvorené Švédskom.

V spoločnosti Volvo Cars sa neustále snažíme prinášať inovácie,
aby ste mohli žiť lepší život. Každý automobil, každá technológia
a každý dizajn je výsledkom jasnej vízie: maximálne zohľadňovať
potreby ľudí vo všetkom, čo robíme. Táto vízia, ktorá nás poháňala
od samého začiatku, je preniknutá duchom Švédska – krajiny, ktorá
si cení ľudí ako individuality, a ktorá má odvahu rúcať konvencie. Je
to kultúra s bohatou dizajnérskou tradíciou a jedinečným spôsobom
nazerania na svet.
Táto vízia nás inšpirovala k vytvoreniu prvkov ako sú trojbodové
bezpečnostné pásy a bočné airbagy – vynálezy, ktoré zachránili
množstvo životov a zmenili históriu automobilového priemyslu. A s
našimi modelmi novej generácie budeme pokračovať v tejto tradícii.
Škandinávsky dizajn sa spája s moderným švédskym luxusom, aby
sa zintenzívnil váš pôžitok. Intuitívna technológia Sensus uľahčuje
život a pomáha vám zostať v spojení so svetom, zatiaľ čo najnovšie
pohonné jednotky Drive-E vyvažujú živý výkon s najlepšou spotrebou paliva vo svojej triede. Naše inovácie z radu IntelliSafe vás
podporujú pri jazde, aby bola cesta pohodlnejšia a príjemnejšia a
zároveň pomáhajú predchádzať nehodám.
Vieme, čo je pre ľudí dôležité. Tvorí to podstatu všetkých inovácií,
ktoré prinášame. Inovácie, ktoré zlepšujú život.
V spoločnosti Volvo Cars navrhujeme vozidlá „okolo vás“.
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S60 – ako každé Volvo – je vozidlo, vďaka ktorému sa budete cítiť
výnimočne. Vozidlo, ktoré prostredníctvom pôžitku, pohodlia a krásy
zdokonalí váš život.
Srdcom všetkého je skvelý pôžitok z jazdy. Pôžitok, ktorý začína
so štandardným podvozkom Dynamic Chassis. Jeho ladením sme
strávili tisíce hodín s cieľom zvýšiť citlivosť na pokyny vodiča a
umocniť jeho sebavedomý charakter. Vďaka nemu je S60 vozidlo,
v ktorom si budete užívať každú minútu. Je to ideálny spoločník na
cestách, po ktorých jazdíte domov len kvôli potešeniu z jazdy.
Rad pohonných jednotiek Drive-E prichádza so živým výkonom,
nízkou spotrebou paliva a emisiami. Vďaka ľahkej konštrukcii, technológiám s nízkym trením a moderným prevodovkám vyťažíte z každej
kvapky paliva maximum.
Vnútri S60 nájdete útočisko pokoja a vyrovnanosti. Odkedy
sme podnikli bezprecedentný krok a k vývoju sedadiel sme pozvali
odborníkov na ergonómiu, naše sedadlá sú známe svojim pohodlím.
Súčasná generácia je najnovším príkladom tohto revolučného prístupu. Majú skvelú podporu a poskytujú pohodlie – aj do najvzdialenejšieho cieľa dorazíte svieži a uvoľnení.
Sensus – náš spôsob prepojenia s vozidlom Volvo a so svetom
naokolo – vám intuitívnym a prirodzeným spôsobom prináša najnovšie
technológie. V modeli S60 sa nachádzajú mimoriadne kvalitné displeje
a jednoducho použiteľné ovládacie prvky, ktorými si uľahčíte život.
Okrem toho aj high-endové audiosystémy a pripojenie na internet,
vďaka čomu zostanete v kontakte so svojím digitálnym svetom aj na
cestách.
S60 stelesňuje to najlepšie zo škandinávskeho dizajnu. Vidno to
v elegantnom a prehľadnom interiéri vyhotovenom s lákavou kombináciou moderných materiálov a tradičného remeselného spracovania
– v sebaistej prítomnosti S60 na ceste.
Od odvážnej, asertívnej prednej masky až po integrované koncovky
výfuku vzadu je S60 vozidlo, s ktorým sa budete cítiť dobre každý deň.

VOLVO S60

VOLVO S60
Pre ľudí, ktorí sa tešia na
dlhú cestu domov.
V modeli Volvo S60 sa harmonicky snúbi dynamickosť, elegancia a
komfort.
Ak ste ten typ človeka, ktorý sa domov občas vyberie po vedľajších cestách, užijete si ostrú odozvu skvele vyváženej karosérie.
Pri dlhších cestách zostanete vy aj vaši cestujúci vďaka komfortnej
kabíne uvoľnení a svieži. V prípade náročnejších dopravných situácií
– napríklad v meste – rad podporných technológií odbremení stres z
jazdy, aby ste mohli vozidlo udržať pod kontrolou.
Agilný charakter modelu S60 umocňuje jeho vzhľad. Typicky
vystupujúce boky, výrazná predná časť s modernými svetlometmi,
elegantná línia strechy a precízne tvarovaná zadná časť s integrovanými koncovkami výfuku – všetky prvky vytvárajú sebavedomý vzhľad.
Vo vnútri krásne vypracovaného interiéru je pokojné, ale osviežujúce
prostredie, ktoré vytvára jedinečný pocit pohody, ako sa patrí pre
majstrovské dielo škandinávskeho dizajnu.
Celok dopĺňa rad mimoriadne výkonných pohonných jednotiek
Drive-E a naša technológia Sensus, ktorá spája vaše Volvo so svetom
naokolo – S60 je skutočne skonštruované tak, aby ste si našli akúkoľvek zámienku, len aby ste si mohli sadnúť za volant.

T5 | Summum
714 metalíza Osmium Grey
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„Je skonštruované tak, aby ste si našli akúkoľvek zámienku,
len aby ste si mohli sadnúť za volant.“

VOLVO S60

„Krása tohto automobilu – ako takmer vždy, keď ide o súčasný
škandinávsky dizajn, – vychádza z prírody.“

DIZ A JN E X TERIÉRU | 7
T5 | Summum
477 metalíza Electric Silver | Titania 8 ×18-palcové
zliatinové disky Glossy Black Diamond Cut

ŠK ANDINÁVSK Y DIZAJN:
Áno, toto auto vyzerá tak dobre,
ako jazdí.

Poznáte to, keď idete po diaľnici, pozriete sa do spätného zrkadla a
zbadáte približujúce sa vozidlo so skutočne krásnou „tvárou“? Také
je Volvo S60.
„Vzhľad zabezpečujú jeho svetlomety vyžarujúce sústredenie a
odhodlanie,“ vysvetľuje Peter Reuterberg, hlavný exteriérový dizajnér v spoločnosti Volvo Cars. „Pri návrhu prednej časti vozidla sme
sa inšpirovali očami vlka. S60 má sebavedomý, sústredený výraz,
podobne ako mocné zviera.“ Zvlnené plochy na kapote zvýrazňujú
klasický tvar písmena V, typický pre značku Volvo, s odhodlaným
zamračeným výrazom, ktorý sa tiahne priamo dole k svetlometom.
Z vozidla vyžaruje krása, ktorá – ako veľa prvkov súčasného škandinávskeho dizajnu – vychádza zo sveta prírody. „Čisté povrchy a
kontúry dodávajú vozidlu skutočne škandinávsky pocit,“ hovorí
Reuterberg. Mohutné blatníky predstavujú ďalší nezameniteľný
dizajnový element značky Volvo – rovnako ako expresívna maska
chladiča s kultovou diagonálnou líniou značky Volvo. Zdokonaľujú
sebavedomý vzhľad vozidla a oznamujú okoliu, že toto je hrdé Volvo.
PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO S60

T5 | Summum
Športová koža Offblack v čiernom antracitovom
interiéri s čalúnením stropu Charcoal 3361 |
Ozdobné prvky Piano Black Wood

V YHLIADK A NA PERFEKTNÚ JAZDU.
Dizajn interiéru je úplne podriadený komfortu pri šoférovaní.
Posaďte sa do sedadla vodiča pred prístrojovú dosku, mierne naklonenú smerom k vám – zažijete pocit úplnej kontroly nad vozidlom.
Pri návrhu združenej palubnej dosky s jedným kruhovým ciferníkom
lemovaným dvomi menšími ukazovateľmi sme sa inšpirovali supervýkonnými motocyklami. Potom sme starostlivo vymodelovali trojramenný volant, aby ste pri jazde mohli jasne precítiť kontakt medzi
vozidlom a vozovkou.
Sedadlo je rovnako dôležité. Spoločnosť Volvo je pyšná na
konštrukciu sedadiel, ktoré ponúkajú nielen vysoký komfort, ale
aj vynikajúcu podporu, takže na konci každej cesty sa budete cítiť
uvoľnene a sviežo, ako na jej začiatku. Naše športové sedadlá nielen

Pri radení prevodových stupňov vo vozidle s automatickou prevodovkou v
manuálnom režime vôbec nemusíte skladať ruku z volantu – s príplatkovými
páčkami sekvenčného radenia pod volantom na to stačí ľahký pohyb prsta.
S oboma rukami stále na volante budete mať vozidlo úplne pod kontrolou. A
vďaka rýchlejšiemu radeniu si budete môcť ešte lepšie vychutnať jazdu, keď
dostanete chuť trochu viac šliapnuť na plyn.

skvelo vyzerajú, ale vďaka nášmu záväzku o maximálnu ergonomickosť
majú skvelé bočné vedenie od stehien až po plecia, takže vás pevne
podržia aj pri rýchlej jazde v zákrutách.
Samozrejme, rovnako zostávame verní čistému prostrediu aj vo
vnútri vozidla. Náš prístup ku kvalite ovzdušia v interiéri má názov
CleanZone. Všetky použité materiály v interiéri vozidiel Volvo sú
hypoalergénne a neuvoľňujú škodlivé plyny. Súčasťou systému
CleanZone je aj mimoriadne účinný prachový a peľový filter. Kvalitu
prostredia možno ešte viac zdokonaliť pomocou systému kvality
vzduchu v interiéri. Využíva filter s aktívnym uhlím, aby sa obmedzilo
množstvo škodlivých plynov a častíc, takže vy aj vaši cestujúci budete
dýchať čistý vzduch v interiéri – a to aj v znečistených mestách.
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„Dizajn interiéru je úplne podriadený
komfortu pri šoférovaní.“

VOLVO S60
T5 | Summum
467 metalíza Magic Blue | Portia 8 ×19-palcové
zliatinové disky Diamond Cut Silver

Intuitívne rozhranie medzi
človekom a automobilom.

Vďaka nášmu komplexnému prístupu, ktorý nazývame Volvo
Sensus, budete stále v kontakte so svojím vozidlom aj s okolitým
svetom. To znamená, že sa môžete sústrediť na jazdu, a pritom nezostanete „off-line“. So systémom Sensus Connect môžete sedempalcovú obrazovku na palubnej doske premeniť na informačno-zábavné
centrum pripojené na internet. Môžete nielen surfovať po webe, ale
aj sťahovať aplikácie, ako napríklad Stitcher alebo TuneIn. Systém
Sensus Connect zároveň ponúka prístup k základným internetovým
mapám s vyhľadávaním trás. S príplatkovým systémom Sensus
Navigation budete navyše môcť využívať navigáciu s 3D zobrazovaním a navigačnými aplikáciami. Ak požadujete ešte vyššiu úroveň
konektivity, je tu funkcia Volvo On Call. S touto príplatkovou funkciou
získate pripojenie k sieti 3G s vynikajúcou kvalitou príjmu vďaka
integrovanej strešnej anténe, takže si môžete vytvoriť Wi-Fi hotspot,
ku ktorému sa môžu pripájať všetky mobilné zariadenia vo vozidle.
Prostredníctvom funkcie Connected Service Booking si môžete
rezervovať termín servisu vozidla priamo z pohodlia sedadla vodiča.
Vďaka systémom Sensus vám chceme ponúknuť aj hudobné
zážitky na najvyššej úrovni. Preto sme náš špičkový systém Premium
Sound vyvinuli v spolupráci so spoločnosťou Harman Kardon®. K
vysokej vernosti zvuku vychádzajúceho zo sústavy 12 hi-fi reproduktorov prispieva aj zosilňovač so softvérom na vylepšovanie zvuku
Dirac Live® najnovšej generácie. Tento audiosystém s neuveriteľne
realistickým podaním zvukového poľa a zdokonalenou reprodukciou
basov poskytuje bezkonkurenčný zvukový zážitok pre každého
cestujúceho a navyše ponúka možnosť jednoduchého pripojenia k
externým mediálnym prehrávačom.
Ďalším potešením je náš digitálny displej vodiča. Nielen, že sa
na ňom zobrazujú všetky potrebné informácie bez toho, aby ich bolo
nadmerné množstvo – vďaka trom režimom pozadia s názvami Elegance, Eco a Performance si môžete prispôsobiť vzhľad prístrojov
a rozhranie podľa potrieb pri konkrétnej jazde. Fyzické ovládacie
prvky, napríklad plávajúca stredová konzola s kultovými tlačidlami na
ovládanie klimatizácie v tvare postavy, patria medzi ďalšie príklady
škandinávskeho dizajnu, ktorý je funkčný a zároveň nádherný. A
nezabúdajme na našu nápadnú osvetlenú radiacu páku, ktorá je k
dispozícii pre zvolené automatické prevodovky. V tme jemne žiari,
takže pri nočných jazdách vytvorí správnu atmosféru.
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„Sensus je o snahe dosiahnuť maximálnu intuitívnosť rozhrania medzi človekom a
automobilom, aby ste sa mohli plne sústrediť na cestu, ale nebyť pritom off-line.“
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Systém Volvo On Call uľahčuje život. Zažite svet, v ktorom budete
pripojení k svojmu modelu Volvo pomocou aplikácie pre smartfón
Volvo On Call.
Aplikácia Volvo On Call je váš digitálny kľúč k množstvu praktických služieb, ktoré vám uľahčia život a zdokonalia pôžitok z
vlastníctva vozidla značky Volvo. Niektoré služby môžete využívať
už dnes, ďalšie prídu neskôr. Pomocou aplikácie Volvo On Call
možno prepojiť váš model Volvo so zvyškom sveta a ovládať ho na
diaľku. V chladných ránach využijete diaľkové štartovanie motora,
vďaka čomu svoje vozidlo vykúrite a rozmrazíte, aby ste deň začali v
pohodlí. A počas horúcich dní môžete aplikáciu Volvo On Call využiť
na vychladenie svojho vozidla, aby bola v interiéri pri odchode ideálna teplota. Skontrolujte, či ste vozidlo zamkli, a ak nie, zamknite ho.
Prípadne vytvorte Wi-Fi hotspot, aby ste sa aj so spolucestujúcimi
mohli pripojiť na internet.
Cesty si môžete naplánovať doma a odoslať ich do auta, takže
keď budete pripravení vyraziť, pripravený bude aj navigačný systém.
Dokáže sa synchronizovať s kalendárom, pripomenie vám stretnutia
a povie vám, ako sa dostať na miesto.
Aplikácia Volvo On Call je kompatibilná so smartfónmi, zariadeniami iPad®, počítačmi alebo tabletmi s Windows 10 a nositeľnými
zariadeniami ako je Apple Watch – svoje vozidlo môžete dokonca
ovládať na diaľku pomocou hlasových povelov so zariadením
Microsoft Band 2. A ak budete potrebovať asistenčnú službu alebo
pomoc v núdzi, aplikácia Volvo On Call vás spojí priamo so servisným
strediskom Volvo. Ak sa aktivuje poplašný systém vášho vozidla,
aplikácia Volvo On Call upozorní servisné stredisko, ktoré vás bude
kontaktovať. Ak vám ukradnú vaše Volvo, aplikácia Volvo On Call
môže polícii pomôcť sledovať vaše vozidlo.
Aplikácia Volvo On Call vás tiež informuje o množstve paliva,
zaznamenáva údaje o jazde a oznámi vám, kedy je potrebné absolvovať pravidelnú prehliadku. Je ďalším príkladom, ako spoločnosť
Volvo Cars vyvíja inovácie určené pre ľudí s cieľom zlepšiť život.

T5 | Summum
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Vneste svetlo do tmy. Šoférovanie v noci je teraz oveľa príjemnejšie a bezpečnejšie.
Funkcia aktívnych diaľkových svetiel udržiava svetlomety stále v režime diaľkových svetiel.
Už nemusíte prepínať medzi stretávacími a diaľkovými svetlami. Keď sa totiž pred vami objaví
iné vozidlo, idúce oproti vám alebo pred vami, systém zatieni len tú časť lúča, ktorá by mohla
oslňovať druhého vodiča, pričom cesta pred vami zostane jasne osvetlená. Tento inteligentný
systém dokáže dokonca rozoznať chodcov a cyklistov a takisto zabrániť ich oslneniu. A keď
vojdete do mesta, diaľkové svetlá sa vypnú.

Intuitívna bezpečnosť od spoločnosti Volvo Cars.
Pre vás aj pre tých okolo vás.

Bezpečnosť je neodmysliteľná súčasť tradície značky Volvo.
Vynašli sme niekoľko revolučných, život zachraňujúcich technických
riešení – ako napríklad trojbodový bezpečnostný pás, ktorý sa dnes
považuje za jeden z najvýznamnejších vynálezov v histórii ľudstva.
Naše ciele sú však ešte vyššie. Stanovili sme si, aby sme do roku
2020 vedeli vyrábať autá, v ktorých nikto neutrpí smrteľné ani vážne
zranenie.
Filozofiu, v rámci ktorej sa snažíme dosiahnuť harmóniu v interakcii
medzi človekom a automobilom, nazývame IntelliSafe. Aby sme to
mohli dosiahnuť, do vozidiel Volvo integrujeme rôzne novátorské
inteligentné, intuitívne technológie prispievajúce k vyššej bezpečnosti cestovania. Technológie IntelliSafe pomáhajú chrániť nielen
cestujúcich vo vozidle, ale myslia aj na ľudí okolo vozidla. Príkladom
je technológia upozorňujúca na chodcov a cyklistov.
City Safety, náš systém prevencie nehôd, počas jazdy rýchlosťou
do 50 km/h sleduje priestor pred vozidlom a v prípade hroziaceho
nárazu do vozidla pred vami automaticky zabrzdí. Aby ste sa cítili
istejšie aj pri vyšších rýchlostiach, systém na predchádzanie nehodám
s automatickým brzdením, systémom ochrany chodcov Pedestrian
Detection a systémom ochrany cyklistov Cyclist Detection vás
upozorní, keď sa príliš priblížite k inému vozidlu a bude hroziť zrážka
– či už vo dne alebo v noci. Za denného svetla systém reaguje aj na
chodcov vo vašej jazdnej dráhe a na cyklistov pred vozidlom, idúcich
rovnakým smerom ako vy. A v prípade potreby vozidlo automaticky
zabrzdí s cieľom zabrániť zrážke, alebo aspoň zmierniť jej následky.
Aby ste zostali vo svojom jazdnom pruhu, funkcia výstrahy pred
vybočením z jazdného pruhu alebo systém udržiavania vozidla v

jazdnom pruhu vás upozorní alebo zasiahne, ak neúmyselne prekročíte čiaru jazdného pruhu. A ak vaše správanie za volantom začne
vykazovať znaky ospalosti, systém sledovania pozornosti vodiča vás
upozorní, že by ste si mali dať prestávku.
Naše technológie IntelliSafe vám pomáhajú aj pri každodennom
šoférovaní. Systém informovania o dopravných značkách poskytuje
vodičovi informácie o aktuálnych rýchlostných obmedzeniach a iných
dôležitých dopravných značkách. V noci funkcia aktívnych diaľkových
svetiel udržiava svetlomety stále v režime diaľkových svetiel, aby ste
dobre videli, pričom však bráni oslňovaniu iných vodičov. A aby ste
sa mohli počas cesty trochu uvoľniť, adaptívny tempomat dokáže
udržiavať nastavenú rýchlosť pri zachovaní bezpečnej vzdialenosti
od vozidiel pred vami. V pomalej mestskej premávke dokáže funkcia
asistenta pre jazdu v kolóne automaticky udržiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred vami – od nulovej rýchlosti až do 30 km/h.
Systém BLIS™ pomáha vodičovi včas zistiť prítomnosť iných
vozidiel v mŕtvom uhle spätných zrkadiel, kým funkcia upozorňovania
na križujúce vozidlá uľahčuje cúvanie z tesných parkovacích miest s
obmedzeným výhľadom.
A pretože vieme, že naozaj radi šoférujete, naše aktívne technológie IntelliSafe, ako napríklad elektronický stabilizačný systém,
prispievajú k stabilite vozidla a pocitu sebaistoty za každých podmienok, ale bez obetovania pôžitku z jazdy. Jednoducho robíme všetko
pre to, aby ste si šoférovanie mohli čo najviac vychutnať. Samozrejme, pri snahe o maximálnu bezpečnosť ľudí – či už vo vozidle
alebo v jeho okolí.
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„Stanovili sme si cieľ, aby sme do roku 2020 vedeli vyrábať autá,
v ktorých nikto neutrpí smrteľné ani vážne zranenie.“
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467 metalíza Magic Blue | Portia 8 ×19-palcové
zliatinové disky Diamond Cut Silver

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO S60

Úlohou systému City Safety je predchádzať kolíziám s vozidlom
pred vami, ktoré náhle zastaví alebo spomalí. Tento vyspelý systém
z rodiny technológií IntelliSafe dokáže automaticky zabrzdiť vozidlo,
aby zabránil zrážke, pričom funguje až do rýchlosti 50 km/h – nehode
je možné predísť, ak je rozdiel rýchlostí medzi vaším vozidlom a vozidlom
pred vami menší ako 15 km/h.

A keďže myslíme aj na iných účastníkov cestnej premávky, vyvinuli
sme systém ochrany chodcov a cyklistov s automatickým brzdením,
ktorý dáva pozor na chodcov vo vašej jazdnej dráhe a cyklistov idúcich rovnakým smerom ako vy. Zabrzdí vozidlo, ak nestihnete včas
zareagovať.

INTELLISAFE | 17

Systém BLIS™, využívajúci radarové senzory, upozorňuje vodiča na vozidlá nachádzajúce
sa v mŕtvom uhle alebo blízko mŕtveho uhla spätných zrkadiel v susednom jazdnom pruhu.
Tým sa výrazne zmenšuje riziko, že prejdete do vedľajšieho pruhu, keď to nie je bezpečné.
A keď budete cúvať z tesného parkovacieho miesta, funkcia upozorňovania na križujúce
vozidlá dá pozor na vozidlá, ktoré nevidíte.
T5 | Summum
467 metalíza Magic Blue | Portia 8 ×19-palcové
zliatinové disky Diamond Cut Silver

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO S60
T5 | Momentum
467 metalíza Magic Blue | Portia 8 ×19-palcové
zliatinové disky Diamond Cut Silver

Väčší pôžitok. Menšia spotreba.

Drive-E neznamená iba novú generáciu úsporných pohonných
jednotiek, je to naša komplexná filozofia úspornej jazdy. A aj keď sa
stále snažíme vyvíjať nové, čoraz dômyselnejšie technológie zamerané na zmierňovanie vplyvu našich automobilov na životné prostredie,
nikdy nezabudneme na radosť z jazdy, ktorú očakávate. Skrátka, sme
presvedčení, že sa nemusíte vzdať výkonu a špičkových jazdných
vlastností kvôli hospodárnosti a nízkym emisiám CO2.
Náš sortiment pohonných jednotiek Drive-E pozostáva z vysokoefektívnych 2,0-litrových štvorvalcových zážihových a vznetových motorov. Sila týchto ľahkých, turbodúchadlom preplňovaných
pohonných jednotiek s nízkym vnútorným trením sa na kolesá
prenáša prostredníctvom úplne novej osemstupňovej automatickej
prevodovky Geartronic™, ktorá zaručuje optimálny prenos výkonu pri
každých otáčkach.
Vaše Volvo obsahuje aj funkciu ECO+, ktorá dokáže znížiť spotrebu paliva až o päť percent, v závislosti od štýlu jazdy. Funkcia
ECO+ optimalizuje nielen body radenia, riadenie motora a odozvu
plynového pedála, ale obsahuje aj funkciu ECO jazdy na voľnobeh.
Pri rýchlostiach nad 65 km/h odpojí spojku pri uvoľnení plynového
pedála. Namiesto brzdenia motorom a využívania paliva bude vozidlo
jazdiť na voľnobeh a využívať svoju kinetickú energiu. Technológia
Štart/Stop ešte viac znižuje emisie CO2 v meste a pomáha eliminovať
zbytočný voľnobeh po zastavení.
Vznetové motory Drive-E využívajú aj ďalšie technológie zamerané na znižovanie spotreby a emisií. Vďaka dvojitému turbodúchadlu
a revolučnej technológii i-ART sa tieto inteligentné motory vyznačujú
schopnosťou pohotovo reagovať, sú výkonné, ekologické a hospodárne – každý valec má svoj vlastný mikročip a tlakový snímač, čo
zaručuje dokonale presné dávkovanie paliva. Ďalšou výhodou takéhoto systému je, že motor zostáva precízne vyladený aj po rokoch
prevádzky.

„S našimi 2,0-litrovými štvorvalcovými pohonnými jednotkami
Drive-E novej generácie sa nemusíte vzdať výkonu a špičkových
jazdných vlastností kvôli úspornosti a nízkym emisiám CO2.“

DRIVE-E | 19
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VOLVO S60
T5 | R-Design
612 Passion Red | Ixion IV 8 ×19-palcové
zliatinové disk Diamond Cut Matte Black

PRI AKCELERÁCII
ZO ZÁKRUTY …
AKOBY VEDELO ČÍTAŤ
VAŠE MYŠLIENK Y.
Pokiaľ ide o jazdné vlastnosti modelu S60, snažili sme sa dosiahnuť
absolútnu prirodzenosť a predvídateľnosť, čo znamená, že podvozok
okamžite presne reaguje na pokyny vodiča.
Napríklad pri zrýchľovaní z ostrej zákruty bude model S60 sledovať
zvolenú trajektóriu takmer s telepatickou presnosťou. Vodiči budú
milovať systém regulácie trakcie v zákrutách. Ide o systém smerovania
krútiaceho momentu, ktorý pomáha zabrániť nedotáčavosti. Pri
zrýchľovaní vo výjazde zo zákruty sa privedie na vnútorné a vonkajšie
kolesá správne množstvo výkonu a brzdnej sily. Oceníte to práve
v momente, keď sa pripájate do prúdu rýchlo jazdiacich vozidiel z
vedľajšej cesty.
A navyše, dobrý podvozok je základom každého vozidla so špičkovými jazdnými vlastnosťami. Majitelia modelu S60 si môžu vybrať z
troch individuálnych typov podvozkov: Touring, Dynamic a R-Design
Sport. Pri ich zdokonaľovaní a ladení sme strávili tisíce hodín. Myslíme
si, že výsledok vás nadchne. Ponúkame vám zážitok zo živej, kontrolovanej jazdy, bez ohľadu na zvolený typ.

PODVOZOK | 21
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VAŠA CESTA SA ZAČÍNA TU.
Model S60 sme vytvorili s jedným jediným cieľom: priniesť vám
vozidlo, ktoré sa dokonale hodí k vám a vášmu životnému štýlu.
Vozidlo, ktoré splní vaše očakávania dynamickej jazdy s uvoľneným
komfortom a elegantným dizajnom – vyrobené so záujmom o ľudí
a spoločný svet. Vozidlo, ktoré sa riadi intuitívne a uľahčuje život a s
ktorým je radosť každý deň.
Jadrom modelu S60 je dynamická, úsporná pohonná jednotka.
Bez ohľadu na to, ktorú si zvolíte, získate našu najnovšiu technológiu Drive-E, ktorá zabezpečí okamžitú odozvu a plynulú jazdu.

Majú nízku spotrebu paliva a emisie CO2 a už teraz spĺňajú budúce
emisné normy.
Rad našich pohonných jednotiek Drive-E obsahuje pokročilé
vznetové a zážihové motory spojené s osem alebo šesťstupňovými
automatickými prevodovkami Geartronic™ s hladkým radením alebo
so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. K dispozícii je pohotová
technológia pohonu všetkých kolies AWD alebo pohon predných
kolies.
Zvoľte si a užite si každú cestu.

T6 a T6 AWD

D5

Tento vysokovýkonný zážihový motor s výkonom 306 koní/400 Nm zabezpečuje vynikajúcu
dynamiku jazdy bez ohrozenia úspornosti. Využíva technológie kompresora/turbodúchadla,
8-stupňovú automatickú prevodovku Geartronic™ s hladkým radením a dostupná je aj
technológia pohonu všetkých kolies, aby ste mali kontrolu nad vozidlom.

S výkonným a sofistikovaným vznetovým motorom D5 s výkonom 225 koní/470 Nm zažijete
výkon a kultivovanosť bez kompromisov. Motor s technológiou twin-turbo a 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ prispievajú k okamžitej kontrole.

T5 a T5 AWD*
Zážihový motor T5 s výkonom 245 koní/350 Nm je živý na diaľnici aj v meste. Tento skvelý
všestranný motor poskytuje veľkorysý výkon presne v momente, keď ho potrebujete. Zaručuje vynikajúce jazdné vlastnosti v kombinácii s 8-stupňovou automatickou prevodovkou
Geartronic™ s hladkým radením a voliteľným pohonom všetkých kolies*.
* Verzia T5 AWD je dostupná len pre model S60 Cross Country.

T4
So zážihovým motorom T4 s výkonom 190 koní/300 Nm si môžete vychutnať pôžitok z hladkej,
živej a mimoriadne úspornej jazdy. Už od nízkych otáčok má dostatok energie pre vynikajúce
jazdné vlastnosti za všetkých podmienok. K dispozícii je so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™.

T3
Zážihový motor T3 s výkonom 152 koní/250 Nm sme navrhli tak, aby ste za menej dostali
viac. Kombinuje sa so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo úspornou 6-stupňovou
automatickou prevodovkou Geartronic™. S týmto motorom dosiahnete nízku spotrebu paliva
a hladký výkon vo všetkých otáčkach.

T2
So zážihovým motorom T2 s výkonom 122 koní/220 Nm dosiahnete vysokú účinnosť, nízku
spotrebu paliva a komfortnú jazdu. Plný výkon je k dispozícii už od veľmi nízkych otáčok a
so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ s hladkým radením budete mať
dokonalú kontrolu nad vozidlom.

D4 AWD
Prepracovaný päťvalcový vznetový motor D4 AWD s výkonom 190 koní/440 Nm prináša
okamžitý výkon v celom rozsahu otáčok. S pohotovým pohonom všetkých kolies a 6-stupňovou
automatickou prevodovkou Geartronic™ budete mať precíznu kontrolu nad vozidlom.

D4
So sofistikovaným vznetovým motorom D4 s výkonom 190 koní/400 Nm si vychutnáte viac
a spotrebujete menej. K dispozícii je 6-stupňová manuálna prevodovka alebo 8-stupňová
automatická prevodovka Geartronic™ s hladkým radením. S motorom D4 si užijete najefektívnejší a najpresvedčivejší zážitok z jazdy.

D3
Vznetový motor D3 s výkonom 150 koní/320 Nm sme navrhli tak, aby mal dokonalú kombináciu spotreby paliva, výkonu a kultivovanosti. K dispozícii je so 6-stupňovou manuálnou
prevodovkou alebo so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™. Motor D3 bude
ideálnym partnerom na cesty.

D2
So vznetovým motorom D2 s výkonom 120 koní/280 Nm si môžete vychutnať vynikajúcu
efektivitu bez toho, aby museli obetovať zábavu z jazdy. K dispozícii je so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™. Tento
motor je ideálnym spojením výkonu a nízkej spotreby paliva.
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T5 | Summum
714 metalíza Osmium Grey
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VOLVO S60
T5 | Summum
721 metalíza Mussel Blue | Skadi, 8 ×18-palcové
zliatinové disky Silver Bright
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Volvo S60 Kinetic
Vysoká úroveň štandardnej výbavy splní vaše nároky
na štýl, pohodlie a bezpečnosť.

Volvo S60 Momentum
Zdokonaľte prémiový vzhľad a atmosféru vášho
športového sedanu Volvo.

Volvo S60 R-Design
Vzrušenie z energickej jazdy, vyznačuje sa štýlom,
odozvou a kontrolou.

Volvo S60 Summum
Mimoriadne sofistikovaný prejav
švédskeho luxusu.

Volvo S60 Cross Country
Elegantný a schopný športový sedan Cross Country,
skonštruovaný tak, aby zdokonalil každé vaše dobrodružstvo.

VYTVORTE SI VOLVO S60 PODĽA SEBA.
Pri všetkom, čo robíme, sa vždy riadime heslom: Ľudia na prvom mieste.
K tomu patrí tiež sloboda, aby ste si mohli vytvoriť Volvo, ktoré dokonale
zodpovedá vášmu štýlu a osobnosti.
Aby ste svoj model S60 dostali presne podľa seba, vytvorili sme
širokú škálu možností, stupňov výbavy a osobných vyjadrení. Aj keď je
model S60 veľkoryso vybavený už v štandardnej výbave Kinetic, možno
budete chcieť ešte viac pôžitku s výbavou Momentum. Chcete sa
rozmaznávať s najexkluzívnejším švédskym luxusom? Potom si

zvoľte výbavu Summum. Ak sa viac zameriavate na športový štýl
zvnútra aj zvonka, pozrite sa na verziu R-Design. A pre skutočné
schopnosti na všetkých druhoch ciest, s ktorými sa na svojich dobrodružstvách dostanete ďalej, je tu robustný a elegantný model S60
Cross Country. Bez ohľadu na svoj výber budete mať istotu, že existuje
Volvo S60 práve pre vás. Čítajte ďalej a pozrite sa, ako bude vyzerať
váš model S60.
PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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TO PRAVÉ VYBAVENIE PRE VAŠU JAZDU.
Výber modelu Volvo S60 je jednoduchý. A teraz je potrebné len zvoliť
si výbavu, ktorá vám najviac vyhovuje. Už výbava Kinetic prináša
vysokú úroveň technológie, ktorá bude spĺňať vysoké nároky na štýl,
pohodlie a bezpečnosť. Napríklad elektronicky riadená dvojzónová
klimatizácia zaistí vám aj vašim spolujazdcom pôžitok z komfortného
prostredia v kabíne bez ohľadu na teplotu – vodič a spolujazdec na
prednom sedadle si môžu nastaviť teplotu podľa svojich vlastných
potrieb. A samozrejme dostanete v rámci štandardnej výbavy špičkové technológie IntelliSafe vrátane oceňovaného systému prevencie
nehôd City Safety a pokročilý stabilizačný systém.
Ak chcete ešte viac zdokonaliť pôžitok zo švédskeho luxusu,
zvoľte si výbavu Momentum. Svetlé dekoratívne exteriérové prvky

spolu s väčšími 17-palcovými diskami vytvárajú pocit exkluzivity a
výrazného vzhľadu na ceste. Športovo – elegantné textilné/T-Tec
čalúnenie a hliníkové dekoratívne obloženie Milled zdokonaľujú
atmosféru v interiéri modelu S60. Vo vozidle s výbavou Momentum
sa môžete tešiť na reprodukciu čistého zvuku z audiosystému High
Performance vrátane prehrávania hudby cez Bluetooth® a funkcií na
zdokonalenie pohodlia, ako je napríklad zadný parkovací asistent. A
pri jazde v tme využijete technológiu aktívnych odbočovacích svetiel s bi-xenónovými svetlometmi, ktoré prinášajú výhody lepšieho
osvetlenia zákrut v noci. S funkciou aktívnych diaľkových svetiel
môžete nechať neustále zapnuté diaľkové svetlá bez oslňovania
ostatných účastníkov cestnej premávky.

KINETIC

Obsahuje základnú výbavu a navyše tieto prvky:
16-palcové zliatiové disky Hera | 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 5 sedadlách s
funkciou upozornenia na nezapnuté pásy| Zadné sedadlá delené v pomere 40/60 | Airbagy
na strane vodiča a spolujazdca | Vstup AUX | Dekoratívne obloženie Charcoal | Systém
City Safety | Systém regulácie trakcie v zákrutách (CTC) | Dvojitý držiak na nápoje vpredu|
Elektronický stabilizačný systém (ESC) | Elektricky ovládaná parkovacia brzda | Elektronická
klimatizácia (ECC) s vetracími otvormi v stredných stĺpikoch | 12V konektor pri predných
sedadlách| Ovládač na nastavenie sklonu lúča svetlometov | Kozmetické zrkadlo s osvetlením
pre spolujazdca | Bočné airbagy (IC) | Body ISOFIX vzadu | LED DRL (denné svetlá) | Textilné

čalúnenie Mellbystrand | Vonkajší teplomer | Diaľkové ovládanie s centrálnym zamykaním |
Informačno – zábavný systém Sensus 5-palcovou farebnou obrazovkou na stredovej konzole
a audiosystém Performance s CD prehrávačom | Bočné airbagy integrované v predných
sedadlách | Palubný počítač | Súprava na opravu pneumatiky | Systém monitorovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) | WHIPS™ (systém ochrany krčnej chrbtice v predných sedadlách) |
Ovládacie prvky audiosystému na volante | Tempomat | Kozmetické zrkadlo s osvetlením
pre vodiča | Kožená hlavica radiacej páky | Kožený volant | Textilné koberčeky | Spínače na
zamknutie dverí na všetkých dverách kabíny

MOMENTUM

Súčasťou sú prvky výbavy Kinetic plus navyše:
17" hliníkové disky Pallene | Bezrámové vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického
stlmenia | Bluetooth® | Chrómové lemy bočných okien | Textilné čalúnenie Tylösand/T-Tec |
Audiosystém High Performance | Kožený volant s jemnými kovovými prvkami Silk Metal |

Zadný parkovací asistent | Dažďový senzor | Sklápateľné spätné zrkadlá s osvetlením
priestoru pod dverami | Ozdobné prvky obloženia Milled Aluminium | Figurína na ovládanie
kúrenia a vetrania s jednotným dizajnom

1–2. S60 Kinetic so 16-palcovými diskami kolies. 3. S60 Kinetic má kožený volant a analógový displej vodiča. 4. Vo vnútri modelu S60 s výbavou Momentum nájdete kožený volant s
vložkou s jemným kovovým povrchom, analógový displej vodiča a skvelý audiosystém High Performance s praktickými ovládacími prvkami na volante a funkciou prenosu zvuku cez Bluetooth®.
5. Parkovací asistent je užitočnou pomôckou pri cúvaní s vašim modelom S60 Momentum. 6. S60 Momentum so 17-palcovými diskami a svetlými kovovými exteriérovými ozdobnými prvkami
má elegantný vzhľad.
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VOLVO S60

Vďaka širokej škále farieb karosérie a ponuke diskov pre Volvo S60
si môžete vytvoriť športový sedan, ktorý vám dokonale sadne. Ak sa
rozhodnete pre výbavu Kinetic, získate 16-palcové disky kolies, kým
s výbavou Momentum si budete môcť vybrať z väčších 17-palcových

diskov. Farba karosérie, ktorú zvolíte, môže dramaticky ovplyvniť
charakter vášho S60. V každej z dostupných farieb bude z vášho
modelu Volvo vyžarovať pocit športového luxusu a sebavedomia.

Portia, 8 ×19"
Silver Bright

Portia, 8 ×19"
Black Diamond Cut

Skadi, 8 ×18"
Silver Bright

Titania, 8 ×18"
Black Diamond Cut

Tucan, 8 ×18"
Silver Bright

Sadia, 8 ×17"
Silver

Rodinia, 7×17"
Matt Tech Black Diamond Cut

Pallene, 7×17"
Silver

Hera, 7×16"
Silver
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic, prenos zvuku

477
Electric Silver metallic

721
Mussel Blue metallic

467
Magic Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

717
Onyx Black metallic

019
Black Stone

719
Luminous Sand metallic

612
Passion Red
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Pri návrhu interiéru modelu S60 sme mysleli predovšetkým na vás.
Každý detail, každá línia, každý tvar svedčí o snahe našich dizajnérov
vytvoriť priestor, ktorý vás naplní pocitom pokoja a úplnej kontroly
nad vozidlom. Stupeň výbavy Kinetic obsahuje ergonomické sedadlá

s textilnými poťahmi vo farbe Charcoal. Elegantnejší a zároveň
športový vzhľad a charakter ponúka stupeň výbavy Momentum s
látkovým/T-Tec čalúnením. Prostredie interiéru zošľachťujú ozdobné
prvky obloženia Milled alebo prvky z brúseného hliníka.

ČALÚNENIE Mellbystrand, textile 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3001 (Kinetic) Tylösand, textile/vinyl 2. Čalúnenie Charcoal/
Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3601 (Momentum) 3. Čalúnenie Charcoal/Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 3661 (Momentum)
OZDOBNÉ PRVKY OBLOŽENIA 4. Charcoal (Kinetic) 5. Milled Aluminium (Momentum) 6. Brúsený hliník (Momentum)
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T5 | Summum
477 metalíza Electric Silver | Pallene,
7×17-palcové zliatinové disky Silver

SUMMUM | 33

VYŠŠÍ STUPEŇ LUXUSU.
Model S60 Summum sme vytvorili, aby sme splnili vaše najvyššie
očakávania ohľadom švédskeho luxusu. Je to osobné vyjadrenie,
ktoré evokuje silný zmysel pre elegantnú kultivovanosť. Každý detail
vytvára sofistikovaný a osviežujúci pôžitok pre vás aj vašich spolucestujúcich. Elegantné dizajnové línie exteriéru zvýrazňujú luxusný
vzhľad a dojem z modelu S60, zatiaľ čo v starostlivo spracovanom

SUMMUM

Súčasťou sú prvky výbavy Momentum plus navyše:
Digitálny displej vodiča | Kožené čalúnenie | Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
s pamäťovou funkciou pre sedadlo a vonkajšie spätné zrkadlá | Zadná lakťová opierka
s držiakmi na nápoje a odkladacou priehradkou | Predný chrómový

interiéri je dostatok priestoru na vychutnanie pôžitku z uvoľnenej
jazdy. Model S60 Summum stelesňuje naše hrdé dedičstvo ľudského
prístupu. A pokiaľ ide o inteligentný luxus naplnený osobitým štýlom
a sviežim myslením, model S60 Summum je triedou samou o sebe –
rovnako ako vy.

VOLVO S60

1

Summum je Volvo S60 v najluxusnejšom rúchu. Starostlivo vybrané
exteriérové dizajnové prvky, ako je napríklad predné chrómované
obloženie v kombinácii so štýlovými 17-palcovými hliníkovými diskami,
sú zladené s nadčasovým škandinávskym dizajnom vozidla. K sebavedomému vzhľadu tiež prispieva dizajn diskov.
Téma luxusu sa objavuje aj v interiéri v podobe autentických, jemne
opracovaných materiálov, ktoré vytvárajú atmosféru ako v prepychovej
obývačke. Vodič môže relaxovať v dokonale tvarovaných, elektricky
ovládaných sedadlách Comfort alebo Sport s jemným koženým
čalúnením a vychutnávať si intuitívny pohľad na digitálny displej
vodiča. V závislosti od režimu možno displej prepnúť do niektorého z
troch grafických režimov: predvolený režim Elegance s elegantným
čiernym motívom, zelený režim Eco a režim Performance s výraznou
červenou farbou. Pamäťová funkcia elektricky ovládaných sedadiel
umožňuje uložiť nastavenia sedadla aj vonkajších spätných zrkadiel.

Po každom odomknutí vozidla diaľkovým ovládačom sa sedadlo
vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá automaticky upravia podľa posledných nastavení. Pre cestujúcich v kožených zadných sedadlách je
k dispozícii lakťová opierka s držiakmi na nápoje a odkladacia priehradka, ktoré prispievajú k uvoľnenému komfortu a pohodliu.
Mimoriadny zvukový zážitok vo vnútri modelu S60 Summum
môže zabezpečiť výkonný high-endový audiosystém Premium
Sound značky Harman Kardon® s 12 Hi-Fi reproduktormi, ktoré
prehrávajú bohatý, jasný a verný zvuk bez ohľadu na miesto v kabíne.
Tento audiosystém obsahuje aj systém Sensus Connect s väčším
7-palcovým stredovým displejom, ktorý umožňuje plnohodnotný prístup k širokej škále on-line služieb a aplikácií. Ak si zvolíte pokročilý
navigačný systém Sensus, na každej trase si môžete užívať integrované, intuitívne navádzanie.

1. S60 Summum so 17-palcovými diskami kolies. 2. Predný spojler v elegantnom chrómovom prevedení. 3. Jemné detaily v interiéri, napríklad podsvietená hlavica radiacej páky a ovládacie
prvky klimatizácie s chrómovým povrchom, umocňujú atmosféru. 4. Hladké kožené čalúnenie sedadiel a elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou pre sedadlo a vonkajšie
spätné zrkadlá dopĺňajú pôžitok švédskeho luxusu. 5. Intuitívny digitálny displej vodiča s tromi grafickými režimami.
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Zovňajšok modelu S60 Summum s decentnými detailmi je nadčasovým vyjadrením klasického škandinávskeho dizajnu. Ponuka farieb
karosérie vám umožní prispôsobiť si S60 Summum tak, aby čo najlepšie odzrkadľovalo váš jedinečný štýl a vkus. K dispozícii je široká

ponuka dizajnových prvkov – hliníkové disky kolies vizuálne korešpondujú s exteriérovými dizajnovými detailmi, s ktorými vytvárajú
harmonický celok, vyžarujúci modernú eleganciu.

Portia, 8 ×19"
Silver Bright

Portia, 8 ×19"
Black Diamond Cut

Skadi, 8 ×18"
Silver Bright

Titania, 8 ×18"
Black Diamond Cut

Tucan, 8 ×18"
Silver Bright

Sadia, 8 ×17"
Silver

Rodinia, 7×17"
Matt Tech Black Dimond Cut

Pallene, 7×17"
Silver
(štandardná výbava)
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic, prenos zvuku

477
Electric Silver metallic

721
Mussel Blue metallic

467
Magic Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

717
Onyx Black metallic

019
Black Stone

719
Luminous Sand metallic

612
Passion Red
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1

4
Sedadlo Comfort

Sedadlo Sport

V interiéri modelu S60 Summum vás obklopí sofistikovaný luxus.
Všade, kam sa pozriete, nájdete autentické materiály a jemne
opracované povrchy. Vaše zmysly budú ďalej rozmaznávať ergonomicky tvarované sedadlá Comfort alebo Sport s poťahmi z
jemnej kože. A aby ste mohli interiéru ľahšie vtlačiť svoju osobnú
pečať, ponúkame vám široký sortiment farebných kombinácií,
druhov čalúnenia a ozdobných prvkov obloženia.
7

10

ČALÚNENIE Koža, Comfort 1. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3701 2. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu
Charcoal, 3761 3. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Soft Beige, 370P 4. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Sandstone Beige s poťahom stropu Soft Beige,
371T Koža, Sport 5. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3301 6. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 3361
7. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Soft Beige, 330P 8. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 336P
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9. Čalúnenie Beechwood Brown/Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3303 10. Čalúnenie Beechwood Brown/Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom
stropu Charcoal, 3363 11. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Sandstone Beige s poťahom stropu Soft Beige, 331T
OZDOBNÉ PRVKY OBLOŽENIA 12. Milled Aluminium 13. Brushed Aluminium 14. Urbane Wood 15. Piano Black Wood
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VOLVO S60
T5 | R-Design
720 metalíza Bursting Blue | Ixion IV 8 ×19-palcové
zliatinové disky Matt Black Diamond Cut
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INŠPIROVANÉ VODIČSKÝM UMENÍM.
Ak milujete šoférovanie, S60 R-Design je pre vás to pravé. Svojou
jedinečnou osobnosťou, charakterizovanou výnimočným štýlom,
dynamickosťou a pocitom kontroly, verzia R-Design vystihuje vzrušenie z odvážnej jazdy. Množstvo jedinečných dizajnových detailov
umocňuje dynamickú povahu tohto športového sedana Volvo a
dodáva mu športovejší, výraznejší vzhľad. Jeho výrazové prostriedky
priťahujú pohľady z každého uhla a dávajú tušiť, že v ňom možno
zažiť vzrušenie pri každej jazde. A môžete sa spoľahnúť, že toto oča-

kávanie Volvo S60 R-Design skutočne splní. Obklopení pedantne
vypracovanými, expresívnymi interiérovými dizajnovými detailmi to
pocítite hneď, ako sa usadíte vo vynikajúco tvarovanom športovom
sedadle verzie R-Design. Všetko – od volantu s dizajnom R-Design
a digitálneho displeja vodiča až po poťah stropu vo farbe Charcoal
– má účel poskytovať vám inšpiráciu a podporu pri vedení vozidla.
A kvôli ešte lepšiemu prejazdu zákrutami má verzia S60 R-Design
jemne vyladený športový podvozok.

R-DESIGN

Možno pridať k výbave Kinetic, Momentum alebo Summum.
18" hliníkové disky Ixion III | 3-ramenný volant potiahnutý perforovanou kožou s kovovým
logom R-Design | Digitálny displej vodiča s motívom R-Design | Dvojitý výfuk s viditeľnými
koncovkami | Poťah stropu Inscription Charcoal | Denné svetlá LED (R-Design) | Kožená
športová hlavica radiacej páky | Čalúnenie: textil Nubuck/koža | Interiérové ozdobné obloženie

R-Design | Kryty spätných zrkadiel vo farbe Silver metallic | Športový podvozok | Športové
koberčeky | Športové pedále | Športové sedadlá | Antikorové nástupné panely s logom
R-Design | Unikátny dizajn prednej masky R-Design | Unikátny zadný difúzor R-Design

VOLVO S60
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R-Design je Volvo v sofistikovanom dizajnovom športovom šate –
všetko na jeho vzhľade, navonok aj vnútri, dáva tušiť silu a výkon.
Atraktívny vzhľad zvýrazňujú športové exteriérové dizajnové detaily,
ako napríklad jedinečná maska chladiča vo farbe Matt Tech Black
s lesklými lištami, predný spojler, kryty vonkajších spätných zrkadiel
s matnou povrchovou úpravou Bright Silver a pôsobivé 18-palcové
zliatinové disky kolies. V zadnej časti sa nachádzajú nápadné chrómované dvojité koncovky výfuku a zadný difúzor v štýle motoršportu
s aerodynamickými prvkami, ktoré dotvárajú perfektný zovňajšok.
Športový motív pokračuje aj vo vnútri. V interiéri sa nachádzajú
unikátne ozdobné prvky obloženia R-Design, poťah stropu Charcoal
a športové sedadlá R-Design v prevedení látka Nubuck/perforovaná koža alebo koža/perforovaná koža. Spolu tieto prvky dodávajú
kabíne technický charakter, pripomínajúci kokpit pretekárskeho
automobilu. Kontrastné prešívanie na sedadlách, perforovaná koža
na manžete radiacej páky a volante – to všetko zdôrazňuje športovo-

elegantnú atmosféru interiéru. Výrazne tvarované športové sedadlá
R-Design vám poskytnú komfortnú podporu od stehien až po ramená
a vytvoria pocit vozidla určeného pre skutočných vodičov. K pocitu
absolútnej kontroly nad vozidlom prispieva vo verzii R-Design aj digitálny displej vodiča s jedinečným režimom zobrazenia R-Design.
Za volantom si môžete vychutnať ostré reakcie a spätnú väzbu
rýchlejšieho riadenia a jemne vyladený športový podvozok R-Design.
Je nižší a tuhší, obsahuje upravené stabilizátory a tuhšie pružiny.
Jedinečné zadné jednorúrkové tlmiče sú navrhnuté tak, aby rýchlejšie reagovali kvôli lepšiemu ovládaniu karosérie za všetkých podmienok. Tuhšie púzdra spolu s prednými výstužami uchytenia vzpier
prednej nápravy, ktoré spevňujú karosériu, zabezpečujú lepšie ovládanie pohybov a nakláňania karosérie – výsledkom je športová jazda
bez kompromisov ohľadne komfortu jazdy. Model S60 R-Design je k
dispozícii so všetkými pohonnými jednotkami.

1. Dynamický charakter vozidla zvýrazňuje predná maska chladiča R-Design Matt Tech Black, spojler s LED dennými svetlami a kryty spätných zrkadiel s matnou striebornou povrchovou
úpravou. 2. V interiéri verzie R-Design sa nachádza kožený volant R-Design, digitálny displej vodiča s režimom R-Design, kožená manžeta radiacej páky, ozdobné prvky obloženia R-Design
a športové hliníkové pedále. 3. Tvarované športové sedadlá R-Design s jedinečným čalúnením textil Nubuck/perforovaná koža a kontrastným prešívaním vytvárajú pocit dynamiky.
4. Zadný difúzor R-Design s integrovanými duálnymi koncovkami výfuku vytvárajú výraznejší vzhľad. 5. Pri vstupe vás privítajú prahové lišty R-Design s povrchovou úpravou Silk Metal.
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Ixion IV, 8 ×19"
Matt Black/Diamond Cut

Exteriér nenecháva nikoho na pochybách o zámere verzie S60
R-Design. Farby exteriéru sú starostlivo zvolené tak, aby zodpovedali dynamickému charakteru vozidla – každá má jedinečný výraz.
Napríklad modrá metalíza Bursting Blue exkluzívne dostupná pre
verziu R-Design dodáva vozidlu technický, športový vzhľad, ktorý

Ixion III, 8 ×18"
Matt Black/Diamond Cut

dokonale zvýrazňuje doplnky karosérie vo vysoko lesklom čiernom
vyhotovení s hodvábne kovovým povrchom. Nové štýlové päťlúčové
18- alebo 19-palcové disky Ixion pre verziu R-Design dodávajú
modelu S60 R-Design dynamický výraz, vďaka ktorému tento
športový sedan vytvorí triedu sám pre seba.
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

477
Electric Silver metallic

720
Bursting Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

717
Onyx Black metallic

612
Passion Red
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Za volantom svojho S60 R-Design si môžete vychutnať dynamický,
na potreby vodiča zameraný interiér, vyrobený z prvotriednych materiálov. Výborne tvarované športové sedadlá R-Design vám poskytnú
komfort aj pevnú oporu v každej zákrute, kým exkluzívne poťahy z

kombinácie textilu Nubuck a perforovanej kože alebo kože/perforovanej kože s kontrastným prešívaním potešia oko športovo-elegantným
vzhľadom. Celkový dojem ešte vylepšujú ozdobné prvky obloženia
R-Design, ktoré sú ideálnym doplnkom interiéru Charcoal.

ČALÚNENIE Textil Nubuck/perforovaná koža 1. Charcoal/Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 3R60
Koža/perforovaná koža 2–3. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 3T60
OZDOBNÉ PRVKY OBLOŽENIA 4. Hliníkové prvky obloženia R-Design
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VOLVO S60
D4 AWD
714 metalíza Osmium Grey | Bor 8 ×19-palcové
zliatinové disky Tech Black Diamond Cut
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DYNAMICKÁ JAZDA S PRÍCHUŤOU
DOBRODRUŽSTVA.
Volvo S60 Cross Country je športový sedan s dobrodružstvom v
krvi. S robustným, no napriek tomu prepracovaným dizajnom ide o
schopné vozidlo, ktoré vyčnieva z davu a prináša pôžitok z pútavej
jazdy. Vďaka väčšej svetlej výške a skvelému podvozku zodpovedajú
schopnosti modelu S60 Cross Country jeho vzhľadu: je to vozidlo do
každého terénu bez ohľadu na počasie a jeho vlastnosti možno ešte
viac zdokonaliť vďaka pohonu všetkých kolies.
V okamihu, keď sa pozriete na Volvo S60 Cross Country, budete
vedieť, že to myslí vážne. Robustné dizajnové línie zároveň vytvárajú
mohutný vzhľad a nenechajú vás na pochybách, že toto vozidlo je
pripravené na akékoľvek dobrodružstvo.
A predovšetkým, športový sedan Cross Country je vozidlo pre
dynamického vodiča. Za volantom si vychutnáte pôžitok z pútavej
jazdy bez ohľadu na vzdialenosť do cieľa.

Ako doma sa cíti na všetkých cestách – od nespevnených štrkových
ciest až po diaľnice – S60 Cross Country je auto, s ktorým prežijete dobrodružstvo. Schopnosti bez ohľadu na počasie a možnosť
občasnej jazdy po nespevnených povrchoch majú zásadný význam.
Na to potrebujete húževnatého, odolného a dobre vybaveného
partnera, ktorý nerobí kompromisy v oblasti schopností ani luxusu. A
toto prinášajú modely S60 Cross Country a S60 Cross Country Pro.
S60 Cross Country je k dispozícii v dvoch rôznych stupňoch
výbavy, a tak si môžete ľahko vytvoriť svoju vlastnú verziu. Zvoľte si a
čoskoro si budete môcť vychutnať dobrodružstvá, ktoré vás čakajú.

S60 CROSS COUNTRY
Výbava obsahuje:

17-palcové zliatiové disky Valder| 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 5 sedadlách s
funkciou upozornenia na nezapnuté pásy| Zadné sedadlá delené v pomere 40/60 | Airbagy
na strane vodiča a spolujazdca | Vstup AUX | Dekoratívne obloženie Milled Aluminium |
Systém City Safety | Systém regulácie trakcie v zákrutách (CTC) | Dvojitý držiak na nápoje
vpredu| Elektronický stabilizačný systém (ESC) | Elektricky ovládaná parkovacia brzda |
Elektronická klimatizácia (ECC) s vetracími otvormi v stredných stĺpikoch | 12V konektor pri
predných sedadlách| Ovládač na nastavenie sklonu lúča svetlometov | Kozmetické zrkadlo s
osvetlením pre vodiča a spolujazdca | Bočné airbagy | Body ISOFIX vzadu | LED denné svetlá |
Vonkajší teplomer | Diaľkové ovládanie s centrálnym zamykaním | Informačno – zábavný

S60 CROSS COUNTRY PRO

Obsahuje výbavu Cross Country a navyše tieto prvky:
18" hliníkové disky Neso | Športové kožené čalúnenie | Dažďový senzor | Digitálny displej
vodiča | Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla a vonkajších
spätných zrkadiel | Zadná lakťová opierka s držiakmi na nápoje a úložným priestorom

systém Sensus 5-palcovou farebnou obrazovkou na stredovej konzole a audiosystém Performance s CD prehrávačom | Bočné airbagy integrované v predných sedadlách | Palubný
počítač | Súprava na opravu pneumatiky | Systém WHIPS™ | Ovládacie prvky audiosystému
na volante | Tempomat | Kožená hlavica radiacej páky | Textilné koberčeky | Spínače na
zamknutie dverí na všetkých dverách kabíny | Bezrámové vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | Bluetooth® | Lesklý čierny lem okolo bočných okien | Kožený volant s
kovovou vložkou | Zadný parkovací asistent | Dažďový senzor | Sklápateľné vonkajšie spätné
zrkadlá s osvetlením priestoru dverí | Jednotné tlačidlá na ovládanie klimatizácie v tvare postavy

VOLVO S60
D4 AWD
714 metalíza Osmium Grey | Bor 8 ×19-palcové
zliatinové disky Tech Black Diamond Cut
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Volvo S60 Cross Country ponúka elegantný, vyhranený štýl s pohonom
všetkých kolies a svetlou výškou 201 mm. Prináša jedinečnú kombináciu štýlu podobného kupé a húževnaté schopnosti, aby ste sa pri
svojich dobrodružstvách dostali ďalej, bez ohľadu na počasie a cieľ.
Masívne dizajnové prvky sa nachádzajú na celom vozidle, ktoré
priamo nabáda vzdorovať živlom a preskúmať nový terén. V prednej
časti sa nachádza čierna mriežka chladiča s dizajnom včelieho plástu a čierne ozdobné prvky spodnej mriežky chladiča, ktoré tvoria
„tvár“ jedinečného modelu Cross Country, ešte viac zvýraznenú
pomocou predného ochranného krytu. Čierne rozšírenia blatníkov
vytvárajú široký, mohutný vzhľad vozidla a hladko pokračujú vo forme
výrazných bočných prahových líšt. Zadný ochranný kryt chráni
vozidlo pred štrkom pri jazde mimo asfaltovej vozovky a spolu s
integrovanými chrómovanými koncovkami výfuku prispieva k výraznému vzhľadu. Lesklé čierne prvky na zrkadlách a lemy okien dodávajú modelu S60 Cross Country nádych exkluzivity.
Tieto schopnosti na nespevnených a lesných cestách však nie
sú na úkor pútavej, športovej jazdy na hladkom asfalte: so systémom regulácie trakcie v zákrutách si s modelom Volvo S60 Cross
Country užijete zábavu pri jazde na kľukatých okresných cestách.
S pohonom všetkých kolies zdokonalíte schopnosti vozidla v
náročných podmienkach. Systém riadenia jazdy z kopca umožňuje
hladký a istý zostup v strmšom teréne.
V interiéri môžete so spolucestujúcimi relaxovať v prepracovanej,
starostlivo remeselne spracovanej kabíne s množstvom inteligentných funkcií. Anatomicky tvarované športové sedadlá vás pevne
podržia na mieste pri prejazde zákrutami. Ak sa rozhodnete pre
model S60 Cross Country Pro, môžete si vychutnať komfort elektricky ovládaných kožených sedadiel. Digitálny displej vodiča má tri
grafické režimy, ktoré zdokonalia pocit ovládania vozidla. Dažďový
senzor automaticky aktivuje stierače v prípade potreby. Počas
dlhých ciest ocenia cestujúci na zadných sedadlách zadnú lakťovú
opierku s držiakmi na nápoje a odkladacou priehradkou.
Ak hľadáte vozidlo, ktoré nielen vyčnieva z davu, ale je aj dokonalým
spoločníkom na všetkých cestách, Volvo S60 Cross Country je
to pravé pre vás. Model S60 Cross Country je dostupný so štyrmi
mimoriadne úspornými pohonnými jednotkami: T5 AWD, D4 AWD,
D4 a D3.

VOLVO S60

Bor, 8 ×19"
Matt Tech Black Diamond Cut

Portia, 8 ×19"
Black Diamond Cut

Výrazné dizajnové prvky, ako sú predné a zadné nájazdové kryty
spolu s bočnými prahovými lištami v matnom striebornom prevedení,
veľkými kolesami a rozšírené čierne oblúky blatníkov vytvárajú
robustný, avšak elegantný vzhľad modelu Cross Country. Každý tón

Neso, 7.5 ×18"
Matt Tech Black Diamond Cut
(štandardná výbava Cross Contry Pro)

Tucan, 8 ×18"
Silver Bright

farebnej palety exteriéru vyjadruje jedinečnosť, kvalitu a charizmu
– inšpirovaný škandinávskou prírodou. Zážitok korunuje výber špeciálne navrhnutých diskov z ľahkých zliatin – výhradne pre S60 Cross
Country.

Valder, 7.5 ×17"
Silver
(štandardná výbava Cross Country)

Pangaea, 7×16"
Silver
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

714
Osmium Grey metallic

717
Onyx Black metallic

712
Rich Java metallic

719
Luminous Sand metallic

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO S60

1

5
Sedadlo Comfort

Sedadlo Sport

V interiéri S60 Cross Country si vychutnajte elegantný dizajn a
ušľachtilé materiály, ktoré nájdete všade, kam sa pozriete – od
hodvábne kovového povrchu vetrákov až po jemné textilné poťahy
na stĺpikoch dverí a ozdobné obloženie z hliníka alebo pravého
dreva. Naše športové sedadlá s textilným/ Tec čalúnením alebo
kožou s kontrastným prešívaním vám poskytnú legendárny komfort, spojený so značkou Volvo, v kombinácii s dokonalou oporou
pri rýchlej jazde v zákrutách.
9

13

ČALÚNENIE Mellbystrand, textile 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3001 Čalúnenie Tylösand, Textil/vinyl (štandardná výbava
Cross Country) 2. Čalúnenie Charcoal/Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3601 3. Čalúnenie Charcoal/Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu
Charcoal, 3661 Kožený komfort (štandardná výbava Cross Country Pro) 4. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 3701 5. Čalúnenie Offblack
v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 3761 6. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Soft Beige, 370P 7. Čalúnenie Soft Beige v interiéri
Sandstone Beige s poťahom stropu Soft Beige, 371T Koža, Sport 8. Čalúnenie Offblack v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 330L 9. Čalúnenie Offblack v interiéri
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Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 336L 10. Čalúnenie Offblack/Blond v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 330G 11. Čalúnenie Offblack/Blond v interiéri
Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 336G 12. Čalúnenie Offblack/Beechwood Brown v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Quartz, 330N 13. Čalúnenie Offblack/
Beechwood Brown v interiéri Anthracite Black s poťahom stropu Charcoal, 336N 14. Čalúnenie Soft Beige v interiéri Sandstone Beige s poťahom stropu Soft Beige, 331T
OZDOBNÉ PRVKY OBLOŽENIA 15. Čalúnenie Milled Aluminium (štandardná výbava Cross Country/Cross Country Pro) 16. Brushed Aluminium 17. Urbane Wood
18. Piano Black Wood 19. Linear Walnut

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO S60
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Systém parkovacieho asistenta s kamerou a systém
sledovania mŕtveho uhla vpredu pomáha zlepšiť prehľad vodiča
pri manévrovaní v úzkych priestoroch.

NAVRHNUTÉ PRE ŽIVOT.
Pomocou príslušenstva značky Volvo, ktoré je navrhnuté pre vás
a vaše vozidlo, si môžete vytvoriť svoj ideálny model S60.
Vyberte si osvetlené prahové lišty, aby ste sa mohli potešiť zo
sofistikovaného privítania po každom otvorení predných dverí. Spolu
s vnútorným osvetlením sa rozsvieti logo Volvo v leštenej lište z
nehrdzavejúcej ocele.
Aby bola jazda ešte uvoľnenejšia, vyvinuli sme technológiu
parkovacieho asistenta s kamerou a systém sledovania mŕtveho
uhla vpredu. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“ so 180°
zorným poľom pri výjazde z úzkych miest s obmedzenou viditeľnosťou. Spätná kamera zobrazuje na stredovom displeji priestor za
vozidlom, vďaka čomu budete vedieť, čo sa deje vzadu. Navádzacie
línie na obrazovke poskytujú dodatočnú pomoc pre bezproblémové
parkovanie.

Osvetlené prahové lišty vytvoria pri každom nastupovaní
do vozidla Volvo nádych exkluzívnej atmosféry.

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO S60

T5
714 metalíza Osmium Grey | Modin 8 ×18-palcové zliatinové disky
Matt Iron Stone Diamond Cut | Exteriérové štýlové príslušenstvo
Iron Stone | Spojler na veku batožinového priestoru
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VYTVORTE SI S60 PODĽA SEBA.
Ak chcete ešte viac zvýrazniť dynamický postoj modelu S60, môžete
využiť naše exteriérové dizajnové príslušenstvo, ktoré je k dispozícii
vo farbe Matt Silver alebo Matt Iron Stone.
Atraktívny spodný predný kryt dodáva modelu S60 ešte odhodlanejší vzhľad spolu s metalickou farbou, ktorá sa nádherne zvýrazní
v lúčoch slnka. Bočné prahové lišty zdôrazňujú elegantné línie
podobné kupé a opticky spájajú vozidlo s cestou. Zadný ochranný
kryt s nádherne tvarovanými dvojitými integrovanými koncovkami
výfuku odvážne podčiarkuje športový charakter.

VOLVO S60

ZÍSKAJTE ZO ŽIVOTA VIAC.
So systémom zábavy pre cestujúcich na zadných sedadlách bude
každá dlhá cesta relaxom, pretože zadné sedadlá sa premenia na
zábavné centrum. Cestujúci na zadných sedadlách môžu sledovať
obľúbené filmy alebo hrať hry na integrovaných 8-palcových dotykových obrazovkách so špecializovanými DVD prehrávačmi. Súčasťou
systému sú aj bezdrôtové slúchadlá a diaľkové ovládače.
Naše nové detské sedačky kombinujú komfort s najmodernejšou bezpečnosťou. Sú navrhnuté tak, aby dokonale sadli do vozidla
Volvo. Sú vyrobené z textílie Wooltextile, ktorá obsahuje 80 % vlny.
Sú trvanlivé a odolné, ale zároveň mäkké a priedušné, takže vaše
deti zostanú v pohodlí a bezpečné. Pre naše detské sedačky platia
rovnaké prísne štandardy ako pre naše vozidlá, takže máte istotu, že
vaše deti sú dobre chránené.

Ak chcete v prípade potreby ešte viac zvýšiť nosnosť modelu S60,
môžete použiť strešné nosiče. Montáž je jednoduchá – upevňujú sa
pomocou pripravených upevňovacích bodov – a okamžite môžete
použiť niektoré príslušenstvo na prevážanie nákladu, od nosičov
na lyže až po držiak na kanoe alebo kajak. Naše štýlové, aerodynamické strešné boxy možno upevniť priamo na strešné nosiče, a
zvýšiť tak nosnosť vozidla. Pomocou odnímateľného ťažného zariadenia môžete ťahať príves a ak ho nepoužívate, dá sa jednoducho
odstrániť.
Predajca spoločnosti Volvo Cars vám môže ponúknuť širokú
škálu zimných kolies pre bezpečnú jazdu v mokrých a chladných
podmienkach.

1

1. So systémom zábavy pre cestujúcich na zadných sedadlách s nezávislými 8-palcovými dotykovými obrazovkami a integrovaným DVD prehrávačom bude jazda zábavnejšia.
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2. Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. 3. Strešný box „space design“. 4. Artio, 8 ×19-palcové zliatinové disky, Matt Tech Black Diamond Cut. 5. Modin, 8 ×18-palcové zliatinové disky,
Black Diamond Cut alebo Matt Iron Stone Diamond Cut. 6. Detská sedačka pre dojča. 7. Dozadu otočená detská sedačka. 8. Detská, vyvýšená sedačka.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENST VO NÁ JDE TE NA ACCE SSORIE S.VOLVOCARS.COM

VOLVO S60

1

KOMPONENTY POLESTAR.
Pri návrhu tohto radu komponentov Polestar na zvýšenie výkonu pre
Volvo S60 nás viedla naša vášeň pre riadenie. Vývoj mal na starosti
rovnaký tím, ktorý je zodpovedný za naše úspechy v motoristickom
športe a dynamické cestné vozidlo Volvo S60 Polestar. Nový program
dielov pre výkonné vozidlá Polestar Parts zodpovedá filozofii Polestar
– poskytuje vyvážený, energický pôžitok z jazdy.
Diely na zvýšenie výkonu Polestar sú určené pre najkritickejšie
výkonové oblasti modelu S60 a sú k dispozícii vo forme kompletného balíka. Jeho súčasťou sú všetky diely – od vylepšenia podvozka,
diskov a pneumatík, nasávania a výfuku, aj aerodynamiky a detailov v
interiéri. Každý z týchto dielov sa podieľa na presvedčivejšej jazde a
k dispozícii sú aj ako samostatné balíčky. Súčasťou balíka Podvozok
sú tlmiče a vinuté pružiny a tyč stabilizátora Polestar, ktoré zaistia

pôžitok z priamejšej a citlivejšej jazdy. Balíček Kolesá obsahuje ľahké
19-palcové disky Polestar a vysoko výkonné pneumatiky pre maximálnu priľnavosť. Potom je tu balíček Nasávanie a výfuk, navrhnutý
pre pohonné jednotky Drive-E. Obsahuje športový vzduchový filter s
vekom vzduchového boxu Polestar a nehrdzavejúci výfukový systém.
Tento balíček zabezpečí najdynamickejšie charakteristiky motora v
kombinácii s optimalizáciou výkonu Polestar.
Všetky komponenty na zvýšenie výkonu Polestar spĺňajú všetky
bezpečnostné požiadavky spoločnosti Volvo. Vývoj a testovanie prebieha v spolupráci spoločností Volvo Cars a Polestar, čo zaisťuje ich
skvelú funkciu a prevedenie, rovnako aj dokonalé jazdné vlastnosti
– a to bez vplyvu na obmedzenie záruky výrobcu vozidla.
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1. Kompletný balík na zvýšenie výkonu obsahuje základné komponenty na zvýšenie výkonu a zároveň decentné ozdobné prvky do exteriéru – napríklad čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel
a čierne ozdobné pruhy do spodnej časti dverí – ktoré podčiarkujú dynamický vzhľad vášho S60. 2. Ľahké 19-palcové disky Polestar z ľahkých zliatin s vysokovýkonnými pneumatikami zvýšia
presnosť riadenia a priľnavosť. 3. Spojler Polestar na veko batožinového priestoru účinne zvyšuje stabilitu pri vysokých rýchlostiach a zároveň zdokonalí vzhľad vozidla. 4. Výfukový systém z
nehrdzavejúcej ocele a s väčšími koncovkami znižuje protitlak, dodáva zvuku motora hrubší nádych a zároveň mu umožňuje voľnejšie dýchať kvôli vyššiemu výkonu. Zadný difúzor zvyšuje prítlak s
cieľom zvýšenia stability pri vysokých rýchlostiach. 5. Športové hliníkové pedále s gumovými vložkami. 6. Radiaca páka Polestar je dostupná pre prevodovk Geartronic™.
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VOLVO S60
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VOLVO S60

1585

1866
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T6/T6 AWD

T5

T4

Typ motora:

Zážihový 2,0-litrový motor R4 s
turbodúchadlom a kompresorom

Zážihový 2,0-litrový motor R4 s
turbodúchadlom a kompresorom

Zážihový 2,0-litrový motor R4 s
turbodúchadlom
1585 a kompresorom

Prevodovka:

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová
manuálna prevodovka alebo
1866
šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Spotreba paliva, l/100 km, kombinovaný cyklus, autom.:

6.4 / 6.9

– / 6.2

5.6 / 5.8

CO2 g/km, manuál./autom.:

149 /161

– /145

131/134

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

225 (306) 5700

180 (245) 5500

140 (190) 4700

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

400 / 2100 – 4800

350 /1500 – 4800

300 /1300 – 4000

Zrýchlenie, 0 –100 km/h v sekundách, manuál./autom.:

5.9 / 5.9

– / 6.3

7.2 /7.2

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.:

230 / 250

– / 230

230 / 230

Objem palivovej nádrže, litre:

67.5

67.5

67.5

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

Euro 6b

T3

2097

T3

T2

Typ motora:

Zážihový 2,0-litrový motor R4 s
turbodúchadlom a kompresorom

Zážihový 1,5-litrový motor R4 s
turbodúchadlom

Zážihový 1,5-litrový motor R4 s
turbodúchadlom

Prevodovka:

Šesťstupňová manuálna prevodovka

Šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Spotreba paliva, l/100 km, kombinovaný cyklus, autom.:

5.6 / –

– / 5.8

– / 5.8

CO2 g/km, manuál./autom.:

131/ –

– /134

– /134

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

112 (152) 5000

112 (152) 5000

90 (122) 5000

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

250 /1300 – 4000

250 /1700 – 4000

220 /1600 – 3500

Zrýchlenie, 0 –100 km/h v sekundách, manuál./autom.:

8.6 / –

– / 8.6

– /10.2

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.:

210 / –

– / 210

– /195

Objem palivovej nádrže, litre:

67.5

67.5

67.5

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

Euro 6b

1064

852
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VOLVO S60

D5

D4 AWD

D4

Typ motora:

Vznetový 2,0-litrový motor I4 s 
dvojitým turbodúchadlom a
systémom commonrail

Vznetový 2,4-litrový motor I5 s 
dvojitým turbodúchadlom a
systémom commonrail

Vznetový 2,0-litrový motor I4 s 
dvojitým turbodúchadlom a
systémom commonrail

Prevodovka:

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka alebo
osemstupňová prevodovka Geartronic™

Spotreba paliva, l/100 km, kombinovaný cyklus, autom.:

– /4.5

– / 5.4

3.8 /4.1

CO2 g/km, manuál./autom.:

– /119

– /143

99 /109

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

165 (225) 4250

140 (190) 4000

140 (190) 4250

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

470 /1750 – 2500

440 /1500 – 2750

400 /1750 – 2500

Zrýchlenie, 0 –100 km/h v sekundách, manuál./autom.:

– / 6.4

– / 8.8

7.6 /7.6

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.:

– / 230

– / 230

230 / 230

Objem palivovej nádrže, litre:

67.5

67.5

67.5

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

Euro 6b

Typ motora:

Vznetový 2,0-litrový motor R4 s turbo
dúchadlom a systémom commonrail

Vznetový 2,0-litrový motor R4 s turbo
dúchadlom a systémom commonrail

Prevodovka:

Šesťstupňová manuálna prevodovka
alebo šesťstupňová prevodovka
Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka
alebo šesťstupňová prevodovka
Geartronic™

Spotreba paliva, l/100 km, kombinovaný cyklus, autom.:

3.9 /4.1

3.8 /4.1

CO2 g/km, manuál./autom.:

102 /109

99 /109

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

110 (150) 3750

88 (120) 3750

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

320 /1750 – 3000

280 /1500 – 2250

Zrýchlenie, 0 –100 km/h v sekundách, manuál./autom.:

9.0 / 9.0

11.2 /11.4

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.:

215 / 210

195 /195

Objem palivovej nádrže, litre:

67.5

67.5

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

D3

D2

Všetky technické parametre sa môžu meniť. Aktuálne informácie si vyžiadajte od predajcu vozidiel Volvo.

Poznámka: Niektoré informácie v tejto publikácii môžu byť nesprávne v dôsledku zmien, ktoré mohli nastať po jej vytlačení. Niektoré opisované alebo vyobrazené prvky výbavy a motorizácie
môžu byť v súčasnosti k dispozícii iba za príplatok a nemusia byť dostupné na všetkých trhoch. Pred objednávaním si od predajcu vozidiel Volvo vyžiadajte aktuálne informácie. Výrobca si
vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť ceny, farby, materiály, technické parametre a verzie modelov.
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VOLVO S60 CROSS COUNTRY

T5 AWD

D4 AWD

Typ motora:

Zážihový 2,0-litrový motor R4 s
turbodúchadlom a kompresorom

Vznetový 2,4-litrový motor I5 s dvojitým
turbodúchadlom a systémom commonrail

Prevodovka:

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Spotreba paliva, l/100 km, kombinovaný cyklus, autom.:

– /7.4

– / 5.7

CO2 g/km, manuál./autom.:

– /168

– /149

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

180 (245) 5500

140 (190) 4000

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

350 /1500 – 4800

440 /1500 – 2750

Zrýchlenie, 0 –100 km/h v sekundách, manuál./autom.:

– / 6.7

– / 8.8

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.:

– / 210

– / 210

Objem palivovej nádrže, litre:

67.5

67.5

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

D4

D3

Typ motora:

Vznetový 2,0-litrový motor I4 s dvojitým
turbodúchadlom a systémom commonrail

Vznetový 2,0-litrový motor R4 s
turbodúchadlom a systémom commonrail

Prevodovka:

Šesťstupňová manuálna prevodovka alebo
osemstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka alebo
osemstupňová prevodovka Geartronic™

Spotreba paliva, l/100 km, kombinovaný cyklus, autom.:

4.2 /4.6

4.2 /4.6

CO2 g/km, manuál./autom.:

110 /120

111/120

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

140 (190) 4250

110 (150) 4250

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

400 /1750 – 2500

350 /1500 – 2500

Zrýchlenie, 0 –100 km/h v sekundách, manuál./autom.:

7.7/7.7

9.1/ 9.1

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.:

210 / 210

205 / 205

Objem palivovej nádrže, litre:

67.5

67.5

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

Všetky technické parametre sa môžu meniť. Aktuálne informácie si vyžiadajte od predajcu vozidiel Volvo.
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VOLVO SERVIS.
JEDNODUCHŠÍ SPÔSOB.
Keď si kupujete Volvo, kupujete si najjednoduchší spôsob, ako vlastniť
vozidlo. Bez ohľadu na to, čo môže vyžadovať, autorizovaný servis Volvo
sa o všetko postará za vás, aby váš model Volvo zostal v dokonalom
stave.
Vytvorili sme svoj vlastný prístup k servisu, ktorý je osobný, efektívny
a vďaka ktorému sa postaráme o vás a aj o vaše vozidlo. Nazývame ho
Volvo Servis. Zabezpečí vám všetko potrebné tým najjednoduchším
možným spôsobom.
Predajca Volvo Cars vám ponúkne celý rad zjednodušujúcich
služieb navrhnutých pre vás, čo vám zaručí bezstarostné vlastníctvo.
A toto je len začiatok. Čoskoro získate aj osobného servisného technika. Vaše vozidlo bude pripravené v priebehu hodiny. Zatiaľ môžete
relaxovať v našom salóniku namiesto jazdy tam a späť. Pretože
všetko robíme s cieľom nájsť nové spôsoby, ako zjednodušiť ľuďom
život – s našimi vozidlami aj s našimi službami.
PR AVIDELNÁ PREHLIADK A
Ak prídete so svojím modelom Volvo na pravidelnú servisnú prehliadku
do autorizovaného servisu Volvo Car, získate veľa navyše. Vaša návšteva bude pohodlnejšia a plná uspokojenia. Vykonáme aktualizáciu
softvéru vášho vozidla na najnovšiu verziu, čo znamená, že vaše vozidlo
bude po každej prehliadke o trochu lepšie. Vykonáme bezplatnú kontrolu stavu vozidla, ponúkneme vám alternatívny dopravný prostriedok,
ak ho potrebujete počas vykonávania servisu vášho vozidla a taktiež
vám vaše vozidlo umyjeme.

Vitajte v kolekcii doplnkov Volvo Car Lifestyle Collection. Naša štýlová kolekcia
doplnkov obsahuje širokú škálu vecí – od švédskeho krištáľu a kožených tašiek až po oblečenie,
hodinky a slnečné okuliare. Ak chcete zobraziť kompletnú kolekciu, prejdite na stránku
collection.volvocars.com
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PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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