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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 luxu-
som, aby sa zintenzívnil váš zážitok. 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.
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VOLVO V40

Volvo V40 je navrhnuté tak, aby vyjadrovalo váš individualizmus. 
Automobil, ktorý prekračuje hranice všedného. Volvo V40 nadväzuje 
na tradície škandinávskeho dizajnu, a preto je prirodzenou voľbou 
individualistov, hoci dokáže zapôsobiť bez zbytočnej výstrednosti.

Pretože je to Volvo. Všetky naše vedomosti sme využili pri návrhu 
modelu Volvo V40, vozidla stvoreného pre mesto a pre život tých, čo 
vždy vyžadujú viac. Je kompaktné a svižné, no vnútri pôsobí dojmom 
oveľa väčšieho vozidla. Jeho široké boky sú súčasťou línie stúpa-
júcej od svetlometov až po zadné dvere a vozidlo vďaka nim vyzerá, 
akoby sa pevne držalo zeme. V komfortnom, presvetlenom interiéri 
vás zas obklopia krásne materiály.

Čisté, elegantné línie a energický, športový charakter, to sú vlast-
nosti, vďaka ktorým vám Volvo V40 prinesie pôžitok každý deň.
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VOLVO V40

JEDNOZNAČNE VOLVO
Navrhnuté pre život.

Volvo V40 sme navrhli tak, aby bolo ideálnym spoločníkom do mesta. 
Je to vozidlo, ktoré uľahčuje život a s ktorým budete mať neustálu 
kontrolu bez ohľadu na cieľ.

Každý dizajnový prvok modelu V40 je ako čerstvý závan škandi-
návskeho štýlu. Volvo V40 sa vyznačuje kapotou tvaru V a mohutnými 
blatníkmi, ktoré sa tiahnu priamo od svetlometov, čím vozidlo získalo 
impozantný vzhľad počas jazdy aj pri parkovaní. Jeho výrazný škandi-
návsky dizajn odráža vašu individualitu, zatiaľ čo jeho dynamickosť 
zvýrazňuje športový charakter vozidla. Vďaka charakteristickým LED 
svetlometom získate kompaktné Volvo, ktoré urobí veľký dojem.

Predná mriežka chladiča ladí s výraznými LED svetlometmi – v 
závislosti od výbavy buď s chrómovými alebo čiernymi lesklými pruhmi 
– a ešte viac zvýrazňuje dynamické vlastnosti a moderný, elegantný 
vzhľad. Pri zadných dverách je malý háčik, ktorý odkazuje na naše 
kultové športové vozidlo Volvo P1800 z roku 1960. A dynamicky 
tvarovaná zadná časť s výraznými LED koncovými svetlami a dverami 
batožinového priestoru s čiernym skleneným panelom dodáva modelu 
V40 sebavedomý postoj.

Aby ste si svoje Volvo V40 mohli prispôsobiť podľa seba, na výber je 
veľa farieb, vrátane modrej Amazon Blue, inšpirovanej iným klasickým 
modelom Volvo zo 60. rokov – Amazon.

Ak si zvolíte zo širokej škály zliatinových diskov kolies s výraznými 
vzormi, môžete si model V40 prispôsobiť ako nikdy predtým.

T4 | Momentum 
621 Amazon Blue | 18-palcové  

zliatinové disky Narvi Black Diamond Cut
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DIZAJN EXTERIÉRU | 5

„Je to kompaktné Volvo, ktoré dokáže urobiť silný dojem.“
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DIZAJN EXTERIÉRU | 7

Model V40 sme stvorili tak, aby ponúkal možnosť agilnej jazdy, ale 
bez toho, aby utrpela jeho delikátnosť. Má všetko, čo očakávate od 
vozidiel Volvo, v podobe dokonale vhodnej pre život v meste aj za jeho 
hranicami. Jeho atletický zovňajšok ukrýva rovnako atletický podvo-
zok, nabitý technológiami, ktoré uľahčujú život vodiča, a poháňaný 
živými a hospodárnymi pohonnými sústavami, dostupnými v niekoľ-
kých variantoch.

Naše vzrušujúce, no kultivované pohonné sústavy Drive-E 
poskytujú nekompromisný výkon, nižšiu spotrebu paliva a pocit lepšej 
kontroly nad vozidlom. Pohonnú sústavu dokonale dopĺňa podvozok, 
vyladený v záujme ideálnej rovnováhy medzi komfortom a citlivosťou. 
Či sa prepravujete po meste alebo idete na víkendový výlet, vo Volve 
V40 si vychutnáte každú jazdu. Je jednoducho dokonalým spoloční-
kom pre život.

T5 | Inscription 
723 metalíza Denim Blue | 17-palcové  
zliatinové disky Sarpas Silver Diamond Cut

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40 Textile/T-Tec 
Blond City Weave v interiéri  

Charcoal Blond P92G | hliníkové  
vložky Black Grid Aluminium

VEZMITE SI SVOJ  
DOMOV SO SEBOU

To najlepšie zo škandinávskeho dizajnu.

Pri tvorbe modelu V40 sme sa inšpirovali všetkým, čo robí švéd-
ske príbytky takými útulnými – komfort, svetlo, tie najlepšie prírodné 
materiály a dokonalé remeselné spracovanie. V okamihu, keď 
otvoríte dvere, privíta vás priestranný interiér plný svetla. Priestor, v 
ktorom ste obklopení inovatívnymi prvkami a dizajnom, ktorý vám 
prinesie pôžitok pri každej jazde. Remeselné umenie je zásadný 
prvok dizajnu vozidiel Volvo. V modeli V40 sa prejavuje v spôsobe, 
akým pracujeme s materiálmi. Krásne prešívanie na koži prvotried-
nej kvality pôsobí ako elegantný detail, ktorý však nenarúša celkový 
efekt. Celok sme dotvorili maximálnym využitím prirodzeného svetla 
v kombinácii s decentným umelým osvetlením kabíny. Tento interiér 
vo vás vždy zanechá pocit uvoľnenosti a pokoja. Bude vaším domovom 
na cestách.
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VOLVO V40

CESTUJTE ŠTÝLOVO A POHODLNE.

Nasadnite a vychutnajte si originálny, moderný interiér, v ktorom 
sa spája to najlepšie zo škandinávskeho dizajnu a vychýreného kom-
fortu vozidiel Volvo.

Začína sa to sedadlami. Na každom sedadle vás obklopí dokonale 
tvarované čalúnenie, ktoré vás výborne podrží v zákrutách. K dispo-
zícii sú tiež vyhrievané zadné sedadlá.

Dizajnéri spoločnosti Volvo Cars sú priam posadnutí prirodzeným 
svetlom – vyvoláva v ľuďoch pocit šťastia, a preto sa ho v modeli V40 
snažili využiť do najvyššej možnej miery. Privíta vás svetlý, vzdušný 
interiér a pocit priestrannosti, ktorý možno ešte umocniť príplatko-
vým panoramatickým oknom po celej dĺžke strechy. K celkovému 
pocitu svetlosti a priestrannosti prispieva dokonca aj bezrámový 
dizajn spätného zrkadla.

Keď príde noc, príplatkové nastaviteľné osvetlenie interiéru 
vám umožní zvoliť si niektorý zo siedmich farebných režimov podľa 
aktuálnej nálady. Podsvietená radiaca páka s osvetlenou schémou 
radenia dodá pocit hĺbky.

Interiér je však nielen krásny, ale aj praktický. Chceli sme sa uistiť, že 
v ňom vždy nájdete miesto na odkladanie predmetov, ktoré by mohli 
spôsobiť neporiadok. Je tu držiak na pero, priehradka na okuliare 
a priestor na odkladanie škrabky na ľad s otvorom na odvádza-
nie vody. Váš nákup sa už nebude váľať po podlahe batožinového 
priestoru, pretože si tašky môžete zavesiť na integrované háčiky. 
Krehké a nestabilné predmety môžete zaistiť pomocou príplatko-
vého usporiadavača nákladu, ktorý podlahu batožinového priestoru 
rozdelí na niekoľko priečinkov.

A model V40 zachádza ešte ďalej, aby zdokonalil pocit pohody. 
Voliteľná technológia CleanZone od spoločnosti Volvo Cars pomáha 
zaistiť zdravé prostredie a čistý vzduch v interiéri. Multi-filter s aktív-
nym uhlím minimalizuje množstvo prachu, peľu a iných častíc, ako aj 
zápach. Systém monitoruje kvalitu vonkajšieho ovzdušia a zatvára 
vetracie otvory vozidla s cieľom zabrániť vniknutiu znečisťujúcich 
látok. Vy a vaši spolujazdci budete vo vnútri vozidla dýchať čerstvý, 
čistý vzduch.

Textile/T-Tec  
Blond City Weave v interiéri  

Charcoal Blond P92G | hliníkové  
vložky Black Grid Aluminium
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DIZAJN INTERIÉRU | 11

„Privíta vás svetlý, vzdušný interiér. K pocitu svetlosti a priestrannosti  
prispieva dokonca aj bezrámový dizajn spätného zrkadla.“
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VOLVO V40

Ostaňte v spojení všade, kam idete.

Na cestách ostanete on-line vďaka systému Sensus Connect, 
ktorý sa postará o to, aby ste vo svojom vozidle Volvo boli stále v 
spojení so svetom. Keďže pri všetkom, čo robíme, myslíme na vás, 
vďaka systému Sensus s intuitívnym rozhraním môžete byť on-line 
za pár sekúnd.

Príplatkový systém Sensus Connect je srdcom nášho on-line 
sveta – vaše V40 sa vďaka nemu v okamihu premení na informač-
no-zábavné centrum pripojené na internet. Funkcie hlasového ovlá-
dania vám umožnia obsluhovať systém Sensus Connect bez toho, 
aby ste museli spúšťať zrak z cesty či ruky z volantu. Počas jazdy tak 
môžete spustiť prehrávanie obľúbenej skladby, naladiť rozhlasovú 
stanicu alebo si dať prečítať textové správy z telefónu.

Pripojte svoje zariadenia na web pomocou systému Volvo On Call, 
ktorý premení vaše V40 na wi-fi hotspot. Môžete sa spoľahnúť na 
stabilné spojenie, pretože prenos signálu zaisťuje anténa na vozidle.

To všetko je súčasťou filozofie Sensus – obohatiť každý okamih, 
ktorý strávite vo svojom Volve.

T4 | Momentum 
621 Amazon Blue | 18-palcové  

zliatinové disky Narvi Black Diamond Cut
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„Keďže pri všetkom, čo robíme, myslíme na vás, vďaka systému Sensus  
s intuitívnym rozhraním môžete byť on-line za pár sekúnd.“

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40

ZNIE ÚŽASNE, KDEKOĽVEK CESTUJETE.

Najlepší možný zvukový zážitok na ktoromkoľvek sedadle si v 
modeli V40 môžete dopriať prostredníctvom audiosystému Premium 
Sound od výrobcu prvotriednej zvukovej techniky Harman Kardon®. 
Vďaka až 10 reproduktorom a dômyselnému softvéru na vylepšenie 
zvuku si môžete vždy vychutnať hudbu v tej najvyššej kvalite.

Zábavné aplikácie systému Sensus Connect vám poskytnú 
prístup k obrovskému množstvu on-line hudby a obľúbeným rozhla-
sovým staniciam. Prepojte si mobilné zariadenie s audiosystémom 
svojho Volva V40 a počúvajte svoju vlastnú hudobnú kolekciu.

Systém Sensus Connect vám tiež prostredníctvom intuitívnej navi-
gácie pomôže jednoducho a efektívne nájsť cestu do cieľa a navyše 
ponúka aplikácie, ktoré vám pomôžu nájsť parkovacie miesta a čer-
pacie stanice. Dokonca vám umožní informovať svojich priateľov o 
svojej aktuálnej polohe. A nikdy vás nebudú trápiť neaktuálne mapy, 
pretože k systému Sensus Navigation poskytujeme bezplatnú aktu-
alizáciu máp.

Dokonalý zvuk, dokonalý pôžitok z cestovania. Keď šoférujete Volvo, cítite, ako dizajn, 
materiály, farby a zvuky lahodia všetkým vašim zmyslom, pretože stredobodom všetkého 
ste vy. Preto sme tak úzko spolupracovali s inžiniermi zo spoločnosti Harman Kardon® pri 
vývoji zvukového systému šitého na mieru pre vaše Volvo V40: Premium Sound od Harman 
Kardon®. Systém Premium Sound s 10 reproduktormi, budenými digitálnymi zosilňovačmi 
s veľkorysým výkonom 5 × 130 W a vyspelou technológiou spracovania zvuku, poskytujú 

brilantný, autentický zvuk, kdekoľvek sedíte – snahe o maximálny pôžitok z počúvania hudby 
sme prispôsobili dokonca aj konštrukciu dverí. Výsledkom je bohatý zvuk s krištáľovo čistými 
výškami, mocnými basmi a minimálne skreslenými stredmi, ktoré si spoľahlivo zachovávajú 
sýtosť a konzistentnú hladkosť aj na najhlbších frekvenciách – vždy vystihujúc samotnú dušu 
hudby. Okrem tohto high-end systému ponúkame aj zvukové systémy Performance a High 
Performance, poskytujúce detailný, prirodzený zvuk kvality, aká je v danej triede zriedkavá.
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SENSUS | 15

Intuitívna obsluha. Príplatkový systém Sensus Connect poskytuje široký rad aplikácií a 
funkcií, ktoré vám zaistia spojenie so svetom okolo vás a uľahčia interakciu s vaším Volvom 
V40 a jeho funkciami. A keď k tomu pridáte systém Sensus Navigation, získate okamžitý 
prístup k integrovaným navigačným funkciám. Chcete si cestu naplánovať vopred v pohodlí 

svojho domova alebo kancelárie? Môžete to jednoducho urobiť vo svojom smartfóne, tablete 
alebo notebooku, a keď nastúpite do svojho Volva, zvolené ciele sa prenesú do navigačného 
systému. Systém Sensus sa dokáže synchronizovať dokonca aj s vaším kalendárom, aby vás 
mohol upozorniť na dohodnuté stretnutia a navigovať vás na príslušné miesta.
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VOLVO V40
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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 praktic-
kých služieb, ktoré vám uľahčia život a zdokonalia pôžitok z vlastníc-
tva vozidla značky Volvo. Niektoré služby môžete využívať už dnes, 
ďalšie prídu neskôr. Pomocou aplikácie Volvo On Call možno prepo-
jiť váš model Volvo so zvyškom sveta a ovládať ho na diaľku. V chlad-
ných ránach využijete diaľkové spúšťanie nezávislého kúrenia (ak je 
vo výbave), vďaka čomu svoje vozidlo vykúrite a rozmrazíte, aby ste 
deň začali v pohodlí. Pomocou aplikácie Volvo On Call môžete skon-
trolovať, či ste vozidlo zamkli, a ak nie, zamknúť ho. Prípadne môžete 
vytvoriť Wi-Fi hotspot, aby ste sa aj so spolucestujúcimi mohli pripo-
jiť 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 zvolené miesto.

Aplikácia Volvo On Call je kompatibilná so smartfónmi, zariade-
niami iPad®, počítačmi alebo tabletmi s Windows 10 a nositeľnými 
zariadeniami ako je Apple Watch – svoje vozidlo môžete dokonca 
ovládať na diaľku pomocou hlasových povelov prostredníctvom 
zariadenia 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 absol-
vovať pravidelnú prehliadku. Je ďalším príkladom, ako spoločnosť 
Volvo Cars vyvíja inovácie určené pre ľudí s cieľom zlepšiť život.

T5 | R-Design 
720 metalíza Bursting Blue | 18-palcové  
zliatinové disky Ixion IV Matt Black Diamond Cut

SENSUS | 17
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VOLVO V40

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

Vaša bezpečnosť je náš hlavný cieľ, a preto každé Volvo obsahuje 
preventívne a ochranné technológie. Tento prístup nazývame Intelli-
Safe. Umožňuje nám priblížiť sa k cieľu vedieť do roku 2020 vyrábať 
autá, v ktorých nikto neutrpí smrteľné ani vážne zranenie.

Kľúčovým prvkom technológií IntelliSafe je náš adaptívny tempo-
mat s asistentom pre jazdu v kolóne. Udržiava konštantnú rýchlosť 
alebo nastavený odstup od vozidla pred vami, čím zmierňuje stres pri 
jazde v hustej premávke.

Pri vývoji vozidiel Volvo však myslíme aj na iných účastníkov 
cestnej premávky. Ak náš systém predchádzania nehodám s 
technológiou plného brzdenia a adaptívnym tempomatom zistí, že 
bezprostredne hrozí zrážka s vozidlom vpredu, automaticky zabrzdí. 
Tento systém však dokáže nielen to – dokáže tiež zistiť prítomnosť 
cyklistov a chodcov a upozorniť vás na hroziacu zrážku. Ak na varo-
vanie nezareagujete, aktivuje brzdy, aby zrážke zabránil alebo aspoň 
zmiernil jej následky.

A ak predsa len dôjde k nehode, airbagy ochránia nielen cestu-
júcich vo vozidle, ale aj osoby vonku. Vozidlo je vybavené airbagmi 
vodiča a spolujazdca, bočnými hlavovými airbagmi pre cestujúcich 
na predných a zadných sedadlách a kolenným airbagom vodiča. 

Vaše Volvo navyše pomáha chrániť životy chodcov pomocou vonkaj-
šieho airbagu, ktorý sa nafukuje pri náraze.

Vďaka našim bezpečnostným technológiám je šoférovanie jed-
noduchšie. Adaptívny tempomat s asistentom pre jazdu v kolóne 
udržiava nastavenú rýchlosť jazdy a vzdialenosť od vozidla vpredu, 
čo oceníte na diaľniciach alebo v kolónach. Informuje vás a upozor-
ňuje na možné nebezpečenstvá, aby ste sa mohli sústrediť na cestu 
pred sebou. Systém BLIS™ upozorňuje vodiča na vozidlá, ktoré sa 
rýchlo približujú zozadu a dokonca zboku, kým systém informovania 
o dopravných značkách rozpoznáva dopravné značky a prostredníc-
tvom displeja vodiča informuje o rýchlostných obmedzeniach.

S príplatkovými LED svetlometmi bude nočné šoférovanie bez-
pečnejšie a jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Svojím jasnejším 
svetlom dokážu lepšie osvetliť cestu, pričom systém aktívnych diaľ-
kových svetiel automaticky tlmí svetlá, aby ste neoslňovali iných vodi-
čov. Elektronický stabilizačný systém modelu V40 pomáha udržiavať 
stabilitu a kontakt s vozovkou, aby bola vaša jazda bezpečná a seba-
istá aj za nie práve najpriaznivejších podmienok. Posádku vozidla 
pritom chráni ultrapevný oceľový rám – skrytá sila v srdci vášho Volva.

Vneste svetlo do tmy. Šoférovanie v noci je teraz oveľa príjemnejšie a bezpečnejšie.  
Naše príplatkové LED svetlomety majú mimoriadne široký a dlhý tvar lúča a príplatková  

technológia aktívnych diaľkových svetiel automaticky prepína svetlomety do režimu  
stretávacích svetiel, keď treba. To znamená, že lepšie osvetľujú cestu, a pritom nikdy  

neoslňujú iných účastníkov cestnej premávky.
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„Technológie IntelliSafe vás informujú a upozorňujú na možné 
nebezpečenstvá, aby ste sa mohli sústrediť na cestu pred sebou.“

T5 | R-Design 
720 metalíza Bursting Blue
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VOLVO V40

Adaptívny tempomat s asistentom pre jazdu v kolóne udržiava 
nastavenú rýchlosť jazdy a vzdialenosť od vozidla vpredu, a to aj pri 
jazde v pomaly sa pohybujúcej kolóne (pri rýchlosti do 30 km/h). 
Vaše Volvo V40 sa správa ako váš druhý pár očí, ktoré dokážu zistiť 
prítomnosť chodcov a cyklistov na ceste pred vami. Ak hrozí, že by ste 
niekoho mohli zraziť, systém vás najprv upozorní, a ak včas nezarea-
gujete, automaticky sa aktivujú brzdy.

Pri rozdiele rýchlostí oproti vozidlu vpredu až do 50 km/h dokáže 
systém City Safety aktivovaním bŕzd zabrániť zrážke, ak zistí, že  
bezprostredne hrozí kolízia. Ak je rozdiel rýchlostí menší ako 15 km/h, 
môžete zrážke úplne predísť.
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INTELLISAFE | 21

Vy sa môžete dívať na cestu a systém BLIS™ bude za vás dávať pozor 
na okolie vozidla. Radar je stále v strehu, aby vás mohol upozorňovať na 
vozidlá v mŕtvom uhle spätných zrkadiel. A pri jazde po diaľnici budete 
vedieť, kedy môžete bezpečne prejsť do vedľajšieho pruhu, pretože vaše 
Volvo vás upozorní, ak by sa k vám zozadu rýchlo približovalo iné vozidlo.

T4 | Momentum 
621 Amazon Blue | 18-palcové  

zliatinové disky Narvi Black Diamond Cut

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40

Vždy dokonale zaparkované. Príplatkový systém automatického 
parkovania funguje ako niekto, kto vozidlo zaparkuje za vás. Najprv 
vám povie, či je konkrétne parkovacie miesto pre vaše Volvo V40 
dosť veľké, a potom prevezme riadenie a vozidlo zaparkuje.

Pri pozdĺžnom parkovaní mu stačí priestor dlhý len 1,2-násobok 
dĺžky vášho V40, takže si skutočne dokáže poradiť aj s najtesnejšími 
parkovacími miestami. Vy musíte len podľa zobrazovaných pokynov 
radiť prevodové stupne a brzdiť a vozidlo samo vmanévruje na par-
kovacie miesto. Ak chcete zaparkovať sami, pri cúvaní na parkovacie 
miesto vám sebaistotu dodá parkovacia kamera a parkovacie sen-
zory vpredu aj vzadu.

Pozor však na vás dávame aj pri cúvaní z parkovacieho miesta. 
Príplatková funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá dokáže zare-
gistrovať vozidlá blížiace sa vzadu už zo vzdialenosti 30 metrov a na 
kratšiu vzdialenosť zistiť prítomnosť cyklistov a chodcov.

T5 | R-Design 
720 Bursting Blue metallic
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VOLVO V40

„Nekompromisne účinné pohonné sústavy vám dajú výkon, po akom túžite,  
pri nižších nákladoch a menšom zaťažovaní životného prostredia.“
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Väčší pôžitok. Menšia spotreba.

Vo Volve V40 si užijete každú jazdu. Pohonné sústavy Drive-E 
dosahujú dokonalú rovnováhu medzi výkonom a spotrebou paliva, 
takže už nemusíte robiť kompromisy.

Naše technicky vyspelé zážihové a vznetové motory sa vyznačujú 
živosťou a ochotou reagovať v kombinácii s nízkou spotrebou paliva. 
Rovnako dobre uspokoja požiadavky na výkon, kultivovanosť aj hos-
podárnosť. A keďže sú naše motory kompaktnejšie, môžeme viac 
priestoru vyhradiť pre posádku vozidla.

Toto spojenie výkonu a hospodárnosti patrí medzi štandardné 
črty každého vozidla Volvo. Precízne manuálne prevodovky a šesť-
stupňové a osemstupňové automatické prevodovky Geartronic™ 
dokážu naplno využiť potenciál každého motora. Prevodovka 
Geartronic™, navrhnutá s cieľom minimalizovať energetické straty a 
maximalizovať výkon, zvolí vždy najvhodnejší prevodový stupeň pre 
danú situáciu.

Medzi technológie Drive-E patria aj prvky ako systém Stop/
Štart a funkcia jazdy na zotrvačnosť, vďaka ktorým bude vaša jazda 
ešte úspornejšia. Oba prvky sú štandardnou súčasťou výbavy všet-
kých našich automobilov a fungujú nepozorovane vnútri pohonnej 
sústavy. Systém Stop/Štart vypína motor, keď zastavíte, a okamžite 
ho naštartuje, keď sa budete chcieť znova rozbehnúť. Nemusíte 
nijako meniť zaužívané návyky, a predsa jazdíte s menšou spotrebou 
a nižšími emisiami – o všetko sa stará vaše Volvo. Funkcia jazdy na 
zotrvačnosť odpája motor od automatickej prevodovky, keď uvoľníte 
plynový pedál pri rýchlosti nad 65 km/h, takže nedochádza k brzde-
niu motorom. Naše pohonné sústavy dokážu pracovať so špičkovou 
účinnosťou dlhé roky, takže sa môžete stále tešiť z nízkej spotreby v 
spojení s vynikajúcimi výkonovými parametrami. Inteligentná elek-
tronika automaticky upravuje rôzne nastavenia, aby bol motor vždy 
čo najlepšie vyladený.

V spoločnosti Volvo Cars sa pozeráme do budúcnosti, aby sme 
vylepšili váš dnešný život. S pohonnými jednotkami Drive-E prichá-
dzajú pokročilé technológie prinášajúce efektivitu, výkon a výber  
– a lepšiu jazdu pre vás.

DRIVE-E | 25

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

T4 | Momentum 
621 Amazon Blue | 18-palcové  
zliatinové disky Narvi Black Diamond Cut
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VOLVO V40

AGILNOSŤ NA POŽIADANIE.

Model V40 sme vyvinuli tak, aby bola každá jazda v ňom vzrušujúca. 
Preto sme mu dali podvozok, ktorý presne a predvídateľne reaguje 
na pokyny vodiča. Na vašich obľúbených cestách vás Volvo V40 
odmení precíznosťou a kultivovanosťou.

Štandardný podvozok poskytuje dokonalú rovnováhu medzi 
komfortnou kultivovanosťou a vynikajúcou ovládateľnosťou. A ak 
túžite po ešte dynamickejších jazdných vlastnostiach, poskytne vám 
ich podvozok vo verzii Sport, s ktorým má vozidlo o 10 mm menšiu 
svetlú výšku a tuhšie pruženie.

Vďaka systému Corner Traction Control, ktorý je štandardnou 
súčasťou výbavy modelu V40, sú prejazdy zákrut hladšie a bezpeč-
nejšie. Tento systém pribrzďuje vnútorné koleso, aby sa mohlo viac 
hnacej sily prenášať na to vonkajšie, čím pomáha eliminovať nedo-
táčavosť vozidla. S príplatkovými páčkami sekvenčného radenia pod 
volantom je ešte jednoduchšie mať vozidlo stále pod kontrolou.

Vďaka priamosti a presnosti riadenia môže vodič naplno využiť 
agilnosť vozidla. Príplatkový posilňovač riadenia s účinkom závislým 
od rýchlosti má tri režimy, pomocou ktorých prispôsobuje charakter 
riadenia: – režim Low pre pomalé manévrovanie, Medium pre jazdu 
vyššou rýchlosťou a režim High, poskytujúci lepšiu spätnú väzbu 
na rýchlejších cestách. Počas šoférovania vám dôležité informácie 
môže sprostredkovať príplatkový trojrežimový displej vodiča, ktorý 
sa dokáže prispôsobiť vášmu štýlu jazdy. Režim Elegance ponúka 
atraktívny, čistý dizajn. Ukazovateľ hospodárnosti jazdy v režime Eco 
vám pomôže znížiť spotrebu paliva. Keď zvolíte režim Performance, 
farba podsvietenia sa zmení na červenú, ukazovateľ rýchlosti sa 
zmení na otáčkomer a pribudne ukazovateľ výkonu. Vďaka svetlej 
výške zväčšenej o 40 mm oproti štandardnému modelu V40 zvláda 
verzia Cross Country jazdu po každom druhu cesty. S pohonom 
všetkých kolies a systémom regulácie zjazdu z kopca vám verzia 
Cross Country pomôže schádzať náročné klesania tým, že prevezme 
kontrolu nad akcelerátorom a brzdami. Systém tak minimalizuje 
rýchlosť jazdy a zabraňuje kĺzaniu vozidla. Rozbiehanie sa do kopca 
je jednoduchšie a bezpečnejšie. Bez ohľadu na to, kam idete a ako 
šoférujete, s Volvom V40 je každá jazda zábavná.

T4 | Momentum 
621 Amazon Blue
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VOLVO V40

VAŠA CESTA SA ZAČÍNA TU.

Model V40 sme vytvorili s jedným jediným cieľom: priniesť vám vozidlo, 
ktoré sa dokonale hodí k vám a vášmu životnému štýlu. Vozidlo, ktoré 
splní vaše očakávania zábavnej, bezpečnej jazdy s výnimočným kom-
fortom a výrazným škandinávskym 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 V40 je úsporná, živá pohonná jednotka. Bez 
ohľadu na to, ktorú si zvolíte, získate našu najnovšiu technológiu 
Drive-E, ktorá zabezpečí okamžitý výkon. Spotreba paliva a emisie 

CO2 sú nízke a naše pohonné jednotky už teraz spĺňajú budúce 
emisné normy.

Rad našich pohonných jednotiek Drive-E obsahuje pokročilé 
vznetové a zážihové motory spojené osem alebo šesťstupňovými 
automatickými prevodovkami Geartronic™ s hladkým radením 
alebo šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. K dispozícii je pohon 
predných kolies alebo pohotovo reagujúca technológia pohonu 
všetkých kolies AWD*.

Vyberte si a užívajte si jazdu.

T5 a T5 AWD*
Vysokovýkonný 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 V40 Cross Country.

T4 a T4 AWD*
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 manu-
álnou prevodovkou alebo so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™. Model 
s pohonom T4 AWD spolupracuje s 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ s 
hladkým radením, aby ste mali totálnu kontrolu nad vozidlom.
* Verzia T4 AWD je dostupná len pre model V40 Cross Country.

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 s 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 manuálnou prevodovkou alebo so 6-stupňovou automatickou prevodovkou 
Geartronic™ budete mať kontrolu nad vozidlom.

D4
Sofistikovaný vznetový motor D4 s výkonom 190 koní/400 Nm vám umožní vychutnávať viac 
a spotrebovať menej. K dispozícii je 6-stupňová manuálna prevodovka alebo 8-stupňová 
automatická prevodovka Geartronic™ s hladkým radením. S motorom D4 si užijete najefek-
tívnejší a najpresvedčivejší zážitok z jazdy.

D3
Vznetový motor D3 s výkonom 150 koní/320 Nm sme navrhli tak, aby mal dokonalú kom-
bináciu 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 manu-
álnou prevodovkou alebo so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™. Tento 
motor je ideálnym spojením výkonu a nízkej spotreby paliva.
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VOLVO V40

VYTVORTE SI VOLVO V40 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 odráža vašu individualitu a skvele sa hodí k vášmu 
životnému štýlu.

Aby ste svoj model V40 dostali presne podľa seba, vytvorili sme 
širokú škálu možností, stupňov výbavy a osobných vyjadrení. Aj keď 
je model V40 veľkoryso vybavený už v štandardnej výbave Kinetic, 
možno budete chcieť zvýšiť pocit pohody ešte viac s výbavou 

Momentum. Možno si chcete dopriať pôžitok luxusu, obklopiť sa auten-
tickými, jemne remeselne spracovanými materiálmi a nadčasovým 
škandinávskym dizajnom? Potom si zvoľte výbavu Inscription. Ak sa 
viac zameriavate na športovo – výkonný štýl zvnútra aj zvonka, pozrite 
sa na verziu R-Design. A ak hľadáte auto ideálne pre dobrodružstvo 
mimo mesto, zvoľte si odolný model V40 Cross Country. Bez ohľadu 
na svoj výber budete mať istotu, že existuje Volvo V40 práve pre vás. 
Čítajte ďalej a pozrite sa, ako bude vyzerať váš model V40.
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PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

Volvo V40 Cross Country 
Volvo V40 Momentum 

Volvo V40 R-Design 
Volvo V40 Inscription
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VOLVO V40

TO PRAVÉ VYBAVENIE PRE VAŠU JAZDU.

Výber modelu Volvo V40 je jednoduchý. A teraz je potrebné len zvo-
liť si výbavu, ktorá vám najviac vyhovuje. Už výbava Kinetic prináša 
vysokú úroveň technológie, ktorá bude spĺňať vysoké nároky na štýl, 
pohodlie a bezpečnosť.

Ak chcete ešte viac okoreniť prémiový pocit z modelu V40, 
zvoľte si výbavu Momentum. 16-palcové disky s výrazným dizajnom 
Diamond Cut a LED denné svetlá prispejú k exkluzivite a vzhľadu 
na ceste, zatiaľ čo moderné textilné čalúnenie City Weave/T-Tec a 

hliníkové dekoratívne obloženie spolu s prvkami Silk Metal zvýraznia 
atmosféru v interiéri. S výbavou Momentum si vodič užije pohodlie 
vďaka tempomatu, dažďovému senzoru, ovládacím prvkom audiosys-
tému na volante a elektrickému sklápaniu vonkajších spätných zrka-
diel. A pre cestujúcich na zadných sedadlách sú k dispozícii funkcie 
na zvýšenie pohodlia, napr. lakťová opierka a elegantne integrované 
držiaky nápojov, ktoré zdokonalia pohodlie na dlhých cestách.

KINETIC
Obsahuje základnú výbavu a navyše tieto prvky:

16-palcové zliatinové disky Matres | 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 5 sedadlách 
s funkciou upozornenia na nezapnuté pásy | Airbagy na strane vodiča a spolujazdca | Deko-
ratívne obloženie Charcoal na stredovej konzole | Systém City safety | Systém regulácie trak-
cie v zákrutách (CTC) | Držiaky na nápoje na konzole stredového tunela | Elektronický sta-
bilizačný systém (ESC) | Jednozónová klimatizácia ETC s elektronickou reguláciou teploty | 
Lekárnička | Pevný kryt batožinového priestoru | Imobilizér | Bočné airbagy | Kolenný airbag 
pre vodiča | Textilné čalúnenie Lorensberg | Vonkajší teplomer | Airbag pre chodcov |  
Diaľkové ovládanie s centrálnym zamykaním | Informačno – zábavný systém Sensus 5-pal-
covou farebnou obrazovkou na stredovej konzole a audiosystém Performance s CD prehrá-

vačom a vstupom AUX | Bočné airbagy integrované v predných sedadlách | Palubný počítač | 
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) | Súprava na opravu pneumatiky | 
Systém WHIPS™ (systém ochrany krčnej chrbtice v predných sedadlách) | Svetlý dekoratívny 
rámček okolo klávesnice | Kozmetické zrkadlá s osvetlením pre vodiča a spolujazdca | Kožený 
volant | Kožená hlavica radiacej páky | Kožená rukoväť páky ručnej brzdy | Svetlá na čítanie 
vpredu a osvetlenie priestoru pre nohy vpredu | Roletka na držiakoch nápojov v stredovej 
konzole | Textilné koberčeky | Sklápateľné sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou | 
Ovládacie prvky na volante | Tempomat

MOMENTUM
Súčasťou sú prvky výbavy Kinetic plus navyše:

16-palcové zliatinové disky Markeb | Zadná lakťová opierka | Automatické stmievanie vnú-
torného spätného zrkadla | LED denné svetlá | Zadné držiaky nápojov | Výškovo nastaviteľné 
sedadlo spolujazdca | Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá | Dažďový senzor | 

Volant s dekoratívnymi prvkami | Textilné/T-Tec čalúnenie | Predné prahové lišty | LED svetlá 
s dennými svetlami v tvare T
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KINETIC & MOMENTUM | 33
T4 | Momentum 
621 Amazon Blue | 18-palcové  
zliatinové disky Narvi Black Diamond Cut
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VOLVO V40

Výbavu Kinetic sme vytvorili s cieľom optimalizovať hodnotu a 
pohodlie už od samého začiatku. Model V40 s výbavou Kinetic 
obsahuje naše svetovo preslávené ergonomické sedadlá s elegant-
ným, mimoriadne kvalitným textilným čalúnením Charcoal a ladiacim 
dekoratívnym prvkom na stredovom paneli. Textilné koberčeky 
dodávajú punc dodatočného luxusu. Kožený volant, hlavica radiacej 
páky a rukoväť ručnej brzdy umocňujú skvelý pocit pri dotyku, zatiaľ 
čo analógový displej pre vodiča s veľkými stredovými ukazovateľmi 
zabezpečujú okamžité a intuitívne informácie. Indikátor radenia pre 
manuálnu prevodovku a ukazovateľ Eco vás podporujú pri snahe o 
čo najúspornejšiu jazdu. Prostredníctvom 5-palcového stredového 
displeja s vysokým rozlíšením môžete intuitívne ovládať väčšinu 
funkcií modelu V40. A samozrejme v rámci štandardnej výbavy 
dostanete špičkové technológie IntelliSafe vrátane oceňovaného 
systému prevencie nehôd City Safety, airgabu pre chodcov a 
pokro-čilého stabilizačného systému.

S modelom V40 s výbavou Momentum pozdvihnete svoj zmysel 
pre pohodu na ďalšiu úroveň. 16-palcové zliatinové disky Markeb s 
atraktívnym dizajnom Diamond Cut dodajú modelu V40 výraznejší 
vzhľad na ceste. Charakteristický dizajn LED svetlometov ešte viac 
zdokonaľuje nočné videnie a rovnako aj dynamický vzhľad vozidla. 

Otvorte dvere a hliníkové prahy vás privítajú do interiéru modelu 
V40 Momentum. Vy a vaši spolujazdci sa môžu tešiť na podporu 
a pohodlie ergonomických sedadiel s moderným textilným/T-Tec 
čalúnením City Weave. Hliníkové dekoratívne obloženie spolu so 
štýlovými prvkami Silk Metal na koženom volante a hlavici radiacej 
páky dodávajú vozidlu dodatočný dotyk moderného športového 
charakteru. Integrované tlačidlá na volante vám umožnia intuitívne 
ovládanie audiosystému a tempomatu. Dažďový senzor v prípade 
potreby automaticky aktivuje stierače a prispôsobuje ich rýchlosť, 
a so spätným zrkadlom s automatickým stmievaním je jazda v noci 
oveľa príjemnejšia.

Sklápateľná lakťová opierka a držiaky na nápoje integrované 
vpredu stredného zadného sedadla zdokonalia pôžitok pri dlhých 
cestách. Ak držiaky na nápoje nie sú potrebné, možno ich ukryť 
do sedáka zadného sedadla. A s voliteľným audiosystémom High 
Performance môže každý v modeli V40 teraz počúvať zdokonalený 
zvuk z ôsmich reproduktorov prostredníctvom inteligentného pri-
pojenia USB/AUX. Prenos zvuku cez Bluetooth® umožňuje pripojiť 
smartfón k modelu V40 – takže si môžete vychutnať výhody strea-
movania hudby a integrovanú hands-free funkciu telefónu.

1. Model V40 Kinetic so 16-palcovými zliatinovými diskami Matres. 2. Výbava V40 Kinetic obsahuje kožou potiahnutý volant a analógový displej vodiča 3. V interiéri modelu V40 Momentum 
sa nachádza čalúnenie City Weave, kožený volant s kovovou vložkou Silk Metal, hliníkové dekoratívne prvky, analógový displej pre vodiča a praktické ovládacie prvky na volante. 4. 16-palcové 
zliatinové disky Markeb vo vyhotovení Black Diamond Cut LED svetlomety.
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KINETIC & MOMENTUM | 35
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VOLVO V40

Vďaka širokej škále farieb karosérie a diskov kolies vám Volvo V40 
umožní vytvoriť si vozidlo, ktoré vám dokonale sadne. Ak sa rozhod-
nete pre výbavu Kinetic alebo Momentum, môžete si vybrať z dvoch 
16-palcových zliatinových diskov kolies, alebo si dopriať ešte štýlo-

vejšie 17-palcové či 18-palcové disky. Farba karosérie, ktorú zvolíte, 
môže dramaticky ovplyvniť charakter vášho V40. Každá z dostupných 
farieb zvýrazní moderný škandinávsky dizajn vášho vozidla Volvo.

Midir, 7.5 × 18" 
Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Segomo, 7.5 × 17" 
Matt Tinted Silver 

Za príplatok

Matres, 7 × 16" 
Silver Stone 

Štandard Kinetic

Narvi, 7 × 18" 
Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Spider, 7 × 17" 
Dark Grey/Diamond Cut 

Za príplatok

Markeb, 7 × 16" 
Black/Diamond Cut 
Štandard Momentum

Tamesis, 7.5 × 18" 
Silver Bright 
Za príplatok

Artio, 8 × 19" 
Matt Tech Black Diamond Cut 

(voliteľná výbava)
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KINETIC & MOMENTUM | 37

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

711 
Bright Silver metallic

702 
Flamenco Red metallic

612 
Passion Red

477 
Electric Silver metallic

621 
Amazon Blue

721 
Mussel Blue metallic

019 
Black Stone

719 
Luminous Sand metallic

714 
Osmium Grey metallic

723 
Denim Blue metallic

717 
Onyx Black metallic
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VOLVO V40

ČALÚNENIE Lorensberg, Textil (štandard Kinetic) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, P000 City Weave, Sports Uni/Textil/T-Tec (štandard Momentum) 2. Čalúnenie 
Blond v interiéri Charcoal/Blond s poťahom stropu Blond, P92G Linné, Textil/T-Tec (štandard Momentum) 3. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, P500  
4. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, P560

Pri vytváraní interiéru modelu V40 sme mysleli na vás. Každý detail, 
každá línia, každý tvar svedčí o snahe našich dizajnérov vytvoriť 
priestor, v ktorom sa budete cítiť uvoľnene a bezpečne. Súčasťou 
výbavy Kinetic sú ergonomické sedadlá s textilným čalúnením 

Charcoal. Výbava Momentum obsahuje textilné/T-Tec čalúnenie City 
Weave, a má tak ešte modernejší vzhľad a štýl. Prostredie interiéru 
možno ďalej zveľadiť o dekoratívne prvky.
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PRVKY OBLOŽENIA 5. Charcoal 6. Black Grid Aluminium 7. Milled Aluminium 8. Modern Wood

KINETIC & MOMENTUM | 39

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40

ŠVÉDSKY NÁDYCH LUXUSU.

Model V40 Inscription sme vytvorili, aby sme splnili vaše očakávania 
ohľadom švédskeho luxusu. Je to osobné vyjadrenie, ktoré vám 
umožní vychutnávať si originálne materiály, dokonalé remeselné 
spracovanie a nadčasový škandinávsky dizajn.

Výrazné dizajnové línie exteriéru zvýrazňujú luxusný vzhľad 
a dojem z modelu V40, zatiaľ čo starostlivo spracovaný interiér 

sprostredkováva pocit ako v obývačke. V40 Inscription stelesňuje 
naše hrdé dedičstvo ľudského prístupu. A pokiaľ ide o inteligentný 
luxus naplnený osobitým štýlom a sviežim myslením, model V40 
Inscription je triedou samou o sebe – rovnako ako vy.

INSCRIPTION
Súčasťou sú prvky výbavy Momentum plus navyše:

17-palcové zliatinové disky Sarpas | Dekoratívne lišty okolo bočných okien vo vyhotovení Bright | Digitálny displej pre vodiča | Osvetlená hlavica radiacej páky | Kožené čalúnenie |  
Posúvateľná predná lakťová opierka na stredovej konzole | Prvky Milled Aluminium
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INSCRIPTION | 41
T5 | Inscription 
723 metalíza Denim Blue | 17-palcové  
zliatinové disky Sarpas Silver Diamond Cut
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VOLVO V40

Výbava Inscription predstavuje model Volvo V40 v najluxusnejšom 
rúchu. Výrazné exteriérové dizajnové prvky, napríklad predná maska 
chladiča s chrómovanými prúžkami v kombinácii so svetlými dekora-
tívnymi lištami bočných okien a štýlové 17-palcové zliatinové disky vo 
vyhotovení Diamond Cut umocňujú nadčasový škandinávsky dizajn 
vozidla. Model V40 Inscription je vybavený aj charakteristickými LED 
svetlometmi, ktoré prispievajú k dynamickému vzhľadu vozidla a 
zároveň optimalizujú viditeľnosť v tme. A vďaka systému na kontrolu 
pozornosti vodiča vrátane inovatívnej technológie aktívnych diaľko-
vých svetiel ich môžete nechať po celý čas zapnuté. Keď sa z opač-
ného smeru blíži iné vozidlo, systém zabráni oslneniu druhého vodiča 
a automaticky prepne z diaľkových svetiel na stretávacie a späť na 
diaľkové – čím sa zdokonalí bezpečnosť aj pohodlie.

Vnútri pokračuje luxusný motív vďaka autentickým, starostlivo 
remeselne spracovaným materiálom, ktoré vytvárajú atmosféru 
pokoja ako v obývačke. Atmosféru v interiéri ďalej zdokonaľujú 
dekoratívne prvky vo vyhotovení Milled Aluminium, svetlé chrómové 
prahové lišty Inscription a podsvietená hlavica radiacej páky. Vodič 
sa môže oprieť do sedadla z hladkej kože a vychutnať si intuitívny 
pohľad na digitálny displej pre vodiča s tromi grafickými režimami. 
Prednú stredovú lakťovú opierku je možné nastaviť podľa potreby, 
čím sa umocní pocit uvoľneného pohodlia.

Voliteľná dvojzónová elektronicky riadená klimatizácia so systémom 
CleanZone sa postará o zvýšenie komfortu v interiéri modelu V40 
Inscription. Umožňuje vychutnať si čistý vzduch v interiéri a zároveň 
udržiava zvolenú teplotu v kabíne – ak si želáte, nezávisle pre vodiča 
a spolujazdca na prednom sedadle. Ak si zvolíte verziu s panorama-
tickou sklenenou strechou, všetci vo vnútri modelu V40 Inscription 
si budú môcť vychutnať skvelý zážitok z priestrannosti a množstva 
svetla. Elektricky ovládaná slnečná clona z perforovanej textílie zni-
žuje intenzitu svetla počas slnečných dní a zachováva pocit vzduš-
nosti vo vnútri kabíny.

Mimoriadny zvukový zážitok vo vnútri modelu V40 Inscription 
môže zabezpečiť výkonný high-endový audiosystém Premium Sound 
značky Harman Kardon® s 10 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-pal-
covým stredovým displejom, ktorý umožňuje plnohodnotný prístup 
k širokej škále on-line služieb a aplikácií. Ak si zvolíte pokročilý navi-
gačný systém Sensus, na každej trase si môžete užívať integrované, 
intuitívne navádzanie.

1. Maska chladiča s chrómovými detailmi. 2. Hladké kožené čalúnenie sa vo vnútri modelu V40 Inscription postará o zážitok ako v obývačke. 3. Výbava Inscription je stelesnením moderného 
švédskeho luxusu. 4. Charakteristické dizajnové LED svetlomety zvýrazňujú vzhľad aj a víziu. 5. Pri nastupovaní do V40 Inscription vás privítajú unikátne prahové lišty Inscription so svetlou 
chrómovou povrchovou úpravou. 6. V40 Inscription so 17-palcovými diskami kolies Sarpas s dizajnom Diamond Cut.
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INSCRIPTION | 43

_00WE1_V40_MY18_SKsk.indd   43 2017-03-29   14:58



V40_MY18_V0.indd   44 2017-03-30   11:29

VOLVO V40

Exteriér modelu V40 Inscription je so svojimi výraznými dizajnovými 
prvkami vyjadrením moderného švédskeho luxusu. S farebnou pale-
tou exteriéru si môžete vytvoriť taký model V40 Inscription, ktorý 
dokonale zodpovedá vášmu štýlu a preferenciám. Zliatinové disky 

kolies sú k dispozícii v širokej škále vyhotovení a vizuálne sú zladené 
s dizajnovými krivkami exteriéru, čím zvýrazňujú dojem modernej 
elegancie.

Midir, 7.5 × 18" 
Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Segomo, 7.5 × 17" 
Matt Tinted Silver 

Za príplatok

Narvi, 7 × 18" 
Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Spider, 7 × 17" 
Dark Grey/Diamond Cut 

Za príplatok

Tamesis, 7.5 × 18" 
Silver Bright 
Za príplatok

Artio, 8 × 19" 
Matt Tech Black Diamond Cut 

(voliteľná výbava)

Sarpas, 7.5 × 17" 
Silver/Diamond Cut 
Štandard Inscription
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INSCRIPTION | 45

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

711 
Bright Silver metallic

702 
Flamenco Red metallic

612 
Passion Red

477 
Electric Silver metallic

621 
Amazon Blue

721 
Mussel Blue metallic

019 
Black Stone

719 
Luminous Sand metallic

714 
Osmium Grey metallic

723 
Denim Blue metallic

717 
Onyx Black metallic
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VOLVO V40

ČALÚNENIE Koža (Standard Inscription) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, P100 2. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu  
Charcoal, P160 3. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, P10G 4. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal/Blond s poťahom stropu Blond, P12G 5. Čalúnenie Amber  
v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, P107 6. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, P167

PRVKY OBLOŽENIA 7. Milled Aluminium (štandardná výbava) 8. Modern Wood 9. Black Grid Aluminium

V interiéri modelu V40 Inscription vás obklopí exkluzívny štýl. Všade, 
kam sa pozriete, nájdete originálne materiály a precízne remeselné 
spracovanie – tento zmyslový zážitok ešte viac zvýrazňujú ergo-
nomické sedadlá čalúnené hladkou kožou a dekoratívne prvky vo 

vyhotovení Milled Aluminium. K dispozícii je aj široká škála kombinácií 
farieb interiéru a čalúnenia, aby ste mohli interiéru jednoducho všte-
piť vlastný štýl.
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PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40

INŠPIROVANÉ VODIČSKÝM UMENÍM. 

Ak radi jazdíte, verzia V40 R-Design je to pravé pre vás. Vďaka jedi-
nečnej osobnosti vás verzia R-Design upúta vzrušujúcim športovým 
zážitkom z jazdy, ktorý sa vyznačuje štýlom, odozvou a riadením. 
Množstvo výrazných dizajnových detailov zdokonaľuje športový, 
výrazný vzhľad modelu Volvo. Tento vzhľad upúta pozornosť zo všet-
kých strán a je prísľubom úžasnej jazdy, vždy. Ale nenechajte sa mýliť 
– R-Design je viac než len samotný vzhľad. Obklopia vás starostlivo 

remeselne spracované a expresívne dizajnové prvky v interiéri, ktoré 
si všimnete v momente usadenia do sedadla. Všetko – od jedineč-
ného čalúnenia R-Design, volantu a digitálneho displeja pre vodiča, 
až po prispôsobiteľné LED osvetlenie interiéru a čalúnenie stropu 
Charcoal – vás bude inšpirovať a podporovať pri jazde. A pre ešte lep-
šiu jazdu v zákrutách je k dispozícii tuhší športový podvozok a vzpery.

R-DESIGN
Možno pridať k výbave Kinetic, Momentum alebo Inscription.

17" zliatinové disky kolies Ixion III Diamond Cut | Digitálny displej vodiča s motívom R-Design | 
Poťah stropu vo farbe Charcoal | Dve koncovky výfuku z pochrómovanej nehrdzavejúcej ocele | 
Kožený volant R-Design s ozdobným obložením | LED svetlá na denné svietenie | Čalúnenie 
z textilu Nubuck/kože | Hliníkové prvky obloženia R-Design | Podsvietená hlavica radiacej 

páky a rukoväť ručnej brzdy v štýle R-Design | Kryty spätných zrkadiel s matnou povrchovou 
úpravou Bright Silver | Posuvná lakťová opierka na stredovej konzole | Športové pedále | 
Textilné koberčeky R-Design
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T5 | R-Design 
720 metalíza Bursting Blue | 18-palcové  
zliatinové disky Ixion IV Matt Black Diamond Cut
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VOLVO V40

1. Predné LED svetlomety R-Design s aktívnymi odbočovacími svetlami (voliteľná výbava). 2. Sedadlá s jedinečným čalúnením v kombinácii textil Nubuck/perforovaná koža a kontrastným 
prešívaním pre športový štýl. Interiér R-Design s koženým volantom R-Design, digitálnym displejom pre vodiča s režimom R-Design, podsvietená hlavica radiacej páky, kožená manžeta radia-
cej páky, dekoratívne prvky vo vyhotovení Stealth Aluminium a športové hliníkové pedále. 3. Pri nastupovaní vás privítajú štýlové prahové lišty R-Design s povrchovou úpravou Silk Metal.  
4. Zadný difúzor a dve integrované koncovky výfuku budia rešpekt. 5. 17-palcové, 18-palcové alebo 19-palcové zliatinové disky kolies R-Design dokonale dotvárajú vzhľad vozidla v štýle 
R-Design. 6. Model V40 R-Design je k dispozícii so všetkými typmi pohonných sústav. 7. Kryty vonkajších spätných zrkadiel s matnou povrchovou úpravou Bright Silver dokonale ladia s 
lemami okien vo farbe Silk Metal.

R-Design je Volvo v sofistikovanom dizajnovom športovom šate – 
všetko na jeho vzhľade, navonok aj vnútri, dáva tušiť silu a výkon. 
Atraktívny vzhľad umocňujú športové exteriérové dizajnové detaily, ako 
napríklad jedinečná maska chladiča, predný spojler, kryty vonkajších 
spätných zrkadiel s matnou povrchovou úpravou Bright Silver a pôso-
bivé 17-palcové, 18-palcové alebo 19-palcové zliatinové disky kolies. 
Pri pohľade zozadu celkový dojem dokonale dotvárajú dve výrazné 
pochrómované koncovky výfuku a zadný difúzor v pretekárskom štýle.

Športový motív pokračuje v interiéri vďaka unikátnym dekoratív-
nym detailom vo vyhotovení Stealth Aluminium, čalúneniu strechy 
Charcoal a sedadlám s čalúnením v kombinácii textil Nubuck/per-
forovaná koža alebo koža/perforovaná koža. Dohromady vytvárajú 
tieto prvky v kabíne technický pocit ako v kokpite. Kontrastné švy 

na sedadlách, manžete radiacej páky a volante z perforovanej kože 
posilňujú športovú, ale zároveň elegantnú atmosféru. Podsvietená 
hlavica radiacej páky v interiéri modelu V40 R-Design po zotmení 
zvýrazní štýl orientovaný na vodiča. R-Design ešte viac zvýrazňuje 
pocit kontroly nad vozidlom a obsahuje aj digitálny displej pre vodiča 
s unikátnym režimom zobrazenia R-Design. Predná lakťová opierka 
sa ľahko nastavuje, aby zdokonalila pohodlie za volantom aj počas 
dlhých jázd.

A keďže R-Design je predovšetkým o láske k šoférovaniu, za 
príplatok je k dispozícii znížený športový podvozok, vyladený v snahe 
dosiahnuť ostrejší charakter a presnejšie reakcie na pohyby volantu. 
Výstuže uchytenia vzpier prednej nápravy navyše spevňujú karosériu, 
čo minimalizuje jej skrúcanie v zákrutách.
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VOLVO V40

Exteriér nenecháva nikoho na pochybách o zámere verzie V40 
R-Design. Jeho farby sú starostlivo zvolené tak, aby zodpovedali 
športovému charakteru vozidla – každá má jedinečný výraz. Naprí-
klad nová modrá metalíza Bursting Blue, exkluzívne dostupná 
pre verziu R-Design, dodáva vozidlu technický, dynamický vzhľad, 

ktorý dokonale podčiarkujú jedinečné päťlúčové disky kolies. Sú 
dostupné v 17-, 18- alebo 19-palcovom vyhotovení a dodávajú 
modelu V40 R-Design nádherný výraz, vďaka čomu bude vaše Volvo 
triedou samou pre seba.

Artio, 8 × 19" 
Matt Tech Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Ixion IV, 7.5 × 18" 
Matt Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Ixion III, 7 × 17" 
Matt Black/Diamond Cut 

Štandard R-Design
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PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

714 
Osmium Grey metallic

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

711 
Bright Silver metallic

477 
Electric Silver metallic

612 
Passion Red

717 
Onyx Black metallic

720 
Bursting Blue metallic
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VOLVO V40

Za volantom vášho modelu V40 R-Design si môžete vychutnať 
dynamický a na vodiča orientovaný interiér, vyrobený z prvotriednych 
materiálov. Ergonomické sedadlá zabezpečujú uvoľnenú podporu v 
každej zákrute na ceste, zatiaľ čo exkluzívne čalúnenie v kombinácii 

textil Nubuck/perforovaná koža alebo koža/perforovaná koža s kon-
trastným prešívaním sa postará o športovú a štýlovú atmosféru. Tento 
pocit ešte viac umocňujú detaily vo vyhotovení Stealth Aluminium, 
ktoré dokonale dopĺňajú interiér Charcoal.

ČALÚNENIE R-Design, textil Nubuck/perforovaná koža (štandard R-Design) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, PR00  
R-Design koža/perforovaná koža 2. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, PZ00

INÉ TYPY INTERIÉRU 3. Textilné koberčeky R-Design 4. Športové pedále R-Design

PRVKY OBLOŽENIA 5. R-Design Stealth Aluminium
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PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40

PRIPRAVENÉ NA VAŠE DOBRODRUŽSTVO.

S modelom Volvo V40 Cross Country získate ešte väčší potenciál 
pre dobrodružstvo a zábavu v meste i mimo neho. Je všestranný, 
aby zodpovedal vášmu aktívnemu životnému štýlu. Napriek tomu je 
obratný a poskytuje jazdu plnú zábavy, pričom vzhľadom vyčnieva 
z davu.

Robustné dizajnové línie a väčšie disky kolies odhaľujú štýlovú 
a zároveň outdoorovú osobnosť – exteriér nenecháva nikoho na 
pochybách o zámeroch tohto jedinečného modelu. Vďaka vyššej 
polohe sedenia a zdatnému podvozku budete mať vozidlo pod 
kontrolou – užijete si zábavnú jazdu všade tam, kam vás zavedie 
dobrodružstvo.

V40 Cross Country sa cíti ako doma v uliciach mesta aj na náročnej-
ších cestách a otvára vám svet destinácií – najmä ak si zvolíte pohon 
všetkých kolies. V40 Cross Country spája osobitý škandinávsky 
dizajn s intuitívnymi technológiami. Je to tvrdý, odolný a štýlový spo-
ločník pre mestské dobrodružstvá.

V40 Cross Country je k dispozícii v troch rôznych stupňoch výbavy, 
a tak si môžete ľahko vytvoriť svoju vlastnú verziu. Zvoľte si a čoskoro 
si budete môcť vychutnať skvelé dovolenkové vozidlo.

V40 CROSS COUNTRY
Obsahuje základnú výbavu a navyše tieto prvky:

16-palcové zliatinové disky Geminus | 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 5 sedadlách 
s funkciou upozornenia na nezapnuté pásy | Airbagy na strane vodiča a spolujazdca | Svetlý 
dekoratívny rámček okolo klávesnice | Dekoratívne obloženie Charcoal na stredovej konzole | 
Systém City safety | Systém regulácie trakcie v zákrutách (CTC) | Držiaky na nápoje na kon-
zole stredového tunela | Elektronický stabilizačný systém (ESC) | Jednozónová klimatizácia 
ETC s elektronickou reguláciou teploty | Lekárnička | Pevný kryt batožinového priestoru | 
Osvetlené kozmetické zrkadlo pre vodiča a spolujazdca | Imobilizér | Bočné airbagy | Kolenný 
airbag pre vodiča | Kožený volant | Kožená hlavica radiacej páky | Kožená rukoväť páky ručnej 
brzdy | Textilné čalúnenie Lorensberg | Vonkajší teplomer | Airbag pre chodcov | Predné 

svetlá na čítanie a osvetlenie priestoru pre nohy vpredu | Diaľkové ovládanie s centrálnym 
zamykaním | Roletka na držiakoch nápojov v stredovej konzole | Informačno – zábavný 
systém Sensus 5-palcovou farebnou obrazovkou na stredovej konzole a audiosystém 
Performance s CD prehrávačom a vstupom AUX | Bočné airbagy integrované v predných 
sedadlách | Textilné koberčeky | Sklápateľné sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou 
opierkou | Palubný počítač | Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) | Súprava 
na opravu pneumatiky | Systém WHIPS™ (systém ochrany krčnej chrbtice v predných 
sedadlách) | Ovládacie prvky na volante | Tempomat

V40 CROSS COUNTRY PLUS
Súčasťou sú prvky výbavy Cross Country plus navyše:

16-palcové zliatinové disky Genam | LED denné svetlá | Zadná lakťová opierka | Automatické 
stmievanie vnútorného spätného zrkadla | Zadné držiaky nápojov | Výškovo nastaviteľné 
sedadlo spolujazdca | Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá | Dažďový senzor | 

Volant s dekoratívnymi prvkami | Textilné/T-Tec čalúnenie | Predné prahové lišty | LED svet-
lomety s dennými svetlami v tvare T

V40 CROSS COUNTRY PRO
Súčasťou sú prvky výbavy Cross Country Plus a navyše:

17" zliatinové disky kolies Keid | MID LED svetlomety so svetlami na denné svietenie v tvare T |  
Lesklé čierne lemy bočných okien | Prvky obloženia s povrchovou úpravou Copper Dawn | 

Digitálny displej vodiča | Podsvietená hlavica radiacej páky | Kožené čalúnenie | LED svetlá 
na denné svietenie | Posuvná lakťová opierka vpredu (stredová konzola)
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V40 CROSS COUNTRY | 57
T5 AWD | Pro 
719 metalíza Luminous Sand | 18-palcové  
zliatinové disky Metallah Black Diamond Cut
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VOLVO V40

Vaše Volvo V40 Cross Country je také osobné ako dobrodružstvá, 
ktoré v ňom zažijete. Na začiatok sme zväčšili svetlú výšku, aby ste 
mali lepší výhľad dopredu – čo je užitočné v meste aj na vidieku. 
Väčšie výzvy môžu vyžadovať aj väčšie disky kolies – k dispozícii  
je niekoľko unikátnych a výrazných dizajnov vo veľkostiach až 
do 19 palcov, ktoré zdokonalia robustný, avšak elegantný vzhľad 
modelu V40 Cross Country. Chúlostivé oblasti sme pokryli súpra-
vou odolných čiernych krytov, ktoré chránia prednú a zadnú časť 
pred kamienkami. K tomu pridajte sebaistú masku chladiča Cross 
Country a predný spodný ochranný kryt, ktoré sa vizuálne prepájajú 
s voliteľnými bočnými prahovými lištami, a získate to najlepšie zo 
súčasného škandinávskeho dizajnu s dodatočným štýlom. Aero-
dynamické strešné nosiče ešte viac zvýrazňujú osobitý charakter 
modelu V40 Cross Country.

Vo vnútri si môžete vybrať z rôznych vyhotovení s jedným alebo 
dvoma odtieňmi so zvýrazňujúcim prešívaním, ktoré skutočne 
zdokonaľuje športový dojem z modelu V40 Cross Country – so 
sedadlami čalúnenými textilom, kombináciou textil/T-Tec alebo 
kožou v závislosti od úrovne výbavy. Väčšina interiérov je k dispozícii 
s čalúnením stropu Charcoal pre výraznejší pocit ako v kokpite. A ak 

chcete zažiť vzdušnú kabínu s množstvom svetla, môžete pridať 
panoramatickú strechu. Po zotmení si môžete pomocou voliteľného 
náladového osvetlenia nastaviť požadovanú atmosféru v interiéri 
vďaka ponuke siedmich rôznych režimoch. Podsvietená radiaca 
páka (Cross Country Pro) a bezrámové spätné zrkadlo dopĺňajú 
interiér, ktorý vám aj vašim spolujazdcom pripomína, že toto je 
skvele navrhnutý vozidlo, vhodné na každé dobrodružstvo. Pomocou 
digitálneho displeja pre vodiča budete mať vozidlo pod kontrolou aj 
vďaka trom grafickým režimom (Cross Country Pro).

Ak dobrodružstvo niekedy znamená náročné jazdné podmienky, 
odporúčame zvoliť pohon všetkých kolies. Takže budete mať istotu, 
že celý výkon vozidla sa prenesie na vozovku, bez ohľadu na typ jej 
povrchu. A pretože pohon všetkých kolies spolupracuje so systé-
mom kontroly zjazdu z kopca, aj na tých najstrmších svahoch môžete 
jazdiť s maximálnou dôverou – stačí len riadiť.

Takže ak hľadáte vozidlo, ktoré nielen vytŕča z davu, ale je aj 
dokonalým spoločníkom na cestách v meste aj na vidieku, Volvo 
V40 Cross Country je to pravé pre vás.

Volvo V40 Cross Country je k dispozícii so siedmimi vysoko hospo-
dárnymi pohonnými sústavami: T5 AWD, T4 AWD, T4, T3, D4, D3 a D2.

1. Čierna mriežka chladiča na modeli Cross Country s charakteristickými LED svetlometmi (Cross Country Pro) a predným spodným ochranným krytom. 2. Aerodynamicky tvarované pozdĺžne  
strešné nosiče dodávajú modelu Cross Country charakteristický vzhľad. 3. Moderné detaily vo vyhotovení Wood a kožené čalúnenie sedadiel s kontrastnými švami pre kultivovanejšiu jazdu 
(Cross Country Pro). 4. Zadný spodný ochranný kryt prepožičiava zadnej časti robustný, no napriek tomu dynamický vzhľad. 5. 18-palcové zliatinové disky kolies Metallah s povrchovou 
úpravou Diamond Cut zvýrazňujú dynamický charakter modelu V40 Cross Country (za príplatok).
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VOLVO V40

Výrazné dizajnové prvky, napríklad predné a zadné spodné ochranné 
kryty spolu s bočnými prahovými lištami v matnom striebornom vyho-
tovení a s veľkými diskami kolies a čiernou súpravou prvkov pre karo-
sériu vytvárajú robustný a zároveň elegantný vzhľad modelu Cross 
Country. Charakteristické dizajnové LED svetlomety dodávajú 

modelu V40 Cross Country Pro športový, dynamický štýl. Každý tón 
farebnej palety exteriéru vyjadruje jedinečnosť, kvalitu a charizmu, 
pričom je inšpirovaný škandinávskou prírodou. A na zdokonalenie 
zážitku je na výber množstvo špeciálne navrhnutých zliatinových 
diskov kolies – výhradne pre V40 Cross Country.

Damara, 7.5 × 19" 
Tinted Silver/Diamond Cut 

Za príplatok

Geminus, 7 × 16" 
Silver Stone 

Štandard Kinetic

Genam, 7 × 16" 
Black/Diamond Cut 
Štandard Momentum

Metallah, 7.5 × 18" 
Black/Diamond Cut 

Za príplatok

Keid, 7 × 17" 
Silver 

Štandard Summum
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707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

711 
Bright Silver metallic

702 
Flamenco Red metallic

712 
Rich Java metallic

612 
Passion Red

477 
Electric Silver metallic

621 
Amazon Blue

721 
Mussel Blue metallic

019 
Black Stone

719 
Luminous Sand metallic

714 
Osmium Grey metallic

723 
Denim Blue metallic

717 
Onyx Black metallic
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VOLVO V40

V modeli V40 Cross Country si môžete vychutnať jedinečný škandi-
návsky interiér so skvelou kombináciou komfortu, štýlu a remesel-
ného spracovania. Vytvarované sedadlá v kombinácii čalúnenia textil 
City Weave/T-Tec alebo koža s kontrastným prešívaním vám zaručia 
legendárny komfort značky Volvo a zároveň vás pevne podržia na 
mieste aj v tých najrýchlejších zákrutách. Vďaka množstvu kombiná-
cií farieb interiéru, čalúnenia a dekoratívnych detailov si ľahko vytvo-
ríte model Cross Country podľa seba. A ak vyžadujete športovejší, 
dynamickejší vzhľad, môžete si zvoliť čalúnenie stropu Charcoal.

ČALÚNENIE Lorensberg, textil (štandardná výbava Cross Country) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, S000 City Weave, Sports Uni/Textile/T-Tec (štandardná 
výbava Cross Country Plus) 2. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal/Blond s poťahom stropu Blond, S92G Lindholmen, Textile/T-Tec (štandardná výbava Cross Country Plus)  
3. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, S500 4. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, S560 5. Čalúnenie Charcoal/Blond v 
interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, S50F 6. Čalúnenie Charcoal/Blond v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, S56F  Koža (štandardná výbava Cross Country Pro)  
7. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, S100 8. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, S160 9. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal s 
poťahom stropu Blond, S107 10. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, S167 11. Čalúnenie Charcoal/Blond v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, S10F  
12. Čalúnenie Charcoal/Blond v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, S16F 13. Čalúnenie Charcoal/Hazel Brown v interiéri Charcoal s poťahom stropu Blond, S10N 14. Čalúnenie 
Charcoal/Hazel Brown v interiéri Charcoal s poťahom stropu Charcoal, S16N 15. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal/Blond s poťahom stropu Blond, S12G
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PRVKY OBLOŽENIA 16. Charcoal (štandardná výbava Cross Country/Cross Country Plus) 17. Copper Dawn (štandardná výbava Cross Country Pro) 18. Milled Aluminium  
19. Black Grid Aluminium 20. Modern Wood

V40 CROSS COUNTRY | 63

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40

Prispôsobte si Volvo V40 a vyjadrite svoj jedinečný štýl pomocou 
našej ponuky príslušenstva. Dodajte mu ešte osobitejší ráz prostred-
níctvom súpravy exteriérových dizajnových prvkov a vyberte si zo 
sortimentu zliatinových diskov kolies, ktoré zdôraznia atletický postoj 
vozidla. Navrhli sme ich tak, aby dokonale dotvorili jeho vzhľad.

Pomocou súpravy exteriérových dizajnových prvkov môžete svoje 
Volvo V40 odlíšiť od ostatných. Všetky prvky, navrhnuté a vyrábané 
spoločnosťou Volvo, sú z vysokokvalitných materiálov a pôsobia 

ako prirodzená súčasť originálneho dizajnu modelu V40. Dizajnové 
príslušenstvo Volvov testujeme v aerodynamickom tuneli, takže je 
navrhnuté tak, aby kládlo čo najmenší odpor vzduchu, a môže tiež 
prispieť k zlepšeniu stability pri vysokých rýchlostiach.

Strešný spojler zdokonaľuje športový profil modelu V40. Horná 
časť je farebne zladená s karosériou vozidla, zatiaľ čo kontrastná 
čierna spodná strana prispieva k výraznému a modernému vzhľadu. 
Aerodynamické plutvy a krídelká sa inšpirovali lietadlami – zlepšujú 

EŠTE JEDINEČNEJŠIE V40, EŠTE VIAC VAŠE.
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prúdenie vzduchu a zvyšujú prítlak, pričom obsahujú integrované 
tretie brzdové svetlo.

Zadný difúzor, ktorý je skvele umiestnený vo vnútri nárazníka, 
nahradí štandardné položky. Zdokonaľuje športový vzhľad modelu 
V40 a dodáva sa s dvomi oválnymi koncovkami výfuku, ktoré vytvá-
rajú mimoriadne pôsobivý vzhľad pri pohľade zozadu.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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VOLVO V40

Prispôsobte si svoje V40 Cross Country pomocou súpravy exteriéro-
vých dizajnových prvkov, ktoré zdôraznia robustný charakter a dob-
rodružnú povahu vozidla. Dizajnéri a konštruktéri spoločnosti Volvo 
ich navrhli tak, aby dokonale pristali vášmu vozidlu aj životnému štýlu.

Súprava exteriérových dizajnových prvkov umocňuje drsný cha-
rakter modelu V40 Cross Country. Vďaka bočným prahovým lištám s 
robustným rebrovaním pôsobí vozidlo odolnejšie a viac vynikne jeho 
zväčšená svetlá výška. Sú nastriekané striebornou farbou, ktorá kon-

trastuje s čiernymi bočnými prahmi modelu V40 Cross Country, čo 
vozidlu dáva odvážny, moderný charakter. Zadnej časti dodáva výraz-
nejší, rafinovanejší vzhľad špeciálny nájazdový kryt s väčšou plochou 
vo farbe karosérie. Štandardné koncovky výfuku sú nahradené dvomi 
oválnymi koncovkami z pochrómovanej nehrdzavejúcej ocele. Sú 
čisto zakomponované do zadného nájazdového krytu a vozidlu dodá-
vajú odhodlaný vzhľad. Špeciálny kryt zadného nárazníka z materiálu 
podobného gume, lemovaný lištou striebornej farby, je nielen atrak-

PRÍSLUŠENSTVO CROSS COUNTRY. ZÁJDITE EŠTE ĎALEJ.
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tívny, ale aj praktický. Je výrazným stylingovým prvkom modelu Cross 
Country, ale zároveň chráni lak na hornej ploche zadného nárazníka 
pred poškrabaním pri nakladaní a vykladaní batožiny.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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VOLVO V40

VYTVORTE SI IDEÁLNE VOLVO V40 PODĽA SEBA.

Keď si kupujete nové Volvo, tá príjemná fáza nastáva, keď si ho 
prispôsobujete na svoj obraz. Môžete to urobiť prostredníctvom 
výberu príslušenstva, ktoré zodpovedá vášmu jedinečnému vkusu a 
životnému štýlu.

Ak ste niekedy prevážali svoj výstroj v aute, môžete si to uľahčiť 
pomocou sortimentu príslušenstva na prevážanie nákladu. Dvojitá 
oceľová mreža sa sklápa samostatne s každým operadlom zadného 
sedadla a zabezpečuje robustnú bariéru medzi nákladom a priesto-
rom pre cestujúcich. Ak si zvolíte plnohodnotný kryt proti zašpineniu, 
môžete pohodlne prevážať aj svojho psa. Obojstranná textilná/
gumová rohož do batožinového priestoru vám umožní v prípade 
potreby previezť špinavé veci a inokedy zase zachovať elegantný 
vzhľad. Vďaka organizéru do batožinového priestoru môžete usporia-

dať a zaistiť výbavu, tašky a voľné predmety. Pomocou podlahových 
líšt môžete rozdeliť batožinový priestor presne tak, ako chcete. A ak 
potrebujete prevážať športovú výbavu, napríklad lyže, bicykle alebo 
kajak, vytvorili sme celý rad špeciálne navrhnutých nosičov nákladu, 
ktoré sa dajú pohodlne namontovať na strechu modelu V40.

Naše nové detské sedačky kombinujú komfort s najdokonalej šou 
bezpečnosťou. Navrhli sme ich 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 
rovnako prísne štandardy ako pre naše vozidlá, takže máte istotu, že 
vaše deti sú dobre chránené.

1. Strešný box „Space Design“. 2. Predné lapače nečistôt. 3. Dekoratívne zadné obloženie. 4. Oceľová mreža a kryt proti zašpineniu. 5. Detská sedačka pre dojča.  
6. Podložka do batožinového priestoru s organizérom. 7. Sieťka na predmety.
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8. Atreus, 7.5 × 18-palcové zliatinové disky, Dark Grey Diamond Cut alebo Black Stone Glossy White. 9. Ailos, 8 × 18-palcové zliatinové disky, Dark Grey matt Diamond Cut s dekoráciou Red, 
Dark Grey matt Diamond Cut s dekoráciou White alebo Dark Grey matt Diamond Cut s dekoráciou Lime Decor. 10. Alecto 19-palcové zliatinové disky, Glossy Black Silver.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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VOLVO V40

PROGRAM POLESTAR PARTS.

K vytvoreniu programu Polestar Parts pre Volvo V40 nás inšpirovala 
naša vášeň pre šoférovanie. Nový program vyvinutý tým istým tímom, 
ktorý je zodpovedný za náš úspech v motoršporte a za naše výkonné 
modely Volvo S60 a V60 Polestar, napĺňa filozofiu Volvo Polestar tým, 
že vodičom ponúka zážitok z dynamickej jazdy s pocitom kontroly.

Diely na zvýšenie výkonu Polestar sú určené pre najkritickejšie 
výkonové oblasti vášho modelu Volvo a sú k dispozícii vo forme 
kompletného balíka na zvýšenie výkonu. Súčasťou balíka 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 samo-
statné balíčky. Súčasťou balíka Podvozok sú tlmiče a vinuté pružiny 
Polestar, ktoré zaistia pôžitok z priamejšej a citlivejšej jazdy. Balíček 

Kolesá obsahuje ľahké 19-palcové disky kolies Polestar a vysoko 
výkonné pneumatiky pre maximálnu priľnavosť. Potom je tu balíček 
Nasávanie a výfuk, navrhnutý pre pohonné jednotky Drive-E. Obsa-
huje športový vzduchový filter s vekom vzduchového boxu Polestar a 
nehrdzavejúci výfukový systém. Tento balíček v kombinácii s optima-
lizáciou výkonu Polestar zabezpečí najdynamickejšie charakteristiky 
motora.

Všetky diely zo sortimentu Polestar Parts spĺňajú všetky bez-
pečnostné štandardy Volvo. Sú vyvinuté a testované spoločnosťou 
Volvo Cars a tímom vývojárov Polestar, čo je zárukou dokonalej 
kompatibility, kvality a funkčnosti bez vplyvu na platnosť obmedzenej 
záruky výrobcu.

1. Paket Complete Performance obsahuje prvky potrebné na zvýšenie výkonu a transformovanie vzhľadu modelu V40. 2. Zadný spojler Polestar účinne zlepšuje stabilitu vo vysokých rýchlos-
tiach a dodáva vozidlu ostrejší vzhľad 3. 19-palcové disky kolies Polestar z ľahkej zliatiny so športovými pneumatikami pomáhajú zvýšiť presnosť riadenia a zlepšiť kontakt s vozovkou.  
4. Rafinované exteriérové detaily, ako napríklad čierne kryty spätných zrkadiel, podčiarkujú dynamický vzhľad modelu V40. 
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5. Výfukový systém z nehrdzavejúcej ocele, navrhnutý s cieľom minimalizovať protitlak, obsahuje väčšie koncovky výfuku. Vďaka tomu zvuk motora budí väčší rešpekt a motoru sa ľahšie dýcha, 
čo mu umožňuje dosahovať vyšší výkon. Zadný difúzor zvyšuje prítlak, čo znamená lepšiu stabilitu vo vysokých rýchlostiach. 6. Radiaca páka Polestar je dostupná pre prevodovku Geartronic™.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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VOLVO V40

VOLVO V40 T5 T4 T3

Typ motora: 2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

Prevodovka: Osemstupňová prevodovka Geartronic™ Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo šesťstupňová prevodovka 
Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km,  
manuál./autom.:

– / 5.9 5.6 / 5.5 5.6 / –

CO2 g/km, manuál./autom.: – / 137 127/128 127 / –

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 180 (245) 5500 140 (190) 4700 112 (152) 5000

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 350 / 1500 – 4800 300 / 1300 – 4000 250 / 1300 – 4000

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, manuál./autom.: – / 6.3 7.8 / 6.9 8.9 / –

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.: – / 240 210 / 210 210 / –

Objem palivovej nádrže, litre: 62 62 62

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

T3 T2 T2

Typ motora: 1,5-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

1,5-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

Prevodovka: Šesťstupňová prevodovka Geartronic™ Šesťstupňová manuálna prevodovka Šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km,  
manuál./autom.:

– / 5.5 5.4 / – – / 5.4

CO2 g/km, manuál./autom.: – / 129 123 / – – / 125

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 112 (152) 5000 90 (122) 5000 90 (122) 5000

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 250 / 1700 – 4000 220 / 1100 – 3500 220 / 1600 – 3500

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, manuál./autom.: – / 8.3 10.4 / – – / 9.8

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.: – / 210 190 / – – / 190

Objem palivovej nádrže, litre: 62 62 62

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

984 932

1420

204118571546134913961559

1559

1420

1857
2041

8152647908

4370

1073 847

1546

1857
2041

1420
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VOLVO V40 D4 D3 D2

Typ motora: Vznetový motor twin 2.0L I4 common-rail 2,0-litrový vznetový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom a systémom 
common-rail

2,0-litrový vznetový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom a systémom 
common-rail

Prevodovka: Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo osemstupňová prevodovka 
Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo šesťstupňová prevodovka 
Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo šesťstupňová prevodovka 
Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km,  
manuál./autom.:

3.7 / 4.0 3.6 / 4.0 3.4 / 3.8

CO2 g/km, manuál./autom.: 96 / 106 96 / 104 89 / 99

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 140 (190) 4250 110 (150) 3750 88 (120) 3750

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 400 / 1750 – 2500 320 / 1750 – 3000 280 / 1500 – 2250

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, manuál./autom.: 7.4 / 7.2 8.4 / 8.4 10.5 / 10.5

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.: 230 / 230 210 / 210 190 / 190

Objem palivovej nádrže, litre: 62 62 40 / 62

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

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

FAKTY A ČÍSLA | 73
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VOLVO V40

VOLVO V40 CROSS COUNTRY T5 AWD T4 AWD T4

Typ motora: 2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

Prevodovka: Osemstupňová prevodovka Geartronic™ Osemstupňová prevodovka Geartronic™ Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo šesťstupňová prevodovka 
Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km,  
manuál./autom.:

– / 6.4 – / 6.4 5.6 / 5.6

CO2 g/km, manuál./autom.: – / 149 – / 149 128 / 129

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 180 (245) 5500 140 (190) 5000 140 (190) 4700

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 350 / 1500 – 4800 320 / 1500 – 4000 300 / 1300 – 4000

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, manuál./autom.: – / 6.1 – / 7.4 8.0 / 7.1

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.: – / 210 – / 210 210 / 210

Objem palivovej nádrže, litre: 57 57 62

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

T3 T3

Typ motora: 2,0-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

1,5-litrový zážihový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom

Prevodovka: Šesťstupňová manuálna prevodovka Šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km,  
manuál./autom.:

5.6 / – – / 5.6

CO2 g/km, manuál./autom.: 128 / – – / 131

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 112 (152) 5000 112 (152) 5000

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 250 / 1300 – 4000 250 / 1700 – 4000

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, manuál./autom.: 9.1 / – – / 8.5

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.: 210 / – – / 210

Objem palivovej nádrže, litre: 62 62

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b
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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.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY D4 D3 D2

Typ motora: 2,0-litrový vznetový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom a systémom 
common-rail

2,0-litrový vznetový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom a systémom 
common-rail

2,0-litrový vznetový radový 4-valcový 
motor s turbodúchadlom a systémom 
common-rail

Prevodovka: Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo osemstupňová prevodovka 
Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo šesťstupňová prevodovka 
Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka 
alebo šesťstupňová prevodovka 
Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km,  
manuál./autom.:

4.0 / 4.3 3.9 / 4.1 3.8 / 3.9

CO2 g/km, manuál./autom.: 104 / 112 102 / 109 99 / 104

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 140 (190) 4250 110 (150) 3750 88 (120) 3750

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 400 / 1750 – 2500 320 / 1750 – 3000 280 / 1500 – 2250

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, manuál./autom.: 7.7 / 7.5 8.5 / 8.5 10.6 / 10.6

Najvyššia rýchlosť, km/h, manuál./autom.: 210 / 210 210 / 210 190 / 190

Objem palivovej nádrže, litre: 62 62 62

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Všetky technické parametre sa môžu meniť. Aktuálne informácie si vyžiadajte od predajcu vozidiel Volvo.
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VOLVO V40

SERVISNÉ PREHLIADKY VOLVO. 
JEDNODUCHŠÍ SPÔSOB.

Keď si kupujete Volvo, kupujete si najjednoduchší spôsob, ako vlast-
niť vozidlo. Bez ohľadu na to, čo môže vyžadovať vaše vozidlo, autori-
zovaný servis Volvo sa o to za vás postará, aby váš model Volvo zostal 
v dokonalom stave.

Vytvorili sme svoj vlastný prístup k servisu, ktorý je osobný, efek-
tívny a vďaka ktorému sa postaráme o vás a aj o vaše vozidlo. Nazý-
vame ho Volvo Servis. Zabezpečí vám všetko potrebné tým najjedno-
duchším 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 tech-
nika. 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.

PRAVIDELNÁ PREHLIADKA

Ak prídete so svojím modelom Volvo na pravidelnú servisnú prehliadku 
do autorizovaného servisu Volvo Car, získate omnoho viac, aby bola 
vaša návšteva 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 kon-
trolu stavu vozidla, ponúkneme vám alternatívny dopravný prostriedok, 
ak ho potrebujete počas vykonávania servisu vášho vozidla a taktiež 
vám vaše vozidlo umyjeme.
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ZAŽITE VOLVO

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

Vitajte v kolekcii doplnkov Volvo Car Lifestyle Collection. Naša kolekcia štýlových 
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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VOLVOCARS.SK
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