NOVÉ

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 takých úspešných produktov ako trojbodový bezpečnostný pás alebo bočné airbagy – vynálezov, ktoré zachraňujú životy ľudí a zmenili históriu automobilizmu.
A na túto tradíciu nadväzuje aj najnovšia generácia našich vozidiel.
Škandinávsky dizajn sa snúbi s moderným švédskym luxusom, aby
ste si mohli vychutnať ešte intenzívnejšie zážitky. Intuitívne technológie Sensus zjednodušujú život a udržujú vás v spojení so svetom,
kým najnovšie pohonné sústavy Drive-E ponúkajú energickosť
a výkon v kombinácii s najvyššou hospodárnosťou vo svojej triede.
Naše inovácie IntelliSafe pomáhajú vodičom pri šoférovaní, spríjemňujú jazdu a znižujú riziko nehody.
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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Vo Švédsku vyrábame SUV inak. Začíname s koncepciou návrhu
pre vás – vozidlo musí vyzerať skvele, byť podmanivé pre vodiča a
byť aj užitočné. Vytvárame exteriér, ktorý spája energickú dynamiku
s čistým, elegantným škandinávskym dizajnom. Nájdeme dokonalú
rovnováhu medzi pohodlím a kontrolou a využijeme ju pri konštrukcii
podvozka. A interiér vyrobíme z najlepších švédskych materiálov, aby
sme mali istotu, že bude plný prirodzeného svetla a inteligentných
funkcií, aby bol každý deň jednoduchší.
Toto je výsledok- Volvo XC60. Vozidlo, ktoré sa skvele šoféruje
a rovnako nádherne aj vyzerá. Automobil, ktorý je vybavený našimi
najnovšími technológiami, ktorý prináša zážitok plný odmien a
splnených želaní.
Toto je švédske SUV. Prepracované do najmenších detailov.

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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ŠK ANDINÁVSK Y ATLÉT
Kultivovaná sila, navrhnutá vo Švédsku.
So svojím dynamickým, dokonale remeselne spracovaným a elegantným exteriérom je model XC60 SUV, za ktorým sa určite obzriete.
Nádherne vypracované detaily nikoho nenechajú na pochybách,
že toto je skutočne Volvo. So svojimi ostrými hranami a krivkami
pomáha zvlnená kapota vytvárať dojem sily a kultivovanosti. Veľké
disky kolies a výrazné lemy blatníkov vyjadrujú športového ducha
vozidla a jeho dynamické schopnosti. Jediný pohľad stačí a budete
vedieť, že toto vozidlo je pripravené na akúkoľvek aktivitu alebo
dobrodružstvo.
Full LED svetlomety s výraznými dennými svetlami v tvare T vytvárajú nezameniteľný dojem vo dne aj v noci, zatiaľ čo zadné svetlá, ktoré
ústia do dverí batožinového priestoru, sú dizajnovým prvkom značky
Volvo, ktorý zdôrazňuje silu vozidla.
Z každého uhla je model XC60 SUV s unikátnym škandinávskym
postojom.

T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | 20-palcové trojité
8-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut
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„Jediný pohľad stačí a budete vedieť, že toto vozidlo je
pripravené na akúkoľvek aktivitu alebo dobrodružstvo.“
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Model XC60 má všetky vlastnosti dobrého škandinávskeho
dizajnu – nevtieravý, napriek tomu sebavedomý, prehľadný a krásny.
Z tohto SUV vyžaruje vyrovnanosť a sila. Z profilu vidno kapotu,
stúpajúcu bočnú líniu okien a šikmé dvere batožinového priestoru
s ostrým uhlom, ktoré zdôrazňujú jeho dynamický charakter.

Pri pohľad zblízka ostré hrany a zvlnené bočné panely zdôrazňujú
jeho mohutný, moderný charakter. Kamkoľvek sa pozriete, nájdete
niečo, čo vás poteší. XC60 je auto, ktoré budete vždy hrdo vlastniť
a na ktoré sa nikdy neprestanete pozerať.
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Motor T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21-palcové trojité 5-lúčové
zliatinové disky Matt Black Diamond Cut
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„To je dôvod, prečo sme vyrobili model XC60 ako auto, ktoré je pri jazde inšpiratívne
a sebavedomé. Auto, v ktorom budete vždy cítiť, že riadenie máte pod kontrolou.“

DYNAMICK É JA ZDNÉ VL ASTNOSTI | 9

POTEŠENIE PRE VAŠE ZMYSLY
Vyrobené pre príjemnú jazdu.
Model XC60 je určený pre zábavu, pretože si myslíme, že v aute by
ste si mali užiť každú jazdu, bez ohľadu na jej dĺžku. Preto sme model
XC60 vyrobili tak, aby ste počas šoférovania cítili inšpiráciu a istotu.
Aby ste vždy mali pocit, že riadenie máte pod kontrolou a že technológia je tu na to, aby vás podporovala a každá interakcia s vozidlom
bola úplne prirodzená.
Vďaka pevnej a ľahkej konštrukcii a sofistikovaným komponentom
zavesenia kolies sme podvozok modelu XC60 vedeli naladiť a nájsť
tú správnu rovnováhu medzi pohodlím a kontrolou. Dokázali sme tak
vyrobiť vozidlo, ktoré ponúka výbornú odozvu pre vodiča, ale ktoré vás
neunaví ani na dlhej ceste.
Zažijete odmenu vo forme dynamických jazdných vlastností. To
všetko v kabíne, ktorá poskytuje vynikajúci komfort a pokojné, upokojujúce prostredie. Interiér modelu XC60 je útočiskom – sedadlá
sú skonštruované tak, aby dokonale dopĺňali krivky ľudského tela,
pohonné sústavy pracujú v tichosti a so špičkovými audiosystémami
si vychutnáte svoju obľúbenú hudbu presne podľa želaní interpreta.
Takto vyzerá prístup značky Volvo k pôžitku z jazdy.

T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | 20-palcové trojité
8-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut
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T6 AWD | Inscription
Perforovaná svetlá koža Nappa v interiéri
Blond/Charcoal WC00 | Obloženie Driftwood

VŠETKO DOKONALE
POD KONTROLOU
Posaďte sa za volant.

Keď sa posadíte na sedadlo vodiča v modeli XC60, obklopí vás
škandinávska sofistikovanosť. Máte dokonale pod kontrolou všetky
systémy vozidla a aj vašu jazdu – od polohy za volantom až po spôsob,
akým komunikujete s navigačným systémom.
Pôžitok sa začína prostredím, v ktorom vodič sedí. Prístrojová doska
a stredová konzola vás obklopia, čím sa vytvorí pocit ako v kokpite a
budete mať pocit absolútnej kontroly. Ovládacie prvky majú nádherný
dizajn a ovládanie modelu XC60 je potešením.
Výberu materiálov sme sa venovali rovnako intenzívne ako dizajnu.
Prístrojová doska s kontrastnými švami prispôsobená na mieru, radiaca
páka prevodovky z krištáľu Orrefors® a drevené či kovové obloženie
– materiály hovoria samé za seba. V interiéri vás nadchne precíznosť
kvalifikovaného remesla, kde všetko ladí s presnosťou a precíznosťou.
Ovládať model XC60 je preto tak ľahké.
PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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„Svetlo preniká dovnútra cez panoramatickú
strechu, aby bola kabína svetlá a vzdušná.“

VAŠE ÚTOČISKO.
Pri navrhovaní interiéru našich vozidiel využívame rovnaké princípy
ako pri návrhu obývačky. Mimoriadne kvalitné materiály, inteligentné
využitie priestoru a dôraz na detail spoločne vytvárajú priateľské,
príťažlivé prostredie. A to všetko aj pre vašich spolujazdcov. Každý
cestujúci v modeli XC60 má rovnakú úroveň komfortu, priestoru,
svetla a dizajnu. Všetci si užijú jazdu, bez ohľadu na miesto v kabíne.
Vitajte v útočisku, ktoré upokojuje a chlácholí.
Výnimočné sedadlá sú srdcom pôžitku. Všetky ich konštruujeme
tak, aby poskytovali rovnaké štandardy pohodlia a podpory. K dispozícii je množstvo možností nastavenia, takže každý si nájde vyhovujúcu polohu.
Dizajn interiéru je rovnako dôležitý ako spôsob jeho konštrukcie.
Svetlo preniká dovnútra cez panoramatickú strechu, aby bola kabína
svetlá a vzdušná. Menší počet tlačidiel a spínačov vytvára výrazne
švédsky pocit elegantného pokoja. A inteligentné využitie priestoru
– napríklad úložné priestory pod zadnými sedadlami – to je typická
škandinávska dômyselnosť. Majú správnu veľkosť na odkladanie
elektronických zariadení, napríklad tabletov.
Po odomknutí vozidla sa rozsvietia kľučky dverí, aby ste do modelu
XC60 mohli nastúpiť rýchlo a jednoducho. V noci vás v kabíne privíta
teplá tlmená žiara interiérového osvetlenia. Súčasťou voliteľného
balíčka osvetlenia je osvetlenie priestoru každých dverí. S ním uvidíte
priestor pod otvorenými dverami, takže nevystúpite priamo do kaluže.
Tento balíček ďalej obsahuje dodatočné osvetlenie interiéru, napríklad pracovné svetlo vo dverách batožinového priestoru.
Vďaka technológii Volvo CleanZone môžete vo vozidle dýchať
čistý a svieži vzduch, bez ohľadu na kvalitu vonkajšieho vzduchu.
Systém zachytáva prach, peľ, pevné častice a zápachy. Monitoruje
kvalitu vzduchu, a ak koncentrácia znečisťujúcich látok stúpne nad
prípustnú úroveň, uzavrie jeho prívod. Všetko sa deje automaticky.
Stačí si zvoliť želanú teplotu a o ostatné sa postará XC60.

Luxusné materiály a originálne detaily, napríklad obloženie Driftwood a žlté kužele
reproduktorov, vytvárajú kontrast a vizuálny štýl.
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Panoramatická strecha sa rozprestiera po celej dĺžke kabíny a zaplavuje interiér
prirodzeným svetlom, ktoré si môžu užívať všetci pasažieri.

Kombinácia jasných, ľahko čitateľných prístrojov a výrazných línií prístrojovej dosky vyzerá aj
funguje skvele. Sú spojením formy a funkcie.

Vďaka zníženiu počtu tlačidiel sme vytvorili čistú, prehľadnú kabínu pripomínajúcu tradičný,
funkčný dizajn švédskych domácností.
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NOV Ý VZHĽAD VŠESTRANNOSTI
Každý deň bude jednoduchší.
Vozidlo musí mať viac než len skvelý dizajn a uspokojujúce jazdné
vlastnosti – model XC60 je univerzálne miesto, ktoré dopĺňa váš aktívny
život a ladí s ním, pričom prináša viac užitočných funkcií.
Dokonca aj nastupovanie do modelu XC60 je jednoduché – elektricky ovládané dvere batožinového priestoru môžete otvoriť mávnutím
nohou pod zadným nárazníkom. Vo vnútri sa nachádza veľký, rovnomerne tvarovaný batožinový priestor, do ktorého sa ľahko zmestia aj
predmety s nepravidelným tvarom. Sedadlá môžete sklopiť jednoduchým stlačením tlačidla, čím vznikne úplne rovná podlaha batožinového
priestoru – sklopenie možno vykonať zo zadnej časti vozidla, takže
nemusíte otvárať dvere.
V sedadlách sa nachádza otvor na prevoz dlhých predmetov, čo
znamená, že nemusíte sklápať sedadlá a pritom odviezť aj spolujazdcov.
A aby bol model XC60 ešte užitočnejší, z ponuky príslušenstva si
môžete zvoliť ďalšie prvky, ktoré dizajnom doplnia interiér vozidla.

T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | 20-palcové trojité
8-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut
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„Model XC60 je univerzálne miesto, ktoré dopĺňa váš aktívny
život a ladí s ním, pričom prináša viac užitočných funkcií.“

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | 20-palcové trojité
8-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut
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„Sensus vás spája s vaším Volvom
aj s okolitým svetom.“

Stály prísun informácií
a aktuálnych údajov.

Čo je Sensus? Je to náš prístup k technológiám. Hlavnou úlohou
systému Sensus je uľahčovať a spríjemňovať vám život, či už ide
o komfort, zábavu alebo navigáciu. Sensus vás spája s vaším Volvom
aj s okolitým svetom. Vďaka nemu máte stále k dispozícii užitočné
informácie či zábavné funkcie a ste pánom situácie počas celej cesty.
Charakteristickou črtou systému Sensus sú intuitívne ovládacie
prvky, ktoré nájdete na veľkom, 9-palcovom centrálnom displeji
s dotykovou obrazovkou. Fyzické tlačidlá boli nahradené virtuálnymi na
obrazovke, ktoré môžu byť väčšie, takže sa jednoduch-šie používajú,
pričom je kabína prehľadnejšia. Výrazná, prehľadná grafika umožňuje
rýchlo pochopiť zobrazované informácie. Vždy sme sa totiž snažili
riadiť filozofiou, že vodič by mal byť schopný ovládať funkcie vozidla bez
toho, aby spúšťal zrak z cesty. Príplatkový projekčný displej dokonale
spĺňa túto požiadavku, pričom zaisťuje prísun dôležitých informácií.
No systém Sensus ide ešte ďalej. Prostredníctvom bezdrôtovej
siete Wi-Fi môžu byť prenosné zariadenia vo vozidle pripojené na
internet. Audiosystémy z našej ponuky sú výkonnejšie a poskytujú
značnú flexibilitu, pokiaľ ide o voľbu zdroja hudby alebo prispôsobenie
vlastností zvuku vaším individuálnym preferenciám.
Systém Sensus obohatí každý okamih, ktorý strávite vo svojom
vozidle Volvo.
PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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VAŠE SPOJENIE SO SVETOM ZÁBAV Y.
Doprajte si viac hudby, ktorú milujete, bez ohľadu na to, na ktorom
sedadle sedíte. So systémom Sensus Connect máte všetku svoju
hudbu stále k dispozícii, či už priamo zo svojho obľúbeného média
alebo prostredníctvom streamingu z internetu.
Ústredným ovládacím prvkom systému Sensus je 9-palcový
centrálny displej. Jeho povrch reaguje už na najjemnejší dotyk. Stačí
sa len letmo dotýkať ovládacích prvkov na dotykovej obrazovke.
Funguje to dokonca aj s rukavicami.
Pripájanie prenosných zariadení je rýchle a jednoduché. Jednoducho zapojte svoj iPhone® do USB konektora vo vozidle a vďaka
technológii Apple CarPlay™ môžete centrálny displej premeniť na
ovládacie rozhranie pre iPhone®. Rozhranie Apple CarPlay™ zároveň
zaistí dobíjanie pripojeného telefónu. A používatelia inteligentných

telefónov so systémom Android môžu využívať funkcionalitu Android
Auto™, ktorá zaistí prístup k hudbe uloženej v zariadení. Môžete
zároveň aj volať a posielať správy.
Vaše možnosti zábavy však nie sú obmedzené iba na obsah
vášho smartfónu či prenosného prehrávača. Vďaka bezdrôtovej sieti
Wi-Fi a strešnej anténe môžete využívať rýchle a stabilné pripojenie
na internet. Aplikácia Spotify ® urýchľuje a zjednodušuje hľadanie
novej hudby, či už na internetových rádiách alebo v rámci obsahu
poskytovaného na požiadanie. Náš audiosystém High Performance
je vyladený tak, aby dokázal z hudobného záznamu vydolovať maximálnu kvalitu. Audiosystém od spoločnosti Bowers & Wilkins ponúka
najvyššiu možnú kvalitu a dokonalý pôžitok z počúvania hudby.

Audiosystém značky Bowers & Wilkins poskytne každému cestujúcemu špičkový
zvukový pôžitok bez ohľadu na to, na ktorom sedadle sedí. Tento inovatívny systém, vyvinutý
v spolupráci s firmou Bowers & Wilkins, výrobcom reproduktorov, sa vyznačuje výnimočnou
priezračnosťou a realistickosťou prednesu hudby. Unikátny vetraný subwoofer produkuje
sýtejšie, hlbšie basy vďaka privádzaniu vzduchu z priestoru mimo vozidla, čo umožňuje vytvárať väčší akustický tlak. Systém obsahuje 15 reproduktorov, vďaka čomu si môže každý vo

vozidle vždy vychutnať ten najlepší možný zvuk. A k tej pravej atmosfére živého vystúpenia
sa môžete ešte viac priblížiť pomocou niektorého z troch režimov simulácie priestoru. Režim
Concert (koncert) napodobňuje unikátnu akustiku göteborskej koncertnej sály (Göteborg je
sídlo spoločnosti Volvo Cars), kým režimy Stage (pódium) a Studio (štúdio) vám sprostredkujú priamy kontakt s hudbou a umožnia vám počúvať ju v súlade so zámerom hudobníkov.

Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
Bowers & Wilkins je ochranná známka spoločnosti B&W Group, Ltd.
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„Audiosystém Bowers & Wilkins ponúka najvyššiu možnú
kvalitu a dokonalý pôžitok z počúvania hudby.“

9-palcový centrálny displej. Ústredným prvkom elegantného interiéru je 9-palcový
centrálny displej s dotykovou obrazovkou. Vďaka orientácii na výšku môže byť zobrazovacia
plocha väčšia, čo minimalizuje potrebu posúvania obrazu. Táto orientácia je ideálna na
zobrazovanie máp a navyše korešponduje s dizajnom moderných smartfónov, vďaka čomu

je toto používateľské rozhranie ešte intuitívnejšie. Má lesklý čierny povrch, ktorý vďaka
špeci-álnej vrstve minimalizuje odrazy, takže nielen krásne vyzerá, ale aj úžasne funguje.
Presne takáto by mala byť moderná technika.

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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BEZ PROBLÉMOV DO
K AŽDÉHO CIEĽA .
Nechajte sa viesť systémom Sensus Navigation, ktorý vám pomôže
nájsť cieľ cesty a poskytne vám aktuálne informácie. Náš sofistikovaný navigačný systém využíva intuitívne technológie, takže nech
idete kamkoľvek, dostanete sa tam rýchlo a jednoducho.
Všetko, čo potrebujete vedieť, sa zobrazuje na 12-palcovom
displeji vodiča priamo pred vami. Jas obrazu vo vysokom rozlíšení sa
nastavuje automaticky, takže nikdy nie je príliš jasný. Veľkosť nástrojov
sa automaticky prispôsobuje tak, aby bolo možné zobraziť potrebné
navigačné informácie. Projekčný displej premieta všetky dôležité
informácie na spodnú časť čelného skla, takže to vyzerá, akoby sa
údaje vznášali pred vozidlom. To znamená, že máte stále k dispozícii
aktuálne informácie bez toho, aby ste museli spustiť zrak z cesty.
Jazda do cieľa je ešte jednoduchšia vďaka formátu na výšku otočeného 9-palcového stredového displeja s dotykovou obrazovkou.
Prezeranie zvolenej cesty a navádzanie na trasách podľa mapy je jednoduché, pretože vertikálne zobrazenie kopíruje formát cestného
atlasu a zobrazuje sa väčšia časť cesty, po ktorej idete. Grafika na
mapách je jasná, a keďže našim zákazníkom poskytujeme doživotnú
bezplatnú aktualizáciu máp, systém Sensus má vždy aktuálne údaje,
aby vás mohol presne navigovať.
Systém Sensus vám navyše ušetrí čas tým, že vám pomôže nájsť
to, čo hľadáte. Obsahuje predinštalované aplikácie, ktoré dokážu
nájsť parkovacie miesto a zaplatiť zaň alebo nájsť čerpaciu stanicu.
Nechajte Sensus, aby sledoval, čo vás čaká na trase, a vy si len
užívajte jazdu.
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Centrálny displej. Vďaka orientácii na výšku je prezeranie máp a sledovanie navigačných
pokynov na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou úžasne efektívne. Mapy vyzerajú
ako v atlase a netreba ich stále posúvať, pretože vidíte, kam smerujete a čo vás čaká na
trase. Vďaka prehľadnosti, veľkosti a orientácii je centrálny displej ideálnym pomocníkom
pri každej ceste.

Hlasové ovládanie. Ovládanie systému Sensus je úžasne jednoduché – stačí mu povedať,
čo má urobiť. So svojím Volvom sa porozprávajte prirodzenými frázami, napríklad „poďme do
Industrigatan v Göteborgu“ alebo „zavolaj Emily Johnsson“ a hlasové ovládanie bude vykonávať pokyny potrebné na ovládanie navigácie a informačno-zábavného systému, prípadne
zavolá pomocou smartfónu alebo nastaví klimatizáciu.

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO XC60

SENSUS | 23

Volvo On Call*. Aby bol váš život menej komplikovaný. S aplikáciou
pre smartfóny Volvo On Call si môžete vychutnať výhody spojenia so
svojím Volvom.
Za chladných rán si môžete vozidlo pomocou funkcie diaľkového
spúšťania motora vyhriať a odmraziť, aby ste mohli v pohodlí začať
deň. A za horúcich dní si prostredníctvom aplikácie Volvo On Call
môžete vozidlo vychladiť, aby mal interiér príjemnú teplotu, keď doň
budete vstupovať. Môžete skontrolovať, či ste zamkli auto ak nie,
zamknúť ho, alebo vytvoriť Wi-Fi hotspot, aby ste sa spolu so svojimi
spolujazdcami mohli pripojiť na internet.
Cestu si môžete naplánovať v pohodlí domova a trasu potom
odoslať do vozidla, takže keď budete pripravení vyraziť, bude pripravený aj navigačný systém. Systém sa dokáže synchronizovať s vaším
kalendárom, aby vás mohol upozorniť na dohodnuté stretnutia
a navigovať vás na príslušné miesta.
Aplikácia Volvo On Call je kompatibilná so smartfónmi, zariadeniami iPad® a nositeľnými zariadeniami ako je Apple Watch alebo
Microsoft Band 2 – svoje vozidlo môžete ovládať na diaľku pomocou
hlasových povelov. Ak by ste na ceste dostali poruchu alebo sa ocitli
v tiesňovej situácii, funkcia Volvo On Call vás priamo spojí so servisným centrom 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 bude tiež informovať o množstve
paliva v nádrži, zaznamenávať údaje o jazdách a informovať o blížiacich sa termínoch údržby vášho vozidla Volvo. Po zavedení nových
funkcií sa automaticky pridajú do aplikácie Volvo On Call, takže
vaša aplikácia bude vždy aktuálna. Toto je príkladom toho, ako spoločnosť Volvo Cars aplikuje svoje humanocentrické inovácie, ktoré
zlepšujú váš život.
* Aplikácia Volvo On Call je zatiaľ pre Slovensko nedostupná.
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Vďaka systému prevencie zrážky s protiidúcim vozidlom pomáha Volvo znížiť riziko kolízie.
Systém je aktívny pri rýchlostiach nad 60 km/h. Ak zistí, že ste prekročili značenie jazdných
pruhov a vošli do cesty protiidúceho vozidla, automaticky vás navedie späť. Automatické riade
nie môžete kedykoľvek potlačiť tým, že uchopíte volant. Systém môžete prípadne úplne vypnúť.

Dáva na vás stále pozor.

IntelliSafe je naše pomenovanie pre intuitívne, inteligentné
technológie od spoločnosti Volvo Cars, ktoré sú vám oporou pri
šoférovaní, pomáhajú predchádzať nehodám a chránia cestujúcich
v prípade nehody. Tieto inovácie hrajú kľúčovú rolu v našej snahe
o naplnenie odvážnej vízie: do roku 2020 chceme vedieť vyrábať
autá, v ktorých nikto neutrpí smrteľné ani vážne zranenie.
Srdcom technológií IntelliSafe je systém City Safety. Je súčasťou
štandardnej výbavy a funguje ako váš kopilot, ktorý na vás dáva
pozor, sleduje situáciu, varuje vás pred hroziacim nebezpečenstvom
a v prípade potreby zasiahne. Systém City Safety dokáže zistiť prítomnosť iných vozidiel, chodcov, cyklistov a veľkých zvierat (los, kôň,
sob) pred vozidlom. Varuje vás pred prípadným nebezpečenstvom,
a ak nezareagujete, automaticky zabrzdí v snahe predísť zrážke
alebo ju aspoň zmierniť. Pomôže aj s riadením okolo prekážok na
ceste a s vyhýbacím manévrom pred protiidúcim vozidlom. Funkcia
podpory pri riadení predpovedá, ak hrozí zrážka. Ak začnete riadiť,
nie však dostatočne, systém sa pokúsi o podporu riadenia, takže
rýchle manévre budú bezpečnejšie a účinnejšie.

Technológie IntelliSafe vás podporujú pri každej jazde. Systém prevencie zrážky s protiidúcim vozidlom môže pomôcť zabrániť zrážkam,
pretože automaticky navedie vozidlo mimo nebezpečného smeru. Systém prevencie opustenia vozovky koriguje polohu volantu, a v prípade
potreby aj pribrzdí, ak hrozí vybočenie z cesty. Systém kontroly pozornosti vodiča dokáže rozpoznať, či je vodič unavený alebo nepozorný,
a v takom prípade mu navrhne, aby si urobil prestávku. Systém informovania o dopravných značkách zas upozorňuje na rýchlostné limity.
Znižovanie sily nárazu je rovnako dôležité ako vyhýbanie sa kolízii.
Bezpečnostný pás sme vynašli pred viac ako 50 rokmi a odvtedy
sme nikdy neprestali inovovať: medzi naše najnovšie pokroky patria
sedadlá, ktoré pomáhajú tlmiť sily pôsobiace na chrbticu pri vertikálnom náraze.
Vďaka takejto pokročilej bezpečnostnej technológii bude s Volvom
každý deň bezpečnejší. Pre vás, vašich pasažierov a všetkých okolo
vášho auta.
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„Vďaka takejto pokročilej bezpečnostnej technológii
bude s Volvom každý deň bezpečnejší.“
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Keď sa potrebujete vyhnúť prekážke vpredu, vďaka systému City Safety môže byť manéver
bezpečnejší a rýchlejší. Ak v takýchto situáciách vykonávate rýchly manéver okolo objektu,
funkcia podpory pri riadení vás bude pri otáčaní volantom dodatočne podporovať. Otočí predné
kolesá o správny uhol, aby ste sa vyhli objektu a pribrzdí obe vnútorné kolesá, aby bolo zatáčanie
účinnejšie. Súčasne koordinuje brzdenie s riadením tak, aby pracovali v súlade.
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Vďaka funkcii upozorňovania na križujúce vozidlá môžete cúvať z parkovacieho miesta
s vedomím, že sa k vám neblížia žiadne vozidlá, ktoré by do vás mohli naraziť. Táto technológia
dokáže zaregistrovať vozidlá blížiace sa zľava alebo sprava už zo vzdialenosti 30 metrov. Prítomnosť cyklistov a chodcov dokáže zistiť aj na kratšiu vzdialenosť.
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Naša bezpečnostná výbava pridá dodatočné najmodernejšie
technológie do komplexného bezpečnostného balíka, ktorý sa
dodáva s modelom XC60.
Súčasťou balíčka IntelliSafe Surround je systém upozorňujúci na
vozidlá v mŕtvom uhle s asistentom riadenia, ktorý zlepší váš prehľad
o dianí okolo vás a dodá sebaistotu pri jazde po diaľnici. Ak nereagujete na výstrahy a začnete prechádzať do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia vás jemne navedie späť do vášho jazdného
pruhu. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu sleduje, či odtiaľ hrozí
náraz iného vozidla a začne blikať výstražnými svetlami rýchlejšie
ako zvyčajne. Rovnako napne bezpečnostné pásy. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá vám pri cúvaní z parkovacieho miesta
oznámi, či sa v mŕtvom uhle nachádza vozidlo, cyklista alebo chodec.
Súčasťou technológie IntelliSafe Assist je aj adaptívny tempomat
a poloautonómna jazdná technológia Pilot Assist, ktorá podporuje
vodiča a riadenie je vďaka nej menej únavné. Adaptívny tempomat
udržiava model XC60 v nastavenej vzdialenosti od vozidla vpredu,
vodič nastaví odstup a model XC60 prispôsobí svoju rýchlosť tak, aby
udržiaval danú vzdialenosť. Pilot Assist udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu prostredníctvom jemných korekcií polohy volantu. Funguje do rýchlosti až 130 km/h a vďaka nemu je jazda pohodlnejšia.
Kvôli maximálnej ochrane je súčasťou balíčka IntelliSafe Pro
systém IntelliSafe Surround a Assist, takže v jednom balíčku získate
všetky naše najvyspelejšie bezpečnostné prvky.
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CHRÁNIME TO NAJCENNEJŠIE .
Ochrana cestujúcich vo vozidlách Volvo bola vždy našou prioritou
a naša najnovšia generácia modelov sa na vašu bezpečnosť sústredí
viac než ktorákoľvek z predošlých. Či už ide o preventívne systémy
pomáhajúce predchádzať nehodám alebo o ochranné prvky tlmiace
silu nárazu pri akomkoľvek type zrážky, nikdy sa neprestaneme snažiť inovovať technológie zvyšujúce vašu bezpečnosť.
Karoséria modelu XC60 poskytuje vám a vašim pasažierom
maximálnu ochranu pri všetkých typoch nehôd. Základným prvkom
našej novej generácie vozidiel je veľmi pevná ochranná klietka
obklopujúca priestor pre cestujúcich, ktorá obsahuje veľký podiel
ultrapevnej (bórovej) ocele.
V roku 1959 dala spoločnosť Volvo Cars svetu trojbodové bezpeč-

nostné pásy a na túto tradíciu vynálezov zachraňujúcich život nadväzujú aj naše najnovšie inovácie. Ak by vozidlo zišlo z cesty, systém
ochrany zmierni riziko vážnych zranení. Systém prípravy predných bezpečnostných pásov ich automaticky napne, ak systémy vozidla zistia,
že bezprostredne hrozí náraz. Vďaka tomu budete počas nárazu vy aj
váš spolujazdec v najbezpečnejšej polohe. Ak vozidlo opustí povrch
ako následok zídenia z cesty, vašu chrbticu pri dopade späť na zem
ochránia jedinečné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu.
Vďaka tomuto širokému radu bezpečnostných technológií
a nášmu dôrazu na detail je interiér vášho vozidla Volvo takým bezpečným miestom.

Výrazne tvarované predné sedadlá sú nielen krásne na pohľad. Ich unikátna vnútorná štruktúra
pomáha absorbovať vertikálne nárazy, a tým prispieva k ochrane vašej chrbtice pri tvrdom
dopade vozidla po zídení z cesty. To je ďalší príklad toho, ako sa snažíme posúvať hranice
možností jednotlivých komponentov, pokiaľ ide o ochranu cestujúcich.

Volvo je synonymom bezpečnosti na ceste. Bezpečnostnú klietku sme do karosérie sériového
vozidla prvýkrát zakomponovali v roku 1944 a trojbodový pás sme predstavili v roku 1959.
A v inováciách pokračujeme dodnes. Systém prípravy predných bezpečnostných pásov ich
automaticky napne, ak systémy vozidla zistia, že hrozí zrážka. Vďaka tomu budete počas
nárazu v najbezpečnejšej polohe.
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Väčší pôžitok, menšia spotreba.

Vďaka dokonale vyváženému pomeru medzi výkonom a hospodárnosťou ponúka každá pohonná sústava vo vozidlách Volvo potrebnú
hnaciu silu v kombinácii s nízkou spotrebou paliva. Je to zásluha
špičkových technológií Drive-E, ktoré sú zakomponované do každého z našich moderných zážihových a vznetových motorov, vyznačujúcich sa vysokým výkonom a hospodárnosťou.
Takéto pohonné sústavy dokážeme vyvinúť vďaka nášmu inovatívnemu duchu. Motor D5 obsahuje inováciu z dielne Volvo s názvom
PowerPulse. Vďaka tomuto systému sa turbodúchadlo aktivuje
ihneď po stlačení plynového pedála, čo znamená okamžitú podporu
akcelerácie z nulovej alebo nízkej rýchlosti. Práve takéto technológie
nám umožňujú dostať z kompaktného štvorvalca parametre zodpovedajúce oveľa väčšiemu motoru, takže môžeme ponúknuť ideálnu
kombináciu vysokého výkonu a hospodárnosti.
Menšie motory majú menšie trecie straty, takže môžu účinnejšie
využiť každú kvapku paliva, čo znamená menej emisií. Použitím
komponentov s nízkym trením sa nám podarilo dosiahnuť, že majú
ešte hladší a efektívnejší chod. Zmenšenie rozmerov a hmotnosti
motorov zas prinieslo zväčšenie vnútorného priestoru a zlepšenie
ovládateľnosti vozidiel.
Osemstupňová automatická prevodovka Geartronic™ dokáže
naplno využiť potenciál každého motora. Je navrhnutá s cieľom
minimalizovať energetické straty a maximalizovať výkon, volí vždy
najvhodnejší prevodový stupeň pre danú situáciu. Prípadne môžete
radiť stupne ručne v manuálnom režime.
Ak chcete jazdiť ešte hospodárnejšie, zvoľte režim Eco, v ktorom
sa pohonná sústava prekalibruje v záujme čo najnižšej spotreby
paliva a emisií. Funkcia jazdy na zotrvačnosť odpája motor od automatickej prevodovky, keď uvoľníte plynový pedál pri rýchlosti nad
65 km/h, takže nedochádza k brzdeniu motorom.
Vďaka revolučnej technológii vstrekovania paliva i-ART sú naše
vznetové motory tiché a kultivované, takže môžete počas jazdy
relaxovať. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora
a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva
do každého valca. A technika sa stará aj o to, aby to tak ostalo po
celú životnosť vozidla. Výsledkom je, že sa stále budete môcť tešiť
z nízkej spotreby paliva.
V spoločnosti Volvo Cars sa dívame do budúcnosti, aby sme vám
mohli zlepšovať život už dnes. Drive-E predstavuje spojenie moderných technológií na zvýšenie efektivity, výkonu a dojazdovej vzdialenosti – pre väčšiu radosť zo šoférovania.

„Vďaka vyváženému pomeru medzi výkonom a hospodárnosťou dokáže
každá pohonná sústava vo vozidlách Volvo dodať potrebný výkon,
keď treba, a pritom dosahuje nízku spotrebu paliva a nízke emisie.“
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JEDNO VOZIDLO, DVE SRDCIA .
Naša mimoriadne výkonná pohonná sústava – T8 Twin Engine
AWD – premení model XC60 na skutočne výkonné auto, ale kombinácia turbodúchadlom a kompresorom prepĺňaného zážihového
motora s elektromotorom zaisťuje aj najnižšie emisie CO2 z celého
radu motorov.
Kombinácia štvorvalcového zážihového motora a výkonného
elektromotora s celkovým výkonom 407 k sa vyznačuje silou a parametrami zodpovedajúcimi oveľa väčšiemu motoru, no pri oveľa menšej spotrebe paliva. Zážihový motor s výkonom 320 koní poháňa
predné kolesá a elektromotor zadné, vďaka čomu má vozidlo schopnosť okamžite akcelerovať a v prípade potreby môže jazdiť s pohonom všetkých kolies.
Keď vozidlo poháňa iba elektromotor, môžete si vychutnať tichú
jazdu bez emisií. V čisto elektrickom režime pohonu má vozidlo
dojazdvyše 45 km, čo je ideálne na každodenné dochádzanie do práce.
Riadiaci systém pohonnej sústavy ponúka vodičovi štyri jazdné
režimy. V hybridnom režime sa využíva sila zážihového a elektrického motora v záujme vyváženého pomeru medzi výkonom
a hospodárnosťou, kým v režime Pure s nulovými emisiami poháňa

Volič prevodovky vo variante T8 Twin Engine AWD, vyrobený z krištáľu Orrefors®, predstavuje spojenie tradičných
švédskych materiálov s moderným dizajnom a vyspelou
technikou.

vozidlo len elektromotor. V režime Power sa naplno využíva sila
zážihového motora a elektromotora s cieľom dosiahnuť maximálny
výkon a v režime AWD vozidlo jazdí so stálym pohonom všetkých
kolies. Navyše si môžete skombinovaním charakteristík jednotlivých režimov vytvoriť režim Individual, presne zodpovedajúci vašim
požiadavkám.
Ovládanie systému je intuitívne a priamočiare. Jednotlivé režimy
môžete jednoducho voliť pomocou krásneho valčekového prepínača. A ak ste si objednali vozidlo s aktívnym podvozkom s pneumatickým odpružením náprav, systém automaticky zvolí najvhodnejšie
nastavenie podvozka podľa aktuálneho jazdného režimu, takže vy si
môžete vychutnávať jazdu a vaše Volvo sa postará o všetko ostatné.
Dobíjanie akumulátora je rýchle a jednoduché. Vďaka generátoru
a systému rekuperačného brzdenia sa dobíja počas jazdy. Ak by ho
však bolo treba dobiť z externého zdroja, stačí vozidlo pripojiť k elektrickej sieti a akumulátor sa úplne dobije za menej ako tri hodiny.
Pohonná jednotka T8 Twin Engine AWD ponúka to najlepšie po
každej stránke. Výkon bez kompromisov.

Vďaka sile turbodúchadlom a kompresorom prepĺňaného
zážihového motora a pohotového elektromotora je verzia s
motorom T8 Twin Engine AWD skutočne výkonné SUV.

Zapojte kábel a nabíjajte. Dobite si vozidlo z elektrickej siete
prostredníctvom dobíjacieho portu a užívajte si kultivovanosť
elektrického pohonu.
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„Pohonná jednotka T8 Twin Engine AWD ponúka to najlepšie
po každej stránke.“ „Výkon bez kompromisov.“
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Pri návrhu variantu T8 Twin Engine AWD sme nemysleli len na
hospodárnosť – určite oceníte, ako je vozidlo vyvážené, aké je ovládateľné, a ako pohotovo reaguje na pohyby volantu. Tým, že sme
elektromotor umiestnili nad zadnú nápravu a akumulátorovú batériu
pozdĺž stredovej osi modelu XC60, dosiahli sme takmer ideálne rozloženie hmotnosti, čo má kľúčový význam z hľadiska agilnosti. Vďaka
umiestneniu akumulátorovej batérie má model XC60 navyše nízko
položené ťažisko, takže je stabilné a komfortné. A keďže sa akumulátorová batéria nenachádza v batožinovom priestore, na uloženie
batožiny máte vo variante T8 Twin Engine AWD k dispozícii rovnaký
objem ako v ktorejkoľvek inej verzii modelu XC60. Naše vozidlá
navrhujeme od základov tak, aby mohli mať hybridný pohon s možnosťou externého dobíjania (plug-in hybrid), takže jeho zakomponovanie nejde na úkor žiadnej z výhodných vlastností.
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VOLVO XC60
T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | 20-palcové trojité
8-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut

ŠOFÉRUJTE . NEROBTE
KOMPROMISY.
Veríme, že auto sa môže skvele riadiť a byť zároveň pohodlné,
takže model XC60 sme vyrobili tak, aby sme našli rovnováhu medzi
riadením, precíznosťou a pohodlím. Je to vozidlo, ktoré odmeňuje
za spôsob riadenia pomocou odozvy a ovládania – vozidlo na dlhé
vzdialenosti a nezabudnuteľné cesty.
Sofistikovaná dvojitá lichobežníková predná náprava a naša
inovatívna integrálna zadná náprava pracujú spoločne, aby ste mali
každú jazdu pod kontrolou. Získate vozidlo, ktoré reaguje na vaše
povely, ale nie na úkor potrebného pohodlia.
S plnohodnotným vzduchovým zavesením kolies je model XC60
ešte schopnejší a izoluje karosériu vozidla od cesty a pohlcuje
nerovnosti. Vzduchové zavesenie kolies udržiava konštantnú svetlú
výšku a zvyšuje stabilitu, takže model XC60 sa ovláda jednoduchšie
a má predvídateľnejšie vlastnosti. Výška karosérie vozidla sa upravuje podľa režimu jazdy a rýchlosti. V režime jazdy Comfort alebo
ECO sa karoséria pri vyšších rýchlostiach zníži o 10 až 20 mm, čím
sa ušetrí palivo a jazda je tichšia. V režime Dynamic sa karoséria
zníži o konštantných 20 mm s cieľom zdokonaliť ovládateľnosť a
jazdné vlastnosti. Ešte väčšiu sebaistotu na náročných povrchoch
poskytujú varianty s pohonom všetkých kolies.
Za príplatok môžete mať systém s piatimi jazdnými režimami,
pomocou ktorých môžete meniť správanie vozidla podľa svojej nálady
a nájsť najvhodnejšie nastavenie pre povrch, po ktorom práve jazdíte.
Úpravami charakteristík motora, prevodovky, akcelerátora a riadenia
sa mení spôsob, ako vozidlo reaguje na pokyny vodiča, a ak je vozidlo
vybavené príplatkovým aktívnym podvozkom s plnohodnotným pneumatickým pružením, mení sa aj charakter pruženia a agilnosť. Na
nespevnených cestách je v režime Off Road model XC60 lepšie ovládateľný pri nízkych rýchlostiach, nevyhnutných pri jazde po zlých povrchoch. Využíva sa systém riadenia jazdy z kopca, s ktorým je jazda zo
svahu bezpečnejšia a jednoduchšia.

Pneumatické pruženie na všetkých štyroch kolesách zabezpečuje modelu XC60 vynikajúci
jazdný komfort – vzduchové pružiny pohlcujú nerovnosti na ceste – a vďaka udržiavaniu
konštantnej svetlej výšky vozidla – bez ohľadu na zaťaženie – je auto stabilnejšie. S aktívnym
podvozkom môžete upraviť spôsob, akým jazdíte s vozidlom, aby vyhovoval vašej nálade
alebo podmienkam na ceste.
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VOLVO XC60
Motor T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21-palcové trojité 5-lúčové
zliatinové disky Matt Black Diamond Cut
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VAŠA CESTA SA ZAČÍNA TU.
Nový model XC60 sme vytvorili s jedným jediným cieľom: priniesť
SUV, ktoré sa skvele hodí k vám a vášmu životnému štýlu. Auto,
ktoré splní vaše očakávania dynamickej jazdy s prepracovaným
komfortom a sebavedomým dizajnom – vyrobené pre potreby ľudí a
svet naokolo. Auto, ktoré sa ovláda intuitívne a uľahčuje život, s ktorým je radosť jazdiť každý deň.
Srdcom modelu XC60 je dynamická, úsporná pohonná sústava.
Bez ohľadu na výber si užijete najnovšie technológie Drive-E, ktoré
prinášajú okamžitú odozvu a pohodlnú jazdu. Spotreba paliva a emisie CO2 sú na nízkej úrovni, a naše pohonné sústavy už dnes spĺňajú
budúce emisné normy.

Súčasťou našich pohonných sústav Drive-E sú pokročilé vznetové
a zážihové motory, ktoré spolupracujú s osemstupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ s hladkým radením alebo šesťstup-ňovou manuálnou prevodovkou. Technológia pohotového
pohonu všetkých kolies AWD prináša výhodu vyššej stability a
priľnavosti pri jazde – na všetkých druhoch povrchov a za každého
počasia. A ak hľadáte dokonalú kombináciu výkonu a úspornosti, je
tu plug-in hybridná pohonná sústava T8 Twin Engine.
Vyberte si a vychutnajte si každú jazdu.

T8 Twin Engine AWD

D5 AWD

Naša plug-in hybridná pohonná sústava T8 Twin Engine prináša vzrušujúci pôžitok z jazdy
s nekompromisnou efektivitou. Systém kombinuje mimoriadne výkonný zážihový motor a
elektromotor. Táto pohonná sústava s výkonom 407 koní/640 Nm zabezpečuje vozidlu
skvelý výkon na diaľnici a nulové emisie pri každodennom dochádzaní – v prípade potreby s
možnosťou pohonu všetkých kolies.

S naším najvýkonnejším vznetovým motorom D5 s výkonom 235 koní/480 Nm zažijete
výkon a kultivovanosť bez kompromisov. Motor s technológiou twin-turbo, 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ a pohon všetkých kolies prispievajú k okamžitej kontrole.

T6 AWD

Sofistikovaný vznetový motor D4 AWD s výkonom 190 koní/400 Nm vám umožní vychutnávať
viac a spotrebovať menej. Spolupracuje s dynamickým pohonom všetkých kolies a k dispozícii
je 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ s hladkým radením. S motorom D4 AWD
si užijete najefektívnejší a najpresvedčivejší zážitok z jazdy.

Tento mimoriadne výkonný zážihový motor s výkonom 320 koní/400 Nm prináša vynikajúcu
dynamiku jazdy bez kompromisov v oblasti efektivity. Vďaka kombinácii technológii prepĺňania kompresorom/turbodúchadlom, živému pohonu všetkých kolies a 8-stupňovej automatickej prevodovky Geartronic™ s hladkým radením budete mať jazdu pod kontrolou.

D4 AWD

T5 AWD
Zážihový motor T5 s výkonom 254 koní/350 Nm ochotne reaguje 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.
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VOLVO XC60
Motor T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21-palcové trojité 5-lúčové
zliatinové disky Matt Black Diamond Cut
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Volvo XC60 Momentum
Vysoká úroveň štandardnej výbavy splní vaše nároky na štýl,
pohodlie, bezpečnosť a sofistikovaný dizajn.

Volvo XC60 Inscription
Mimoriadne sofistikované vyjadrenie
švédskeho luxusu.

Volvo XC60 R-Design
Vzrušenie z energickej jazdy, vyznačuje sa štýlom,
odozvou a kontrolou.

VYTVORTE SI ŠVÉDSKE SUV 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 sme mali istotu, že svoje nové Volvo XC60 budete môcť mať
presne také, aké ho chcete, ponúkame bohatý sortiment voliteľných
prvkov, stupňov výbavy a individualistických doplnkov. Model XC60
je veľkoryso vybavený už v štandardnej výbave Momentum a prináša

vám všetko potrebné pre inšpiratívnu jazdu. Alebo chcete svoje
zmysly rozmaznávať najvyberanejším švédskym luxusom? Potom
vám najviac sadne verzia Inscription. Ak túžite po športovejšom
charaktere vnútri aj navonok, možno vás viac osloví verzia R-Design.
Nech dávate prednosť čomukoľvek, z ponuky verzií modelu Volvo
XC60 si určite vyberiete. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako bude vyzerať vaše nové Volvo XC60.
PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK
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TO PRAVÉ VYBAVENIE PRE VAŠU JAZDU.
Model XC60 je veľkoryso vybavený už v štandardnej výbave
Momentum. Ponúkne špičkovú techniku a uspokojí vysoké nároky
na štýl, komfort, bezpečnosť a výrazný dizajn.
Unikátne dizajnové detaily v exteriéri, napríklad charakteristické
dizajnové LED svetlomety, vysoko lesklá čierna mriežka chladiča
a integrované strešné nosiče so saténovo hodvábnym kovovým
povrchom prispievajú k mohutnému a štýlovému vzhľadu modelu
XC60 Momentum. 18-palcové alebo 19-palcové zliatinové kolesá
prispievajú k exkluzívnemu vzhľadu vozidla, zatiaľ čo dvojité koncovky
výfuku z nehrdzavejúcej ocele umocňujú pocit výkonu.
Pri každom nastupovaní do kabíny vášho vozidla Volvo XC60 vás
privítajú hliníkové prahové lišty. Vďaka 8-palcovému displeju pre
vodiča budete mať prehľad o všetkom dôležitom. Môžete si užívať
špičkovú konektivitu systému Sensus Connect, ponúkajúceho
výhody ako intuitívne ovládanie pomocou 9-palcového centrálneho displeja s dotykovou obrazovkou alebo hlasového ovládania.
Všetci pasažieri ocenia čistú reprodukciu zvuku prostredníctvom
audiosystému High Performance vrátane prehrávania hudby cez
Bluetooth®. Dvojzónová klimatizácia sa postará o to, aby ste si vy aj
vaši spolucestujúci mohli v interiéri vychutnávať komfortnú klímu za
každého počasia – vodič a spolujazdec si pritom môžu teplotu regulovať nezávisle od seba. Ako vodič si užijete kožený volant s kovovou
dekoráciou Silk Metal, koženú hlavicu radiacej páky a ergonomické
sedadlá Comfort. Bedrové opierky, elektricky nastaviteľné v 4 smeroch vrátane nastavenia polohy vo zvislom smere, umožňujú nastaviť
optimálnu oporu pre váš chrbát. Sedadlá sú čalúnené športovým
textilným/T-Tec čalúnením Charcoal City Weave alebo moderným textilným/T-Tec čalúnením City Weave. Atmosféru v interiéri

dotvárajú textilné podlahové koberčeky a ozdobné prvky obloženia
z hliníka Iron Ore. Po zotmení prispeje k luxusnej atmosfére v modeli
XC60 Momentum systém interiérového osvetlenia.
V štandardnej výbave samozrejme získate naše špičkové technológie IntelliSafe, vrátane systému prevencie nehôd City Safety
s podporou riadenia, systému udržiavania vozidla v jazdnom pruhu,
systému informovania o dopravných značkách, systému prevencie
opustenia vozovky, systému prevencie zrážky s protiidúcim vozidlom
a systému kontroly pozornosti vodiča. Ak chcete ešte viac zvýrazniť
pocit z uvoľneného riadenia, či už pri jazde v meste alebo na diaľnici,
môžete si zvoliť technológiu IntelliSafe Assist vrátane poloautonómnych jazdných technológií, akými sú adaptívny tempomat a
Pilot Assist. A vďaka technológii IntelliSafe Surround so systémom
BLIS™ upozorňujúcim na vozidlá v mŕtvom uhle s asistentom riadenia a funkcii upozorňovania na križujúce vozidlá budete mať neustále
prehľad o situácii okolo vozidla.
Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá a zadný parkovací asistent vás podporujú pri parkovaní a s 360° kamerou a
parkovacím asistentom si vychutnáte dokonalé parkovanie s úplnou
sebaistotou – aj na úzke parkovacie miesta.
Ak chcete, aby bol model XC60 Momentum pripravený na dobrodružstvá a rovnako aj na každodenné výzvy, operadlá zadných
sedadiel možno individuálne sklopiť, a vytvoriť tak rovnú podlahu
batožinového priestoru. Nakladanie a vykladanie si môžete ešte
viac uľahčiť. K dispozícii sú elektricky ovládané dvere batožinového priestoru s funkciou hands-free – stačí vložiť nohu pod zadný
nárazník a dvere batožinového priestoru sa samočinne otvoria
alebo zatvoria.

MOMENTUM
Výbava obsahuje:

Exteriér:
18-palcové zliatinové disky | LED svetlomety s automatickým nastavovaním sklonu lúča | Viditeľné chrómové koncovky výfuku | Lesklá čierna maska chladiča s chrómovým lemom | Zadný
parkovací asistent | Dekoratívne lišty okolo bočných okien vo farbe Charcoal | Lišty stieračov
s integrovanými tryskami ostrekovačov | Integrované strešné nosiče so saténovo hodvábnym
kovovým povrchom
Interiér:
Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla | 4-smerovo elektricky nastaviteľná
bedrová opierka na predných sedadlách | Sieťové vrecko | Sedadlá Comfort s textilným/T-Tec
čalúnením | Hliníkové ozdobné prvky obloženia Iron Ore | Interiérové osvetlenie strednej
úrovne | Hliníkové prahové lišty vpredu a vzadu | Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča

Sensus:
8-palcový displej pre vodiča | 9-palcový stredový displej | Systém Sensus Connect | Audiosystém High Performance | Tlačidlá diaľkového ovládania na volante
IntelliSafe:
Systém City Safety s podporou riadenia | Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu | Funkcia výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu | Systém kontroly pozornosti vodiča | Systém
informovania o dopravných značkách | Obmedzovač rýchlosti | Systém prevencie opustenia
vozovky | Systém prevencie zrážky s protiidúcim vozidlom

1. Model XC60 Momentum s charakteristickým dizajnom LED svetlometov, integrovanými strešnými nosičmi so saténovo hodvábnym kovovým povrchom, 19-palcové zliatinové disky kolies a
voliteľné svetlé exteriérové ozdobné detaily. 2. Parkovací asistent pomáha pri cúvaní a dve chrómové koncovky výfuku dodávajú modelu XC60 Momentum dynamickejší vzhľad. 3. 8-palcový
displej vodiča v štandardnej výbave ponúka na výber rôzne vizuálne témy. V záujme optimálnej viditeľnosti sa jas displeja automaticky reguluje podľa vonkajších svetelných podmienok.
4. V interiéri modelu XC60 Momentum si môžete užívať moderné textilné/T-Tec čalúnenie City Weave a dekoratívne obloženie Driftwood. 5. Integrované pozdĺžne strešné nosiče so saténovo hodvábnym kovovým povrchom umocňujú dojem exkluzivity modelu XC60 Momentum. 6. Systém Sensus Connect obsahuje veľký, 9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou,
hlasové ovládanie, vstupy USB/AUX, internetové mapy a 330-wattový audiosystém High Performance s 10 špičkovými reproduktormi a rozhranie Bluetooth® na prenos zvuku.
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VOLVO XC60

20" 5 dvojitých lúčov,
Tech Black Diamond Cut
(voliteľná výbava)

Vďaka širokej škále farieb karosérie a ponuke diskov kolies vám
nové Volvo XC60 umožní vytvoriť si model, ktorý vám dokonale
sadne. Športovo – elegantné 18-palcové zliatinové disky kolies v
striebornom vyhotovení sú súčasťou štandardnej výbavy, a ešte
viac vylepšujú vzhľad modelu XC60. Voliteľne sú k dispozícii väčšie

18" 5 dvojitých lúčov,
Silver
(voliteľná výbava)

19" 5 dvojitých lúčov,
Black Diamond Cut
(voliteľná výbava)

19-palcové alebo 20-palcové disky kolies. Farba karosérie, ktorú si
zvolíte, môže dramaticky ovplyvniť charakter vášho XC60 Momentum.
V každej z dostupných farieb bude z vášho modelu Volvo vyžarovať
pocit luxusu a sebavedomia.

18" 5-lúčové Y,
Silver
(štandardná výbava)
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Electric Silver metallic

721
Mussel Blue metallic

723
Denim Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

724
Pine Grey metallic

717
Onyx Black metallic

019
Black Stone

722
Maple Brown metallic

725
Fusion Red metallic

719
Luminous Sand metallic

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO XC60

Sedadlá Comfort

Športové sedadlá

1

Pri návrhu interiéru modelu XC60 sme mysleli predovšetkým na vás. Každý detail, každá línia, každý tvar svedčí o
snahe našich dizajnérov vytvoriť priestor, v ktorom sa budete
cítiť uvoľnene a bezpečne. Moderný vzhľad a dojem výbavy
Momentum vytvárajú komfortné sedadlá s textilným/T-Tec
čalúnením Charcoal alebo City Weave, ktoré je dostupné
pre interiér v kombinácii Blond/Charcoal. Prípadne si zvoľte
exkluzívne kožené čalúnenie, dostupné v niekoľkých interiérových farebných kombináciách, z ktorých si určite vyberiete.
Prostredie interiéru zošľachťujú ozdobné prvky obloženia
z hliníka Iron Ore a hliníkové prahové lišty. Exkluzívny vzhľad
inšpirovaný súčasným škandinávskym nábytkom dosiahnete,
ak sa rozhodnete pre dekoratívne prvky obloženia z pravého
dreva, napríklad Linear Lime – jedinečná matná dekorácia s
príjemným, moderným retro vzhľadom.

5

6

10

11

15

16

ČALÚNENIE City Weave, Sports Uni/Textile/T-Tec, sedadlo Comfort (štandardná výbava) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, R300 2. Čalúnenie Blond v interiéri
Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, U310 Koža, sedadlá Comfort (voliteľná výbava) 3. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA00
4. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RA30 5. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal, RA20 6. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal, RA40 7. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/
Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UA00 8. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WA00 Jemná koža Nappa, sedadlá Comfort (voliteľná
výbava) 9. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RC00 10. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RC30 11. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal, RC20 12. Čalúnenie Blond
v interiéri Charcoal, RC40 13. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UC00 14. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal,
WC00 Koža, Športové sedadlá (voliteľná výbava) 15. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA01 16. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal, RA41 17. Čalúnenie Blond v interiéri
Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UA01
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PRVKY OBLOŽENIA 18. Iron Ore Aluminium (štandardná výbava) 19. Linear Lime (voliteľná výbava)
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VYŠŠÍ STUPEŇ KULTIVOVANOSTI.
Exkluzívna verzia XC60 Inscription vám ponúka to najlepšie, čo
očakávate od švédskeho luxusu. Je to skutočne osobné vyjadrenie, ktoré evokuje silný zmysel pre elegantnú kultivovanosť. Každý
detail bol starostlivo zvolený tak, aby na vás a vašich spolucestujúcich pôsobil interiér štýlovo a osviežujúco. Unikátne exteriérové
dizajnové detaily umocňujú luxusný charakter modelu XC60, kým

puntičkársky vypracovaný interiér s koženými sedadlami poskytuje
dostatok priestoru a umožňuje cítiť sa za volantom uvoľnene. Verzia
XC60 Inscription stelesňuje našu hrdú tradíciu humanocentrického
dizajnu. A pokiaľ ide o inteligentný luxus presýtený jedinečným štýlom
a sviežim myslením, XC60 Inscription je unikát – presne ako vy.

INSCRIPTION

Súčasťou sú prvky výbavy Momentum plus navyše:
Exteriér:
19-palcové zliatinové disky kolies | Svetlé exteriérové ozdobné prvky vpredu | Svetlé exteriérové ozdobné prvky vzadu | Svetlé ozdobné lišty s reliéfnym logom Inscription, bočné | Svetlé
integrované pozdĺžne strešné nosiče | Dve integrované koncovky výfuku | Hmlové svetlá
v prednom spojleri | Farebne zladené kľučky dverí so svetlými ozdobnými prvkami | Sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Interiér:
12-palcový displej pre vodiča | Sedadlá Comfort s koženým čalúnením | Nastaviteľné jazdné
režimy | Interiérové osvetlenie vysokej úrovne | Kožený diaľkový ovládač | Ozdobné prvky
obloženia Driftwood | Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla
a vonkajších spätných zrkadiel | Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca | Zadná stredová
lakťová opierka s držiakmi na nápoje a úložným priestorom | Odkladacie vrecko zo sieťky na
stredovom tuneli
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T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | 20-palcové trojité
8-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut

VOLVO XC60

2

1

Vysoko sofistikované Volvo XC60 Inscription vyjadruje podstatu
súčasného luxusu. Táto verzia modelu XC60 je od iných na prvý
pohľad odlíšiteľná vďaka jedinečnej pochrómovanej maske chladiča,
lištám so svetlým kovovým povrchom na spodnej časti dverí a mnohým ďalším, starostlivo vybraným exteriérovým dizajnovým prvkom,
ktoré sú zladené s nadčasovým škandinávskym dizajnom vozidla. Ako
krásne opracované šperky pôsobia na vozidle desaťlúčové 19-palcové zliatinové disky kolies s výrazným dizajnom Diamond Cut, ktoré
dokonale ladia s dynamickým a exkluzívnym charakterom modelu
XC60 Inscription. Spolu s dvomi elegantnými integrovanými koncovkami výfuku prispieva dizajn kolies k sebavedomému vzhľadu vozidla.
LED svetlá s charakteristickým dizajnom prispievajú k výraznej vizuálnej identite a zaisťujú výbornú viditeľnosť pri jazde za tmy. A ešte vyšší
komfort a lepšie osvetlenie zaručujú svetlomety kompletne osadené
LED diódami so systémom aktívnych diaľkových svetiel.
Téma luxusu sa objavuje aj v interiéri v podobe autentických, jemne
opracovaných materiálov, ktoré vytvárajú atmosféru ako v prepychovej
obývačke. Vy aj vaši spolucestujúci môžete relaxovať v dokonale tvarovaných, elektricky polohovateľných sedadlách Comfort s koženým
čalúnením. Luxusnú atmosféru v interiéri verzie Inscription zdôrazňujú
jedinečné ozdobné prvky obloženia Driftwood a náš najprepracova-

3

nejší systém interiérového osvetlenia. A vám ako vodičovi dodá pocit
absolútnej kontroly nad situáciou veľký, 12-palcový displej a prakticky
umiestnený volič jazdných režimov v konzole medzi prednými sedadlami. Pôžitok z jazdy ešte umocní voliteľný aktívny podvozok so vzduchovým zavesením kolies, ktorý optimalizuje komfort a jazdné vlastnosti – zvoľte si niektoré z piatich rôznych nastavení podvozka s
riadením režimu pohonu.
Ak požadujete ešte vyšší komfort, môžete si zvoliť plne elektricky
ovládané predné sedadlá čalúnené perforovanou kožou Fine Nappa
s vetraním a voliteľnou funkciou masáže. Vďaka príplatkovej štvorzónovej klimatizácii si môžu vodič a spolujazdec – a tiež cestujúci na
dvoch krajných zadných sedadlách – nezávisle nastaviť požadovanú
teplotu. Pridajte panoramatické strešné okno a každý v modeli XC60
ocení jedinečnú vzdušnosť a svetlosť interiéru – jeho prednú časť
možno navyše jednoducho otvoriť stlačením tlačidla. Počas slnečných dní oceníte elektricky ovládanú roletu z perforovaného textilu,
ktorá vás ochráni pred silným svetlom a teplom pri zachovaní vzdušnej atmosféry v interiéri. Naše voliteľné high-endové audiosystémy
od spoločnosti Bowers & Wilkins sa vyznačujú výnimočnou priezračnosťou a realistickosťou prednesu hudby, bez ohľadu na miesto v
kabíne. Model XC60 tak môžete premeniť na koncertnú sálu.

1. Elektricky polohovateľné kožené sedadlá Comfort a exkluzívne ozdobné prvky obloženia z pravého dreva Driftwood poskytujú zmyslový pôžitok v duchu moderného luxusu. 2. Pomocou
valčekového voliča jazdných režimov s kovovou povrchovou úpravou pripomínajúcou výbrus diamantu si môžete zvoliť požadovaný režim jazdy a charakteristiky riadenia. 3. Exkluzívny, kožou
potiahnutý diaľkový ovládač Inscription má rovnakú farbu ako kožené čalúnenie v modeli XC60 Inscription – skvelý príklad škandinávskeho dôrazu na detail a čistoty dizajnu. 4. XC60 Inscription
s dynamickými, a zároveň elegantnými osemlúčovými 20-palcovými zliatinovými diskami kolies s výrazným dizajnom Black Diamond Cut. 5. Dve integrované koncovky výfuku a voliteľné svetlé
kovové ozdobné prvky pôsobia elegantne a zároveň dynamicky. 6. Vďaka intuitívnemu 12-palcovému displeju vodiča so štyrmi grafickými režimami a 9-palcovému centrálnemu displeju s dotykovou obrazovkou máte všetko pod kontrolou. 7. Maska chladiča Inscription s elegantnou chrómovou povrchovou úpravou a charakteristické LED svetlomety. 8. Svetlé kovové lišty na spodnej
časti dverí s logom Inscription. 9. Okrajové plochy dolnej časti masky chladiča s chrómovaným lemom a voliteľné hmlové svetlá dopĺňajú elegantný dizajn prednej časti modelu XC60 Inscription.
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VOLVO XC60

20" 8-lúčové,
Black Diamond Cut
(voliteľná výbava)

Zovňajšok modelu XC60 Inscription je nadčasovým vyjadrením
klasického škandinávskeho dizajnu. Ponuka farieb karosérie vám
umožní prispôsobiť si Volvo XC60 Inscription tak, aby čo najlepšie
odzrkadľovalo váš jedinečný štýl a vkus. 19-palcové alebo 20-pal-

19" 10-lúčové,
Black Diamond Cut
(štandardná výbava)

cové disky kolies s výraznou povrchovou úpravou Diamond Cut vizuálne korešpondujú s exteriérovými dizajnovými prvkami, s ktorými
vytvárajú harmonický celok, vyžarujúci modernú eleganciu.
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Electric Silver metallic

721
Mussel Blue metallic

723
Denim Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

724
Pine Grey metallic

717
Onyx Black metallic

019
Black Stone

722
Maple Brown metallic

725
Fusion Red metallic

719
Luminous Sand metallic

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO XC60

Sedadlá Comfort

Športové sedadlá

1

4

V interiéri modelu XC60 Inscription vás obklopí sofistikovaný
luxus. Všade, kam sa pozriete, nájdete autentické materiály
a jemne opracované povrchy. Vaše zmysly budú ďalej rozmaznávať ergonomicky tvarované kožené sedadlá Comfort.
Ak túžite po vozidle s ešte luxusnejším nádychom, vyberte
si sedadlá s voliteľným čalúnením z perforovanej kože Fine
Nappa s elektricky nastaviteľným bočným vedením, elektricky
nastaviteľným predĺžením sedacej časti a vetraním. Ak požadujete vylepšenú podporu pri dynamickej jazde, k dispozícii sú
výraznejšie tvarované Športové sedadlá čalúnené kožou alebo
kožou Fine Nappa s nastaviteľným predĺžením sedacej časti.
A aby ste mohli interiéru ľahšie vtlačiť svoju osobnú pečať,
ponúkame vám množstvo farebných kombinácií, druhov čalúnenia a ozdobných prvkov obloženia.

7

10

15

ČALÚNENIE Koža, sedadlá Comfort (štandardná výbava) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA00 2. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RA30 3. Čalúnenie
Amber v interiéri Charcoal, RA20 4. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal, RA40 5. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal,
UA00 6. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WA00 Perforovaná Koža Fine Nappa, sedadlá Comfort (voliteľná výbava) 7. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal,
RC00 8. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RC30 9. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal, RC20 10. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal, RC40 11. Čalúnenie Blond
v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UC00 12. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WC00 Koža, Športové sedadlá (voliteľná
výbava) 13. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA01 14. Čalúnenie Blond v interiéri Charcoal, RA41 15. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom
a koberčekmi vo farbe Charcoal, UA01
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KRYTY DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 16. Koža Charcoal, koža Blond, koža Amber, Maroon Brown
PRVKY OBLOŽENIA 17. Driftwood (štandardná výbava) 18. Metal Mesh Aluminium (voliteľná výbava) 19. Linear Lime (voliteľná výbava)
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VOLVO XC60
Motor T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21-palcové trojité 5-lúčové
zliatinové disky Matt Black Diamond Cut
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INŠPIROVANÉ VODIČSKÝM UMENÍM.
Ak milujete šoférovanie, XC60 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 modelu Volvo a dodáva mu športovejší, výraznejší vzhľad. Tento vzhľad upúta pozornosť zo všetkých
strán a je prísľubom úžasnej jazdy, vždy. A môžete sa spoľahnúť, že
toto očakávanie Volvo XC60 R-Design skutočne splní. Obklopení

pedantne vypracovanými, expresívnymi interiérovými dizajnovými
detailmi to pocítite hneď, ako sa usadíte vo vynikajúco tvarovanom
sedadle vodiča verzie R-Design. Všetko – od volantu s dizajnom
R-Design s voliteľnými páčkami sekvenčného radenia až po poťah
stropu vo farbe Charcoal – má účel poskytovať vám inšpiráciu a podporu pri vedení vozidla. A kvôli ešte energickejšej, športovejšej jazde
má verzia XC60 R-Design vyladený športový podvozok.

R-DESIGN

Súčasťou sú prvky výbavy Momentum plus navyše:
Exteriér:
19-palcové zliatinové disky | Kryty vonkajších spätných zrkadiel s matným strieborným povrchom | Dve integrované koncovky výfuku | Jedinečný športový dizajn prednej spodnej časti |
Mriežka chladiča s jedinečnou lesklou čiernou sieťovinou a lemom s hodvábne kovovým
povrchom | Jedinečný dizajn lesklých čiernych okrajových plôch dolnej masky chladiča |
Lemy bočných okien s hodvábne kovovým povrchom | Zadné spodné prvky vo farbe karosérie |
Športový podvozok | Sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá | Svetlé integrované pozdĺžne
strešné nosiče | Kryty vonkajších spätných zrkadiel s povrchovou úpravou Matt Silver

Interiér:
12-palcový displej pre vodiča | Interiér Charcoal a čalúnenie so svetlým kontrastným prešívaním | Sedadlá Contour s logom R-Design | Čalúnenie z kože Fine Nappa/textilu Nubuck |
Čalúnenie stropu Charcoal | Nastaviteľné jazdné režimy | Interiérové osvetlenie strednej
úrovne | Ozdobné hliníkové prvky obloženia s povrchovou úpravou Metal Mesh | Manuálne
predĺžiteľné sedáky na sedadle vodiča a spolujazdca | Zadná stredová lakťová opierka s
držiakmi na nápoje a úložným priestorom | Prahové lišty s logom R-Design vpredu | Hlavica
radiacej páky z perforovanej kože Fine Nappa a svetlým kontrastným prešívaním | Manžeta
so svetlým kontrastným prešívaním | Diaľkový ovládač potiahnutý perforovanou kožou Fine
Nappa | Textilné koberčeky so svetlým kontrastným prešívaním | Športové hliníkové pedále
s gumovými vložkami | Prešívanie Light Amber s voliteľnou prístrojovou doskou Tailored |
Interiérové osvetlenie vysokej úrovne | Športový volant so svetlým kontrastným prešívaním
a symbolom R-Design | Vrecko zo sieťoviny na stredovom paneli
PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO XC60
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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 umocňujú športové exteriérové dizajnové prvky,
ako napríklad jedinečná lesklá čierna maska chladiča v ráme
s povrchovou úpravou Silk Metal, predný spojler, štýlové lemy
okien s povrchovou úpravou Silk Metal, kryty vonkajších spätných
zrkadiel s matnou povrchovou úpravou Bright Silver, dve nápadné
koncovky výfuku a 19-palcové zliatinové disky kolies vo vyhotovení
Matt Black R-Design s výrazným dizajnom Diamond Cut. LED svetlomety s charakteristickým dizajnom zaručujú výbornú viditeľnosť
a sú jedinečným poznávacím znamením. A ešte lepšie osvetlenie pri
jazde v noci zaručujú svetlomety kompletne osadené LED diódami
so systémom aktívnych diaľkových svetiel.
Pri vstupe do interiéru vás privítajú prahové lišty R-Design s povrchovou úpravou Silk Metal. Rafinovaný športový motív sa ďalej objavuje v podobe ozdobných hliníkových prvkov obloženia s povrchovou
úpravou Metal Mesh, poťahu stropu vo farbe Charcoal a anatomických Športových sedadiel R-Design s jedinečnými poťahmi z textilu
Nubuck/perforovanej kože Fine Nappa. Spolu tieto prvky dodávajú
kabíne technický charakter, pripomínajúci kokpit pretekárskeho

automobilu. Logá R-Design a charakteristické prešívanie na
sedadlách, perforovaná koža na radiacej páke a volante – to všetko
zdôrazňuje športovo-elegantnú atmosféru interiéru. Polohovateľné
sedáky predných sedadiel poskytujú optimálnu oporu stehien, čo
znamená vyšší komfort počas dlhých ciest.
A po zotmení umocní pocit exkluzívnosti modelu XC60 R-Design
náš najprepracovanejší systém interiérového osvetlenia. K pocitu
absolútnej kontroly nad vozidlom prispievajú v interiéri modelu
R-Design voliteľné páčky sekvenčného radenia a náš najväčší,
12-palcový displej pre vodiča. Volič jazdných režimov, ergonomicky
umiestnený na stredovej konzole medzi prednými sedadlami, umožňuje prepínať medzi piatimi rôznymi nastaveniami jazdných vlastností, teda režimami Comfort, Dynamic, Eco, Off-road a Individual.
Za športovým volantom R-Design z perforovanej kože Fine
Nappa si môžete vychutnať dynamické reakcie a spätnú väzbu z
jemne vyladeného športového podvozka R-Design. Podvozok je
vybavený tuhšími pružinami a tlmičmi pre citlivejšie riadenie a menšie nakláňanie pri zatáčaní.
Model XC60 R-Design je k dispozícii so všetkými verziami pohonu
vrátane variantu plug-in hybrid s označením T8 Twin Engine AWD.

1. XC60 R-Design v exkluzívnej perleťovej farbe Crystal White s 21-palcovými zliatinovými diskami kolies Matt Black/Diamond Cuts s 5 trojitými lúčmi. 2. V interiéri verzie R-Design sa nachádza
športový volant R-Design, radiaca páka a kožená manžeta radiacej páky R-Design z perforovanej kože Fine Nappa s kontrastným prešívaním, sedadlá Contour s jedinečnými poťahmi z textilu
Nubuck/perforovanej kože Fine Nappa, hliníkové prvky obloženia s povrchovou úpravou Metal Mesh a voliteľná prístrojová doska Tailored s kontrastným prešívaním. 3. Hliníkové prvky obloženia
s povrchovou úpravou Metal Mesh zvýrazňujú dynamickú, technickú atmosféru vo vnútri modelu XC60 R-Design. 4. 21-palcové zliatinové disky kolies Matt Black/Diamond Cut dokonale
dotvárajú vzhľad vozidla v štýle R-Design. 5. Športový volant R-Design čalúnený perforovanou kožou s voliteľnými páčkami sekvenčného radenia a 12-palcový displej pre vodiča so štyrmi
grafickými režimami. 6. Dve integrované koncovky výfuku, budiace rešpekt. 7. Kryty vonkajších spätných zrkadiel R-Design v kontrastnej striebornej farbe. 8. LED svetlomety, lesklá čierna
mriežka chladiča R-Design s rámom s hodvábne kovovým povrchom a unikátne lesklé čierne okrajové plochy dolnej časti masky chladiča zvýrazňujú dynamický charakter modelu XC60 R-Design.
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VOLVO XC60

21" 5 trojitých lúčov,
Matt Black Diamond Cut
(voliteľná výbava)

19" 5 dvojitých lúčov,
Matt Black Diamond Cut
(štandardná výbava)

Exteriér nenecháva nikoho na pochybách o zámere verzie XC60
R-Design. Farby karosérie boli starostlivo zvolené tak, aby vyjadrovali
dynamickú povahu vozidla – každá svojím jedinečným spôsobom –
najmä metalíza Passion Red a Bursting Blue, dostupné exkluzívne
pre verziu R-Design. Červená metalíza Passion Red je kultová športová farba. Modrá metalíza Bursting Blue dodáva vozidlu technický,
športový vzhľad, ktorý dokonale podčiarkujú doplnky karosérie vo

vysoko lesklom čiernom vyhotovení s hodvábne kovovým povrchom.
19-palcové zliatinové disky kolies R-Design s piatimi dvojitými lúčmi
s povrchovou úpravou Matt Black/Diamond Cut alebo voliteľné
21-palcové zliatinové disky kolies s 5 trojitými lúčmi dodajú modelu
XC60 R-Design maximálne sebavedomý vzhľad vozidla značky
Volvo, aké nemá konkurenta.
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614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Electric Silver metallic

720
Bursting Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

717
Onyx Black metallic

612
Passion Red

725
Fusion Red metallic

PREČÍTA JTE SI VIAC NA VOLVOCARS. SK

VOLVO XC60

V kabíne modelu XC60 R-Design si môžete vychutnať dynamický, na
potreby vodiča zameraný interiér, vyrobený z prvotriednych materiálov. Výborne tvarované Športové sedadlá R-Design s nastaviteľnou
dĺžkou sedacej časti vám poskytnú komfort aj pevnú oporu v každej
zákrute, kým exkluzívne poťahy z kombinácie textilu Nubuck a per-

forovanej kože Fine Nappa s kontrastným prešívaním potešia oko
športovo-elegantným vzhľadom. Dynamický a štýlový dojem ešte
vylepšujú ozdobné prvky obloženia s povrchovou úpravou Metal
Mesh, ktoré dokonale dotvárajú interiér vo farbe Charcoal.

Športové sedadlá

ČALÚNENIE Nubuck/perforovaná koža Fine Nappa, sedadlá Comfort (štandardná výbava) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RB0R Koža, Športové sedadlá
2. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA01 Perforovaná koža Fine Nappa, sedadlá Comfort 3. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RC00
KRYTY DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 4. K dispozícii s poťahom z perforovanej kože Charcoal
PRVKY OBLOŽENIA 5. Metal Mesh Aluminium
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VOLVO XC60

PODĽA SVOJICH PREFERENCIÍ.
Prispôsobte si svoj model XC60 pomocou dizajnového príslušenstva Volvo, ktoré dokonale dotvorí vaše nové vozidlo. Súprava
exteriérových dizajnových prvkov je navrhnutá tak, aby dokonale
dopĺňala línie modelu XC60 a vášmu vozidlu dodá exkluzívny, individualistický charakter bez ohľadu na stupeň výbavy.
V prednej časti sa nachádza spodný ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele, ktorý obopína prednú hranu spodnej časti nárazníka
a zvýrazňuje štýl. V zadnej časti je podobný spodný ochranný kryt
z nehrdzavejúcej ocele a dve integrované koncovky výfuku, ktoré
budia rešpekt. Ochranný prvok nárazníka z nehrdzavejúcej ocele
vyzerá skvele a zabraňuje poškodeniu laku pri nakladaní.

Motor T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 22-palcové dvojité 5-lúčové zliatinové disky Matt Black Diamond Cut

22-palcové disky kolies predstavujú spojenie rafinovaného, technického dizajnu s high-tech povrchovou úpravou. Disky kolies s
piatimi dvojitými lúčmi aj 10 otvorenými lúčmi sú v čiernom vyhotovení s brúseným povrchom. Táto technika vytvára nápadný kontrast
medzi tmavými priehlbinami a svetlými plochami. Lemy blatníkov
vo farbe karosérie pokrývajú dodatočnú šírku kolies a prispievajú k
mohutnejšiemu vizuálnemu štýlu. A aby ste zachovali výrazný vzhľad
vozidla po celý rok, zvoľte si 20-palcové disky kolies so zimnými
pneumatikami.
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Súprava exteriérových dizajnových prvkov spolu s výbavou R-Design podčiarkuje športový a dynamický dizajn vozidla. Správne množstvo detailov z nehrdzavejúcej ocele vytvára
kontrast s farbou karosérie a dopĺňa strieborné kryty vonkajších spätných zrkadiel R-Design. Ide o skvelý spôsob, ako modelu XC60 dodať svoj vlastný štýl. 22-palcové zliatinové
disky kolies s 5 dvojitými lúčmi s výrazným dizajnom Matt Black Diamond Cut dodávajú modelu XC60 R-Design robustný, športový štýl.
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VOLVO XC60

ŠVÉDSKY LUXUS, VÁŠ ŠTÝL.
XC60 Inscription vyjadruje elegantný, švédsky luxus. Ak chcete, aby
vaše SUV malo ešte silnejší a osobnejší štýl, môžete si zvoliť súpravu
exteriérových dizajnových prvkov. Predné a zadné spodné ochranné
kryty z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii s integrovanými dvojitými
delenými koncovkami výfuku* a lemy blatníkov vo farbe karosérie
zdokonaľujú exkluzívny a mohutný vzhľad vozidla. A ak si zvolíte

veľké, 22-palcové zliatinové disky kolies s 10 otvorenými lúčmi,
model XC60 Inscription získa drsnejší vzhľad, ktorý dokonale harmonizuje s prvkami z nehrdzavejúcej ocele zo súpravy exteriérových
dizajnových prvkov.
* K dispozícii koncom roku 2017

T6 AWD | Inscription
724 metalíza Pine Grey | Súprava exteriérových dizajnových prvkov s predným a zadným spodným ochranným krytom z nehrdzavejúcej ocele |
22-palcové zliatinové disky kolies s 10 otvorenými lúčmi Black Diamond Cut
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Naše nové 22-palcové disky kolies sú najväčšie, aké sme doteraz montovali na sériový model a XC60 s nimi získa dodatočnú šírku a štýl.
Predné a zadné spodné ochranné kryty s integrovanými dvojitými koncovkami výfuku sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
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VOLVO XC60

PRE VŠETKY JAZDY ŽIVOTOM.
Pomocou príslušenstva značky Volvo, ktoré je navrhnuté pre vás a
vaše vozidlo, si môžete vytvoriť svoj ideálny model XC60.
Elegantný držiak na iPad® je ideálnym doplnkom interiéru vozidla.
Cestujúci na zadných sedadlách vďaka nemu môžu sledovať filmy,
čítať alebo sa hrať. Má dva USB porty, umožňujúce dobíjanie pripojených zariadení.
Naše nové detské sedačky sú pohodlné a štýlové. Sú čalúnené
unikátnou textíliou Volvo – Wooltextile – ktorá sa skladá z 80 percent vlny, takže je mäkká aj trvanlivá. Prinášajú aj najmodernejšiu
úroveň bezpečnosti: detská sedačka má ochranu proti bočnému

nárazu a kvôli maximálnej bezpečnosti je nasmerovaná dozadu. Pri
návrhu detských sedačiek dodržiavame rovnako prísne normy ako
pri vývoji našich vozidiel, takže máte istotu, že vaše deti sú náležite
chránené. Ponúkame aj praktický podsedák s operadlom v novej
luxusnej kombinácii koža/textil Nubuck. Dizajn ladí s interiérom
vášho vozidla a ľahko sa čistí.
Takisto myslíme aj na ochranu samotného vozidla a vašej batožiny. Oceľová mreža tvorí odolnú bariéru medzi priestorom pre
cestujúcich a batožinovým priestorom. Rohože do batožinového
priestoru pomáhajú chrániť interiér vozidla.

1

2

1. Ochranná oceľová mreža. 2. Plastová rohož do batožinového priestoru.
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3. Držiak na iPad®. 4. Detská sedačka pre dojča. 5. Dozadu otočená detská sedačka. 6. Klúč RedKey. 7. Detská, vyvýšená sedačka. 8. Detský podsedák s operadlom, koža/textil Nubuck.
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VOLVO XC60

PRACUJE USILOVNEJŠIE, KEĎ JE TO POTREBNÉ.
Vyberte si zo sortimentu exteriérového príslušenstva od spoločnosti
Volvo Cars, aby ste mohli naplno využiť schopnosti svojho vozidla
Volvo XC60. Tieto prvky sú vyrobené z odolných, vysokokvalitných
materiálov, ktoré dokážu odolať aj krutým podmienkam švédskej zimy.
Keď sa rozhodnete namontovať pár robustných nízkoprofilových
strešných nosičov, môžete využívať rôzne strešné príslušenstvo
z našej ponuky. Po ich jednoduchej montáži (nacvaknutí na pozdĺžniky na streche vozidla) na ne môžete ihneď pripevniť niektorý
z nášho sortimentu príslušenstva na prepravu nákladu, od držiaka
na bicykle až po držiak na kanoe. S naším ľahkým, elegantným
strešným boxom, ktorý je priamo určený na montáž na strešné
nosiče, získate ďalších 350 litrov na prepravu batožiny. Ideálny je aj
na prepravu lyží (vojde sa ich doň až šesť párov) a vďaka malej hmotnosti a rýchloupínacím montážnym bodom sa dá pripevniť jednou

rukou. Praktické detaily, ako napríklad LED osvetlenie zabudované
vo veku, uľahčujú nakladanie za tmy.
Kryt nárazníka chráni jeho lak pred poškodením pri nakladaní
predmetov do batožinového priestoru. Tento kryt, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s vysoko lesklou povrchovou úpravou, výborne
vyzerá aj funguje.
Elektricky sklápateľné ťažné zariadenie vám umožní ťahať príves,
pričom ponúka vyšší komfort než pevné ťažné zariadenie. Stačí
stlačiť tlačidlo v batožinovom priestore a ťažné zariadenie sa vysunie
spod vozidla – vy ho už len jedným cvaknutím zaistíte v prevádzkovej
polohe. Vďaka elektrickej zásuvke integrovanej do ramena pôsobí
ťažné zariadenie kompaktne a nerušivo. V ponuke je dokonca aj
nosič na bicykle, ktorý možno nasadiť na ťažné zariadenie.
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1. Držiak na bicykle. 2. Strešné nosiče. 3. 22-palcové päťlúčové zliatinové disky kolies Matt Black/Diamond Cut. 4. 22-palcové zliatinové disky Black Diamond Cut s desiatimi otvorenými lúčmi.
5. Kryt nárazníka.
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6. Strešný box s dizajnom od spoločnosti Volvo Cars. 7. Lapače nečistôt, predné. 8. Sklápateľné ťažné zariadenie.
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VOLVO XC60
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T8 Twin Engine AWD
Typ motora:

1655

1478

1430

1659

1055 1902 2117

1658

T6 AWD

Plug-in hybrid s 2,0-litrovým zážihovým radovým
4-valcovým motorom prepĺňaným kompresorom
a turbodúchadlom v kombinácii s elektromotorom

Zážihový radový 4-valcový 2,0-litrový motor
prepĺňaný kompresorom a turbodúchadlom

Prevodovka:

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, automat.:

2.1

7.7

CO2 g/km, automat.:

49

176

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

Petrol: 235 (407) 5700
Electric: 65 (87) 7000

235 (320) 5700

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

Petrol: 640 / 2200 – 5400
Electric: 240 / 0 – 3000

400 / 2200 – 5400

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

5.3

5.9

Najvyššia rýchlosť, km/h, automat.:

230

230

Objem palivovej nádrže, litre:

50

71

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

T5 AWD
Typ motora:

Zážihový 2,0-litrový motor I4 s turbodúchadlom

Prevodovka:

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, automat.:

7.2

CO2 g/km, automat.:

164

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

187 (254) 5500

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

350 /1500 – 4800

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

6.8

Najvyššia rýchlosť, km/h, automat.:

220

Objem palivovej nádrže, litre:

60

Emisná norma:

Euro 6b

216

1659
1902
2117

616
5
105

216

872

965

216

2865
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D5 AWD

D4 AWD

Typ motora:

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

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

Prevodovka:

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, automat.:

5.5

5.1

CO2 g/km, automat.:

144

133

Max. výkon, kW (k) pri ot./min:

173 (235) 4000

140 (190) 4250

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min:

480 /1750 – 2250

400 /1750 – 2500

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

7.2

8.4

Najvyššia rýchlosť, km/h, automat.:

220

205

Objem palivovej nádrže, litre:

71

60

Emisná norma:

Euro 6b

Euro 6b

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

Poznámka: Niektoré informácie v tejto publikácii môžu byť nesprávne v dôsledku zmien, ktoré mohli nastať po jej vytlačení. Niektoré opisované alebo vyobrazené prvky výbavy môžu byť
v súčasnosti k dispozícii iba za príplatok. 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 XC60

VOLVO SERVIS.
JEDNODUCHŠÍ SPÔSOB.
Keď si kupujete Volvo, kupujete si najjednoduchší spôsob, ako vlastniť
vozidlo. Bez ohľadu na to, čo môže vyžadovať vaše vozidlo, autorizovaný 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, 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. To je však
iba 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 AVIDELNÉ PREHLIADK Y
Ak prídete so svojím modelom Volvo na pravidelnú servisnú prehliadku
do autorizovaného servisu Volvo Car, získate veľa navyše, 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 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 kolekcia doplnkov
obsahuje širokú škálu vecí – od švédskeho krištáľu a kožených tašiek až po oblečenie,
hodinky a ďalšie predmety. Ak chcete zobraziť kompletnú kolekciu, prejdite na stránku
collection.volvocars.com

Z A ŽITE VOLVO
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