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Stvorené okolo Vás
AUTOMOBILY ŠOFÉRUJÚ ĽUDIA, NIE NAOPAK. TO JE A VŽDY BOLO ZMYSLOM VŠETKÉHO, ČO VO VOLVE ROBÍME.
A NECH UŽ STE SA PRE VOLVO ROZHODLI Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU - ELEGANTNÝ ŠKANDINÁVSKY ŠTÝL, PÔSOBIVÉ
VÝKONY, LEGENDÁRNA BEZPEČNOSŤ, NADPRIEMERNÝ KOMFORT, VÝNIMOČNÁ PRISPÔSOBIVOSŤ, ČI NAJLEPŠIE
KOMBINÁCIA TOHO VŠETKÉHO - STE TO VY, KTO JE STREDOBODOM NAŠICH INŠPIRÁCIÍ. OKOLO VÁS A PRE VÁS SME
STVORILI ÚPLNE NOVÝ „DRUH“ LUXUSU, KTORÝ TKVIE PREDOVŠETKÝM V PREMYSLENEJ NEKOMPLIKOVANOSTI. LUXUS
PODĽA VOLVA, TO JE USPOKOJENIE Z PRIESTORU, POKOJNÉHO PROSTREDIA, KOMFORTU A BEZPEČIA. JE TO NEKONEČNE
PRÍJEMNÝ POCIT Z INTUITÍVNEHO A PRIRODZENÉHO OVLÁDANIA VŠETKÝCH FUNKCIÍ VOZIDLA.
LUXUS PODĽA VOLVA PREDSTAVUJE ČLOVEKA NA PRVOM MIESTE. VÁS NA PRVOM MIESTE! PRETO SKÚŠAJTE A
PREDSTAVUJTE SI. KOMBINUJTE Z VEĽKORYSÉHO MNOŽSTVO PRVKOV VOLITEĽNEJ VÝBAVY, VYBERAJTE FARBY AJ ICH
KOMBINÁCIE, SILU MOTORA ... NEMÔŽETE ŠLIAPNUŤ VEDĽA, ZOSTAVTE SI SVOJE VOZIDLO PRESNE NA MIERU!

Všetky uvedené ceny v tomto cenníku sú vrátane DPH.

MOTORY Volvo S60/v60 polestar
Motor

Prevodovka

Výkon
kW (k)

S60 POLESTAR

V60 POLESTAR

270 (367)

65 190 €

66 690 €

Zážihové
T6 AWD 2.0L
POLESTAR

8st. Geartronic

AWD = All Wheel Drive (pohon všetkých kolies)
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Štandardná VÝBAVA VOLVO S60/v60 polestar
BEZPEČNOSŤ
ABS (Anti-lock Brake System)
airbagy SIPS (unikátne bočné airbagy vodiča i spolujazdca)
airbagy (dvojstupňové) vodiča a spolujazdca
airbagy hlavy a ramien Inflatable Curtain pre vonkajšie sedadlá
automatické zamykanie pri jazde
bezpečnostné pásy s automatickým nastavením výšky a predpínačmi (5x)
bezpečnostné pásy s obmedzovačmi ťahu pre predné sedadlá
bezpečnostný stĺpik riadenia nastaviteľný v oboch osiach
bočné smerové a pozičné svetlá
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
City Safety II. (Systém automatického brzdenia vozidla pri rýchlosti do 50 km/h)
DSTC (stabilizačný systém vozidla s kontrolou trakcie a športovým režimom)
EBA (Emergency Brake Assistant) - brzdový asistent
EBL (Emergency Brake Lights) - rozsvietenie výstražných brzdových a smerových svetiel pri núdzovom brzdení
elektrická parkovacia brzda s aut.uvolnením jazdou
asistent pre rozjazd do svahu
elektrický posilňovač riadenia
elektronický imobilizér
elektronicky riadený systém AWD vrátane stálej trakcie
funkcia Approach light - osvetlenie vozidla
funkcia Home safe - osvetlenie cesty od vozidla
funkcia centrálneho zatvárania a otvárania okien
funkcia okamžitého - "panického" spustenia alarmu na diaľkovom ovládači centrálneho zamykania
Inteligentný informačný systém vodiča IDIS
lekárnička, výstražný trojuholník, povinná výbava
lepiaca sada na pneumatiky
nastavenie maximálnej požadovanej rýchlosti na volante
ochranné zámky dverí proti krádeži
obmedzovač rýchlosti
opierky hlavy na zadných sedadlách (3x)
osvetlenie vozidla Home safe
sedadlo spolujazdca so senzorom prítomnosti (pre aktiváciu airbagu)
svetelná odozva pri uzamknutí a odomknutí automobilu
tretie brzdové svetlo (LED)
úchyty ISOFIX na zadných vonkajších sedadlách (2x)
upozornenie na používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách
LED predné denné svetlá
vrstvené čelné sklo
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá a zadné okno
WHIPS (systém ochrany proti hyperflexii krčnej chrbtice na predných sedadlách)
zadné hmlové svetlo
TPMS - systém monitorovania tlaku v pneumatikách
BLIS - informačný systém o mŕtvom uhle druhej generácie na báze radaru s asistentom pre zmenu jazdného pruhu (LCMA)
a systémom varovania pred krížením cesty s iným vozidlom pri cúvaní (CTA)
Driver Alert System - systém kontroly pozornosti vodiča, varovanie pri vybočení a udržanie vozidla v jazdnom pruhu,
detekcia dopravných značiek a inteligentné ovládanie diaľkových svetiel s aktívnym tienením
adaptívny tempomat ACC vr. systému upozornenia na nebezpečenstvo kolízie s funkciou automatického brzdenia plnou
brzdnou silou a detekciou chodcov a cyklistov, systém upozornenia na bezpečný odstup a asistent pre jazdu v kolónach
Queue Assist
Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlom a dvojité uzamykanie zámkov dverí
osobný komunikátor PCC vrátane bezkľúčového prístupu Keyless Drive, privátne zamykanie batožinového priestoru
individuálne elektrické zamykanie všetkých dverí s indikáciou diódou
elektrická detská poistka zadných dverí a okien
vypínateľný airbag spolujazdca
bezpečnostné skrutky na kolesá z ľahkej zliatiny
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Štandardná VÝBAVA VOLVO S60/v60 polestar
VNÚTORNÁ VÝBAVA
automatická dvojzónová klimatizácia s vnútornou recirkuláciou ECC
AQS - systém kvality vzduchu v interiéri, senzor kvality vzduchu a senzor vlhkosti vzduchu
výduchy vetrania v B-stĺpikoch
digitálne hodiny a ukazovateľ vonkajšej teploty
držiak na parkovací lístok, ceruzku a kreditnú kartu
elektrické ovládanie predných a zadných okien (s funkciou auto-up/auto-down)
elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, vyhrievané
komunikačné rozhranie vodiča Volvo Sensus a palubný počítač
kovovo lesklý dekor okolo prístrojovej dosky, ovládačov audia / klimatizácia, výduchov vzduchu a dverí
odkladacie priestory pred stredovým panelom a v predných dverách
lampičky na čítanie vpredu a vzadu
osvetlená a uzamykateľná schránka v palubnej doske
osvetlené kozmetické zrkadlo vodiča a spolujazdca
osvetlenie interiéru s oneskoreným zhasínaním
komplexné osvetlenie interiéru vozidla LED: osvetlené odkladacie priestory dverí, priestor pre nohy vpredu,
nástupný priestor prahov vpredu, batožinový priestor, držiak na nápoje, náladové osvetlenie vpredu aj vzadu
predná lakťová opierka na stredovom tuneli
držiaky nápojov vpredu v stredovej konzole
zadné sedadlá sklopné, delené v pomere 60/40 (S60)
zadné sedadlá sklopné, delené v pomere 40/20/40 (V60)
kryt batožinového priestoru (V60)
kovové obloženie nakladacej hrany batožinového priestoru (V60)
ochranná sieť v batožinovom priestore (V60)
systém uchytenia nákupných tašiek v batožinovom priestore
elektricky sklopné zadné opierky hlavy
zásuvka 12V v zadnej časti stredového tunela
multifunkčný volant s ovládaním rádia a tempomatu
adaptívny tempomat vrátane asistenta pre jazdu v zápche
dažďový senzor 2. generácie vrátane funkcie automatického rozsvietenia svetiel pri zníženej viditeľnosti
bezrámové vnútorné spätné zrkadlo automaticky zatmaviteľné, s kompasom
infotainment Sensus Connect: farebný displej 7“, zabudovaný pevný disk, hlasové ovládanie a modernizované užívateľské rozhranie,
možnosť pripojenia na internet cez telefón užívateľa, rádio, prehrávač DVD/MP3/WMA, AUX vstup, USB konektor,
Bluetooth, Audio Streaming
audiosystém Harman/Kardon Premium Sound: zosilňovač D-triedy s výkonom 5 x 130W, 12 reproduktorov Harman/Kardon,
zvuková optimalizácia DiracLiveTM, Dolby Pro Logic II Surround Sound System & Dolby Digital 5.0 Cinema Edition
Navigačný systém Sensus
digitálny prístrojový panel s aktívnym 8“ TFT displejom a troma témami zobrazenia
posilňovač riadenia nastaviteľný v 3 úrovniach
podsvietená hlavica radiacej páky
radiace páčky prevodovky pod volantom
elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou pre sedadlo a vonkajšie spätné zrkadlá
elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca
elektricky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách
zadná stredová lakťová opierka s dvoma držiakmi nápojov a odkladacou priehradkou
športové predné sedadlá
vyhrievané predné a zadné sedadlá
vyhrievaný volant
VONKAJŠIA VÝBAVA
vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla
predné a zadné parkovacie senzory
zadná parkovacia kamera
elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru
vonkajšie spätné zrkadlá automaticky zatmaviteľné
adaptívne dual-xenónové svetlomety s ostrekovačmi
bez označenia motora
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Štandardná VÝBAVA VOLVO S60/v60 polestar
TECHNIKA POLESTAR
Úpravy motora POLESTAR: väčšie turbodúchadlo, zosilnené ojnice, nový vačkový hriadeľ, výkonnejšie palivové čerpadlo,
upravená riadiaca jednotka, nový vzduchový filter, nové sacie potrubie, nové aktívne nerezové výfukové potrubie priemeru 3,0“
s dvoma koncovkami výfuku s priemerom 3,5“
optimalizácia činnosti aut. prevodovky pre rýchlejšie radenie, držanie prevodového stupňa v zákrute a po ubraní plynu, launch control
upravená kalibrácia pohonu všetkých kolies pre zvýšenie distribúcie krútiaceho momentu na zadnú nápravu
upravená kalibrácia stabilizačného systému DSC
upravená kalibrácia posilňovača riadenia
unikátny brzdový systém BREMBO / POLESTAR: vpredu 6-piestikové strmene a ventilované brzdové kotúče s priemerom 371 mm
unikátny športový podvozok POLESTAR: špeciálne tlmiče Öhlins externe nastaviteľné v 20 krokoch, tuhšie pružiny,
tuhšie horné uloženie tlmičov vpredu a vzadu, tuhšie silentbloky náprav, karbónová vzpera medzi horným uložením predných tlmičov
unikátne hliníkové disky POLESTAR s rozmerom 8x20“, v čiernej farbe Glossy Black
vysokovýkonné športové pneumatiky Michelin Pilot Super Sport s rozmerom 245/35 ZR20
EXTERIÉR POLESTAR
lesklé čierne orámovanie bočných okien
unikátny dizajn predného nárazníka s prvkami pre optimalizáciu aerodynamiky
karbónová lišta na spodnej hrane predného nárazníka pre zlepšenie aerodynamiky
unikátna mriežka chladiča s logom POLESTAR
dekoratívna lišta v prednom náraníku v lesklom čiernom prevedení
unikátny zadný difúzor POLESTAR
zadný spojler POLESTAR s karbónovým rozšírením pre optimalizáciu aerodynamiky na hrane veka batožinového priestoru (S60)
zadný strešný spojler POLESTAR pre optimalizáciu aerodynamiky na dverách batožinového priestoru (V60)
karbónové nástavce bočných prahov pre zlepšenie aeordynamiky
karbónové kryty vonkajších spätných zrkadiel
INTERIÉR POLESTAR
športové čalúnenie sedadiel POLESTAR v kombinácii koža/Nubuk s kontrastným modrým prešívaním
unikátne karbónové obloženie interiéru POLESTAR
3-ramenný športový volant POLESTAR v kombinácii koža/Nubuk, s kontrastným modrým prešívaním
kožou obšitá hlavica radacej páky s logom POLESTAR, manžeta s kontrastným modrým prešívaním
športové hliníkové pedále a opierka nohy POLESTAR
dekoratívne nástupné prahy dverí POLESTAR
textilné koberčeky POLESTAR

voliteľná VÝBAVA VOLVO S60/v60 polestar
POLESTAR
kód

popis opcie

871

vyhrievané čelné sklo

220 €

m

179

zatmavené zadné sklá, od B-stĺpika dozadu (len V60)

420 €

m

313

bez označenia motora a modelu

0€

m

30

strešné okno, elektricky ovládané

1 050 €

m

273

nezávislé kúrenie s časovým spínačom

1 380 €

m

276

háky na ukotvenie detskej sedačky vpredu

15 €

m

145

popolník vpredu a vzadu zapaľovač

30 €

m

833

digitálna TV

990 €

m

501

digitálny rádiový tuner DAB+

330 €

m

683

príprava pre digitálny rádiový tuner DAB

40 €

m

676

zdvihák

0€

m
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cena
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interiér VOLVO S60/V60 POLESTAR
POLESTAR

Obloženie, volanty a radiace páky
kód

cena

3 ramenný volant v kombinácii koža/textil Nubuk,
prešívanie modrou niťou, s radiacimi páčkami, vyhrievaný
kožou obšitá hlavica radacej páky s logom Polestar, s podsvietením
manžeta prešívaná modrou niťou
unikátne karbónové obloženie interiéru POLESTAR

0€

s

0€

s

0€

s

POLESTAR

Čalúnenie a interiér
kód
3S6A00/
KS6A00

8

cena

Unikátne čalúnenie s logom Polestar, kombinácia koža/textil Nubuk
prešívanie modrou niťou, horizontálne ozdobné prešívanie

0€

s

exteriér VOLVO S60/v60 polestar
Farby karosérie
kód

NEMETALICKÉ

614

biela Ice White

619

modrá Cyan Racing Blue

cena

S60/V60 POLESTAR

0€

m

240 €

m

METALICKÉ
711

svetlostrieborná Bright Silver Metallic

890 €

m

717

čierna Onyx Black Metallic

890 €

m

720

modrá
Metallic

1 290 €

m

Bursting Blue

Tieto vzorky farieb sú len ilustračné. Pre bližšie informácie si vyžiadajte vzorkovník farieb u vášho autorizovaného predajcu Volvo.

s = štandard

m = voliteľná opcia

Kolesá a pneumatiky
kód

cena

S60/V60 POLESTAR

0€

s

Typ disku a rozmer pneumatík
POLESTAR Glossy Black 8.0 x 20‘‘
pneumatiky s rozmerom 245/35 R20
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TECHNICKÉ ÚDAJE VOLVO S60/v60 polestar
S60 Polestar

V60 Polestar

kód motora

A0 / B4204T43

A0 / B4204T43

typ a spôsob plnenia valcov

zážihový prepĺňaný

zážihový prepĺňaný

prepĺňanie

1x turbodúchadlo, 1x kompresor

1x turbodúchadlo, 1x kompresor

počet a usporiadanie valcov

4 v rade

4 v rade

počet ventilov / rozvod

16 / DOHC

16 / DOHC

zdvihový objem

1 969

1 969

vŕtanie / zdvih

82 / 93,2

82 / 93,2

kompresný pomer

8,6 : 1

8,6 : 1

najvyšší výkon kW (k) / otáčok / min

270 (367) / 6 000

270 (367) / 6 000

najvyšší krútiaci moment Nm / otáčok / min

470 / 3 100 - 5 000

470 / 3 100 - 5 000

najvyššie otáčky motora

7 000 ot / min

7 000 ot / min

najvyšši plniaci tlak turbodúchadla

2,0 bar

2,0 bar

palivo

benzín bezolovnatý EN 228

benzín bezolovnatý EN 228

95-98 oktánové

95-98 oktánové

8 stupňová

8 stupňová

prevodový pomer

15,0

15,0

otáčok volantu medzi krajnými dorazmi

2,7

2,7

obrysový / stopový priemer otáčania

12,4 / 12,0

11,5 / 11,3

rozmer kotúčov bŕzd: predné, typ / priemer mm

ventilované / ∅ 371

ventilované / ∅ 371

zadné, typ / priemer mm

ventilované / ∅ 302

ventilované / ∅ 302

celková dĺžka, mm

4 635

4 635

celková šírka, mm

1 866

1 866

celková výška, mm

1 484

1 484

rázvor, mm

2 776

2 776

svetlá výška nezaťaženého vozidla, mm

136

136

prevádzková hmotnosť kg

1 751

1 796

najväčšia technicky prípustná hmotnosť kg

2 180

2 270

hmotnosť prívesu brzdeného / nebrzdeného, kg

-/-

-/-

objem palivovej nádrže, litrov

67,5

67,5

základný objem batožinového priestoru litrov / maximálny

380

430 / 1 241

zrýchlenie 0-100 km/h, sekúnd

4,7

4,8

zrýchlenie 0-200 km/h, sekúnd

17,2

17,4

najvyššia rýchlosť, km/h (elektronicky limitovaná)

250

250

7,8

8,1

ekologická klasifikácia

EURO 6

EURO 6

emisie CO2 g/km

179

186

MOTOR

PREVODOVKA
automatická
RIADENIE

BRZDY

KAROSÉRIA

JAZDNÉ VÝKONY

SPOTREBA PALIVA *
litrov na 100 km
EMISIE

* Spotreba paliva (kombinovaná jazda, litrov na 100 km) je meraná v súlade so smernicou 692/2008A
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ROZMeRY VOLVO S60/v60 polestar
951

999

1749 965

1064

1484

852

1588
916

2776

943

1484

1866

4635

2097

1484
1588

1447

1401

1585

1866

2097

1585
1866
2097

954

999

1749 978

1064

943

1484

1484

850

1588

2776

916

1866

4635

2097

1484
1588

1447

1402

1585

1866

2097

1585
1866
2097

ZÁRUKA: 24mesačná medzinárodná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Upozornenie: Niektoré z informácií obsiahnutých v tejto brožúre môžu byť nesprávne v dôsledku zmien produktu, ku ktorým môže dôjsť po jej vytlačení.
Niektoré časti výbavy, tu popísané alebo vyobrazené, môžu byť teraz k dostaniu len za príplatok. Pred objednaním si prosím vyžiadajte aktuálne informácie u Vášho autorizovaného Volvo
dealera.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia.
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