Portfólio vozidiel značky Volvo

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 sú trojbodový bezpečnostný pás alebo bočné airbagy – vynálezy,
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 – vďaka
nim je cestovanie pohodlnejšie a príjemnejšie, pričom 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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„Sensus vás spája s vaším
Volvom aj s okolitým svetom.“

Stály prísun informácií a
aktuálnych údajov.

Hlavnou úlohou systému Volvo 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 jednoduché
ovládacie prvky a zobrazenia. Na digitálnom displeji pre vodiča
sa zobrazujú okamžité, intuitívne informácie, pričom zobrazenie
možno prispôsobiť podľa nálady. V niektorých z našich modelov sa
nachádza väčšina ovládacích prvkov na veľkom centrálnom displeji
s dotykovou obrazovkou. Fyzické tlačidlá boli nahradené virtuálnymi
na obrazovke, ktoré môžu byť veľké, takže sa jednoduchšie používajú.
Výrazná, prehľadná grafika umožňuje rýchlo pochopiť zobrazované
informácie. Vždy sme sa snažili riadiť filozofiou, že vodič by mal byť
schopný ovládať funkcie vozidla bez toho, aby spúšťal zrak z cesty.
Príplatkový projekčný displej, ktorý je vo výbave niektorých modelov,
dokonale spĺňa túto požiadavku, a zároveň zaisťuje prísun dôležitých
informácií. Ďalšou funkciou je prirodzené hlasové ovládanie, ktoré
umožňuje pohodlne riadiť funkcie vozidla pri neustálom sledovaní
premávky.
Náš systém Sensus Connect je o krok vpred – vďaka Wi-Fi pripojeniu budú vaše zariadenia stále pripojené na internet a niekoľko
zabudovaných navigačných a zábavných aplikácií zabezpečí prístup
do sveta on-line hudby, zábavy a služieb.
Súčasťou systému Sensus je aj dokonalý hudobný zážitok. A práve
naň sa zameriavame pri návrhu našich špičkových audiosystémov,
ktoré vyvíjame v spolupráci s uznávanými odborníkmi z audiobranže,
spoločnosťami Harman Kardon® a Bowers & Wilkins. Cieľom týchto
prémiových audiosystémov je preniesť vás do centra hudby, aby ste
si ju mohli vypočuť tak, ako to zamýšľali jej tvorcovia – a to z každého
sedadla.
Aplikácia Volvo On Call pre smartfóny vám zasa poskytne prístup
k množstvu inteligentných riešení, pomocou ktorých získate diaľkový
prístup k svojmu vozidlu Volvo aj možnosť jeho obsluhy pomocou
smartfónu, zariadenia iPad® alebo iného zariadenia, ktoré sa dá
nosiť ako súčasť oblečenia. Napríklad môžete vyhriať alebo ochladiť
kabínu pred jazdou, zamknúť alebo odomknúť vozidlo, skontrolovať
stav vozidla či poslať cieľ cesty priamo do navigačného systému
Sensus. Celkovo sme zážitok zo systému Sensus navrhli tak, aby
vám o niečo zjednodušil každodenný život a obohatil každý jeden
moment, ktorý strávite so svojím vozidlom Volvo.
Niektoré z týchto technológií Sensus nemusia byť k dispozícii pre všetky modely Volvo. Bližšie
informácie o technických údajoch pre každý model, variant a úroveň výbavy vám poskytne
predajca Volvo, prípadne navštívte stránku VOLVOCARS.SK
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Dáva na vás stále pozor.

IntelliSafe je naše pomenovanie pre intuitívne, inteligentné technológie, ktoré sú vám oporou pri šoférovaní, pomáhajú predchádzať
nehodám a chránia cestujúcich v prípade nehody. Tieto inovatívne
technológie hrajú kľúčovú rolu v našej snahe o naplnenie odvážnej
vízie: do roku 2020 chceme vyrábať autá, v ktorých nikto neutrpí
smrteľné ani vážne zranenie.
Srdcom technológií IntelliSafe je systém City Safety. Je to
vlastne váš druhý pilot, ktorý za vás dáva pozor a v prípade potreby
automaticky zabrzdí, aby zabránil zrážke, napríklad s pomalšie sa
pohybujúcim vozidlom v mestskej premávke. Ak vyžadujete podporu
pri jazde vyššou rýchlosťou, naše inovácie na predchádzanie zrážkam
obsahujú aj technológiu, ktorá dokáže rozpoznať nebezpečenstvo
pred vozidlom a v prípade potreby vás upozorní alebo zasiahne. Táto
technológia dokáže zistiť prítomnosť iných vozidiel, chodcov, cyklistov
– a v prípade niektorých modelov Volvo – aj veľkých zvierat pred
vozidlom, dokonca aj v noci. Varuje vás pred nebezpečenstvom, a ak
nezareagujete, automaticky zabrzdí v snahe predísť zrážke alebo ju
aspoň zmierniť.
Vďaka technológiám IntelliSafe, pripraveným pomáhať, sa môžete
pri cestovaní viac uvoľniť. Aby ste zostali vo svojom jazdnom pruhu,
funkcia výstrahy pred vybočením alebo systém udržiavania vozidla
v jazdnom pruhu vás upozorní alebo zasiahne, ak neúmyselne
prekročíte čiaru jazdného pruhu. Poloautonómna jazdná technológia
Pilot Assist vám umožní vychutnať si plynulú jazdu na diaľniciach.
Pomáha vám pohodlne sledovať okolitú dopravu a poskytuje jemnú
podporu riadenia s cieľom udržať vozidlo vo svojom aktuálnom
jazdnom pruhu.
Systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom dokáže
zabrániť zrážke s vozidlami, ktoré jazdia oproti vám. Ak vozidlo prekročí
deliacu čiaru jazdného pruhu a dostane sa do dráhy protiidúceho
vozidla, systém ho navedie späť. Systém ochrany pred zídením z
cesty koriguje riadenie a v prípade potreby aktivuje brzdy, aby ste
neúmyselne nezišli mimo cestu. Systém sledovania bdelosti vodiča
dokáže rozpoznať únavu alebo odpútanie pozornosti vodiča a
navrhne, aby ste si urobili prestávku. Systém informovania o dopravných značkách vás zasa okrem iného upozorňuje na obmedzenie
rýchlosti.
Pridajte balíček IntelliSafe Surround a získate systém upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle (BLIS™), ktorý zlepší váš prehľad o
dianí okolo vás a dodá sebaistotu pri jazde po diaľnici. Pri cúvaní z
parkovacieho miesta dá funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá
pozor na iných účastníkov cestnej premávky v priestore za vami.
Systém IntelliSafe vás podporuje počas celej jazdy. Stačí, ak
držíte volant a užívate si zážitok vo vašom Volve.
Niektoré z technológií IntelliSafe nemusia byť k dispozícii pre všetky modely Volvo. Bližšie
informácie o technických údajoch pre každý model, variant a úroveň výbavy vám poskytne
predajca Volvo, prípadne navštívte stránku VOLVOCARS.SK
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„Vďaka technológiám IntelliSafe, pripraveným
pomáhať, sa môžete pri cestovaní viac uvoľniť.“
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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 a emisiami. Je to zásluha špičkových technológií Drive-E, ktoré sú zakomponované do každého z našich moderných zážihových, vznetových
a plug-in hybridných motorov, vyznačujúcich sa vysokým výkonom
a hospodárnosťou.
Práve naša inovačná kultúra nám umožňuje vyrábať takéto
motory. Pohonná sústava D5 v nových modeloch S90, V90, XC90
a XC60 disponuje technológiou PowerPulse, ktorá je svetovou
novinkou od spoločnosti Volvo. Po stlačení plynového pedál aktivuje
turbodúchadlo, čím zabezpečí okamžité zvýšenie akcelerácie pri
rozbiehaní z miesta a pri nízkych rýchlostiach. Vďaka tejto technológii
je možné z kompaktného štvorvalca vyťažiť výkon hodný oveľa väčšieho
motora. Výsledkom je dokonalé spojenie výkonu a hospodárnosti.
Naše prepĺňané a ľahké pohonné sústavy s nízkym trením sme
spojili s prevodovkou Geartronic™ – našou šesť alebo osemstupňovou
automatickou prevodovkou novej generácie, ktorá minimalizuje
výkonové straty a maximalizuje prenášaný výkon.
Ak chcete jazdiť ešte hospodárnejšie, zvoľte režim Eco, v ktorom
sa pohonná sústava Volvo 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.

Aj 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, nízkej
spotrebe a emisiám 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.
Ak chcete to najlepšie z oboch svetov, naše vysokovýkonné plug-in
hybridné pohonné jednotky Twin Engine vám poskytnú vzrušenie z
jazdy v kombinácii s nízkymi emisiami CO2.
Kombinácia vysokovýkonného zážihového motora a výkonného
elektromotora sa vyznačuje silou a parametrami, no pri oveľa menšej
spotrebe paliva. Zážihový motor 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 je dojazd 40 až 50 km, čo je
ideálne na každodenné dochádzanie do práce.
V spoločnosti Volvo Cars sa pozeráme do budúcnosti, aby sme
vám mohli zlepšovať život už dnes. Drive-E predstavuje spojenie
moderných technológií pre lepší svet a väčšiu radosť zo šoférovania.
Niektoré z technológií Drive-E nemusia byť k dispozícii pre všetky modely Volvo. Bližšie
informácie o technických údajoch pre každý model, variant a úroveň výbavy vám poskytne
predajca Volvo, prípadne navštívte stránku VOLVOCARS.SK

„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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CO2 g/km: 49 – 176, spotreba paliva l/100 km: 2,1 – 7,7
Model XC60 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných
sústav, úrovní výbavy a dodáva sa v niekoľkých variantoch.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI XC60 NA VOLVOCARS.SK
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NOVÉ VOLVO XC60
Vyspelé švédske SUV

Vo Švédsku vyrábame vozidlá SUV inak – a tu je výsledok. Volvo
XC60 je automobil, ktorý nielen dobre vyzerá, ale aj dobre jazdí.
Svojimi prirodzenými technológiami vám navyše uľahčí život.
Vychádzame s koncepcie „navrhnuté okolo vás“ – vozidlo musí
dobre vyzerať, musí upútať vodiča a zároveň musí byť praktické.
Vytvárame exteriér, v ktorom sa snúbi temperament a dynamika s
čistým a elegantným škandinávskym dizajnom. Pôvab sa spája s
výkonom. A pri tvorbe interiéru používame tie najvyberanejšie prírodné,
prémiové materiály a dbáme na to, aby bol plný prirodzeného svetla
a šikovných funkcií, ktoré sa ľahko stanú súčasťou vášho života.
Interakcia s vozidlom XC60 pre vás bude celkom prirodzená. Od
navigačných a zábavných funkcií vás vždy delí len dotyk či hlasový
povel.

Predstavujeme prvotriedne bezpečnostné a jazdné technológie,
vďaka ktorým je každodenné jazdenie bezpečnejšie a menej
únavné. Práve technológie pomáhajú zabrániť zrážkam a dokážu
znižovať stres zo šoférovania. V ponuke je celý rad pohonných
sústav, ktoré sú hospodárne, výkonné a zároveň produkujú menej
emisií, vrátane jednotky T8 Twin Engine, ktorá stelesňuje inteligentný prístup spoločnosti Volvo Cars k výkonu a robí z modelu
XC60 naozaj výkonné SUV. Našli sme dokonalú rovnováhu medzi
pohodlím a kontrolou, čo využívame pri výrobe podvozka.
Víta vás nové Volvo XC60. Vozidlo, na ktoré budete ako majiteľ
vždy hrdý.

PORTFÓLIO VOZ IDIE L Z NAČK Y VOLVO

CO2 g/km: 46 – 165, spotreba paliva l/100 km: 2,0 – 7,2
Model S90 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných sústav a úrovní výbavy.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI S90 NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO S90
Umenie tvoriť. Kde sa elegancia
snúbi s vyspelou technikou.

Pri návrhu nášho nového vrcholného sedanu sme sledovali jediný
cieľ: vytvoriť automobil, ktorý nanovo zadefinuje pojem luxusu.
Výsledkom je model Volvo S90, v ktorom sa spája to najlepšie zo
škandinávskeho dizajnu a pokročilých technológií. Vozidlo vám tak
prináša celkom nový zážitok z jazdy, za ktorým stojí precíznosť a
pozoruhodné konštruktérske schopnosti. Ide o nový druh luxusu.
Luxus na švédsky spôsob.
Z nového modelu Volvo S90 vyžaruje pri pohľade z každého
uhla elegancia a sila. Krátke previsy, dlhý rázvor a nízka línia strechy

vytvárajú krásny, harmonický celok, pôsobiaci vždy sofistikovane a
elegantne. Predstavuje stelesnenie dizajnovej filozofie, ktorá sa prejavuje aj vnútri vozidla, kde vás obklopí interiér vypracovaný s použitím
výnimočných materiálov, akými sú napríklad perforovaná jemná koža
Nappa, švédsky krištáľ alebo brezové drevo s vlnitou kresbou.
Elegancia, remeselné umenie a špičková technika. To sú hlavné
esencie modelu S90.

PORTFÓLIO VOZ IDIE L Z NAČK Y VOLVO

VOLVO V90
Nový štandard všestrannosti.
Stvorené pre váš spôsob života.

Volvo V90 sme stvorili pre dnešný svet, vyžadujúci všestrannosť,
ktorá však nesmie uberať na elegancii a kultivovanosti. Toto kombi
predstavuje spojenie krásneho, pôsobivého vzhľadu s praktickosťou
pri každodennom používaní, a to v každom ohľade, od čistých línií
karosérie až po priestranný, presvetlený interiér.
V90 stelesňuje to najlepšie zo škandinávskeho dizajnu, zvnútra
aj zvonka. Výrazné línie, budiace pocit solídnosti a sily, sa snúbia s
charakteristickými jemnými detailmi. Je to kombi s vlastným štýlom
a sebavedomím – kombi, na ktoré budete pyšní.

Krásny, komfortný interiér vás aj vašich spolucestujúcich poteší
počas každej cesty. Dojem precíznosti a luxusu umocňuje špičková
kvalita remeselného spracovania a jemné materiály. Jeho vzdušnosť
a škandinávsky dizajn si naplno vychutnáte s príplatkovým panoramatickým strešným oknom.
Všetko, čo vieme, sme pretavili do podoby modelu V90. Toto
je nové kombi značky Volvo, stvorené na to, aby vám spríjemnilo
každodenný život.

CO2 g/km: 46 – 169, spotreba paliva l/100 km: 2,0 – 7,4
Model V90 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných sústav a úrovní výbavy.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI V90 NA VOLVOCARS.SK
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CO2 g/km: 134 – 176, spotreba paliva l/100 km: 5,1 – 7,7
Model V90 Cross Country je k dispozícii so širokou ponukou pohonných sústav.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI V90 CROSS COUNTRY NA VOLVOCARS.SK
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NOVÉ VOLVO V90
CROSS COUNTRY
Čaká vás dokonalé dobrodružstvo

Model V90 Cross Country zvláda všetky cesty a vylepší každé
vaše dobrodružstvo. Čisté a presné línie a robustné detaily v štýle
Cross Country vytvárajú pôsobivý vzhľad, ktorý je dokonalým odrazom skvelých jazdných schopností vozidla – vrátane jeho prirodzenej
praktickosti typickej pre kombi značky Volvo.
V90 Cross Country ponúka množstvo inovačných technológií,
s ktorými dokonale zvládnete každú cestu. Pohon všetkých kolies,
väčšia svetlá výška a vylepšený podvozok vám pomôžu zdolať
nerovné povrchy, nepriaznivé počasie aj náročné podmienky.
Nech už sa vonku deje čokoľvek, vo vnútri modelu V90 Cross
Country vždy nájdete útočisko. Priestranná, svetlom zaliata kabína
ponúka tie najvyberanejšie materiály a je vyrobená so starostlivosťou
a pozornosťou hodnou švédskeho remeselného majstrovstva.
Každá jazda s modelom V90 Cross Country je dobrodružstvo. Je
to miesto, kde môžete v pohodlí relaxovať, kde technológie skvalitňujú
jazdu a kde sa vám otvára svet plný možných cieľov.

PORTFÓLIO VOZ IDIE L Z NAČK Y VOLVO

CO2 g/km: 49 – 184, spotreba paliva l/100 km: 2,1 – 8,1
Model XC90 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných
sústav, úrovní výbavy a dodáva sa v niekoľkých variantoch.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI XC90 NA VOLVOCARS.SK

VOLVO XC 90 | 17

NOVÉ VOLVO XC90
Zažite naše ponímanie luxusu.

Nové Volvo XC90 je miesto, kde môžete relaxovať, premýšľať a
cestovať v prvotriednom komforte. Miesto, kde sa súčasný škandinávsky dizajn snúbi s pokročilou konštrukciou. Miesto, kde kvalitné
materiály ulahodia vašim zmyslom a komfort sa stane neodmysliteľnou súčasťou každej cesty. Miesto, kde si vďaka humanocentrickému prístupu k technike udržíte spojenie so svetom a zostanete
pánom situácie.
Či už pri jazde po diaľnici alebo pri prepletaní sa rušnými ulicami
mesta, vďaka našim intuitívnym technológiám je každá cesta jednoduchšia, takže si môžete vychutnať rýdzi pôžitok z jazdy. V bohato

vybavenej kabíne sa spájajú luxusné materiály a vynikajúce remeselné spracovanie s čistou eleganciou. Vzdušný interiér vytvára
luxus priestoru a pokoja – bez ohľadu na to, v ktorom zo siedmich
sedadiel sedíte.
Z modelu XC90 vyžaruje energia a sebavedomý postoj tak, ako
sa očakáva od plnohodnotného SUV. Napriek tomu má nádherne
decentný dizajn. XC90 je o dokonalom prevedení a stelesňuje našu
jedinečnú predstavu o tom, čo znamená šoférovať luxusný automobil
v 21. storočí.

PORTFÓLIO VOZ IDIE L Z NAČK Y VOLVO

VOLVO S60
Pre ľudí, ktorí sa tešia na dlhú cestu domov.

Volvo S60 je vozidlo, vďaka ktorému sa budete cítiť výnimočne.
Automobil, ktorý prostredníctvom pôžitku, pohodlia a krásy zdokonalí
váš život. Srdcom všetkého je skvelý pôžitok z jazdy. Vďaka nemu je S60
vozidlo, v ktorom si budete užívať každú minútu. Je ideálny spoločník
na cestách, po ktorých jazdíte domov len kvôli potešeniu z jazdy.
S60 stelesňuje to najlepšie zo škandinávskeho dizajnu. Vidno
to v elegantnom a prehľadnom interiéri vyhotovenom s nádhernou

kombináciou moderných materiálov a tradičného remeselného
spracovania – v sebaistej prítomnosti S60 na ceste.
Od odvážnej, asertívnej prednej masky až po integrované koncovky
výfuku vzadu je S60 skutočne skonštruované tak, aby ste si našli
akúkoľvek zámienku, len aby ste si mohli sadnúť za volant.

CO2 g/km: 99 – 161, spotreba paliva l/100 km: 3,8 – 6,9
Model S60 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných
sústav, úrovní výbavy a dodáva sa v niekoľkých variantoch.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI S60 NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO S60
CROSS COUNTRY
Unikátna kombinácia:
drsný vzhľad a schopnosti
s odvážnou osobitosťou.

Volvo S60 Cross Country sa vyznačuje jedinečnou kombináciou
štýlu podobnému kupé a húževnatými schopnosťami, vďaka ktorým
sa dobrodružní vodiči dostanú v každom počasí do ľubovoľného cieľa.
Vďaka vyššej svetlej výške a robustným dizajnovým prvkom všade
naokolo toto vozidlo priamo nabáda vzdorovať živlom a preskúmavať
nový terén. Možnosť jazdy po nespevnených a lesných cestách však
nie je na úkor podmanivej, športovej jazdy na hladkom asfalte: s
modelom Volvo S60 Cross Country si užijete jazdu aj na kľukatých
vidieckych cestách.
Vo vnútri vás výrazne tvarované športové sedadlá pri prejazde
zákrutami udržia pevne na mieste a spolu s vašimi cestujúcimi si
môžete odpočinúť v ušľachtilej, starostlivo remeselne vypracovanej
kabíne s množstvom dobre vymyslených funkcií. Takže ak hľadáte
vozidlo, ktoré nielen vytŕča z radu, ale je aj dokonalým spoločníkom
na všetkých cestách, Volvo S60 Cross Country je to pravé pre vás.

CO2 g/km: 110 – 168, spotreba paliva l/100 km: 4,2 – 7,4
Model S60 Cross Country je k dispozícii so širokou ponukou pohonných sústav a úrovní výbavy.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI S60 CROSS COUNTRY NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V60
Prečo by ste sa mali vzdať
vzrušenia z jazdy len preto,
že potrebujete voziť veľa vecí?

V modeli Volvo V60 sa harmonicky snúbi dynamickosť, elegancia
a šikovná všestrannosť. Pri jazde po kľukatých cestách si užijete ostrú
odozvu skvele vyváženého podvozka. Počas dlhých ciest sa vy aj vaši
spolucestujúci budete cítiť hodiny vo vašom V60 uvoľnene a komfortne.
Množstvo podporných technológií umožní jazdiť pohodlnejšie a
vozidlo budete mať pod kontrolou.
Agilný charakter modelu V60 umocňuje jeho vzhľad. Masívne
boky, výrazná predná časť, elegantná línia strechy v štýle kupé a

výrazne tvarovaná zadná časť s charakteristickými zadnými svetlami
– všetky prvky vytvárajú sebavedomý vzhľad. Vo vnútri krásne vypracovaného interiéru je pokojné, ale osviežujúce prostredie, ktoré
vytvára jedinečný pocit pohody, ako sa patrí pre majstrovské dielo
škandinávskeho dizajnu.
Volvo V60 sa skutočne prispôsobí vášmu životnému štýlu, nech
robíte čokoľvek. Vozidlo, vďaka ktorému sa budete každý deň cítiť
skvele.

CO2 g/km: 101 – 163, spotreba paliva l/100 km: 3,8 – 7,0
Model V60 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných
sústav, úrovní výbavy a dodáva sa v niekoľkých variantoch.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI V60 NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V60
CROSS COUNTRY
Dobrodružstvo, ktoré
dodrží svoje sľuby.

Volvo V60 Cross Country je športový crossover, ktorý novým
spôsobom kombinuje dynamiku a všestrannosť, aby vám poskytol
pútavý pôžitok z jazdy a podporil vás pri outdoorových dobrodružstvách. Vďaka vyššej svetlej výške a zdatnému podvozku má V60
Cross Country presne také vlastnosti, ktoré vyžarujú z jeho vzhľadu:
je to skutočne terénne vozidlo do každého počasia, ktoré možno
zdokonaliť o pohon všetkých kolies.
Ako doma sa cíti na všetkých cestách – od nespevnených štrkových ciest až po diaľnice – toto je naozaj Volvo pre ľudí, ktorí o dobrodružstve nielen rozprávajú, ale ním aj žijú. Pre nich majú zásadný
význam schopnosti vozidla bez ohľadu na počasie a možnosť jazdy
aj na nespevnených cestách. Na to treba silného, odolného a
štýlového partnera bez kompromisov ohľadne schopností a univerzálnosti. A presne to predstavuje V60 Cross Country.

CO2 g/km: 110 – 168, spotreba paliva l/100 km: 4,2 – 7,4
Model V60 Cross Country je k dispozícii so širokou ponukou pohonných sústav a úrovní výbavy.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI V60 CROSS COUNTRY NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40
Jednoznačne Volvo navrhnuté pre život.

Volvo V40 je navrhnuté tak, aby vyjadrovalo váš individualizmus.
Automobil, ktorý prekračuje hranice všedného. Čisté, moderné línie
a energický, športový charakter, to sú vlastnosti, vďaka ktorým vám
Volvo V40 prinesie pôžitok každý deň.
Pretože je to Volvo. Všetky naše vedomosti sme využili pri návrhu
modelu Volvo V40, vozidla stvoreného pre mesto a pre život tých, čo
vždy vyžadujú viac. Je kompaktné a svižné, no vnútri pôsobí dojmom
oveľa väčšieho vozidla. Jeho široké boky sú súčasťou línie stúpa-

júcej od nových LED svetlometov s charakteristickým dizajnom až
po zadné dvere a vozidlo vďaka nim vyzerá, akoby sa pevne držalo
zeme. V komfortnom, presvetlenom interiéri vás zas obklopia krásne
materiály.
Model V40 sme stvorili tak, aby ponúkalo možnosť agilnej jazdy,
ale bez toho, aby utrpela jeho delikátnosť. Má všetko, čo očakávate
od vozidiel Volvo, v podobe dokonale vhodnej pre život v meste aj za
jeho hranicami.

CO2 g/km: 89 – 137, spotreba paliva l/100 km: 3,4 – 5,9
Model V40 je k dispozícii so širokou ponukou pohonných
sústav, úrovní výbavy a dodáva sa v niekoľkých variantoch.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI V40 NA VOLVOCARS.SK
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CO2 g/km: 99 – 149, spotreba paliva l/100 km: 3,8 – 6,4
Model V40 Cross Country je k dispozícii so širokou ponukou pohonných sústav a úrovní výbavy.
PREČÍTAJTE SI VIAC O MODELI V40 CROSS COUNTRY NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO V40
CROSS COUNTRY
Pripravené na vaše dobrodružstvo.

Volvo V40 Cross Country ponúka ešte väčší potenciál na dobrodružstvá a zábavu, čo oceníte, najmä keď vás vaša spontánnosť
zvedie mimo spevnených ciest.
Vďaka svojej všestrannosti dokonale zapadne do vášho aktívneho
životného štýlu. Pritom však má v sebe dostatok živosti, aby si ho
mohli vychutnať aj vášniví vodiči. A svojím vzhľadom zaručene
vynikne v dave.
Robustné dizajnové črty, veľké kolesá a charakteristické LED
svetlomety dodávajú vozidlu štýl, ale aj terénny charakter.
Vyššia poloha za volantom a zdatný podvozok splnia to, čo sľubuje
vzhľad: agilné a výrazné vozidlo pre zábavnú jazdu na každom druhu
cesty – kamkoľvek sa pri svojich dobrodružstvách dostanete.
Ale bez ohľadu na drsný a schopný vonkajší vzhľad nájdete vo vnútri
modelu Cross Country kultivovanosť a pohodlie. Výrazný dvojfarebný
interiér, prvotriedne materiály a voliteľná panoramatická sklenená
strecha vytvárajú skutočne ušľachtilú atmosféru. Takže ak hľadáte
vozidlo, ktoré vám bude dokonalým spoločníkom pri mestských
dobrodružstvách, Volvo V40 Cross Country je pre vás to pravé.

PORTFÓLIO VOZ IDIE L Z NAČK Y VOLVO

PRÍSLUŠENSTVO OD VOLVO CARS
Navrhnuté pre váš život.

Vytvorte si dokonalé Volvo pre svoj život, s príslušenstvom od
spoločnosti Volvo Cars, ktoré bolo navrhnuté priamo pre vás a vaše
vozidlo.
Naša ponuka príslušenstva zahŕňa množstvo inteligentných a
optimálne navrhnutých riešení. Napríklad náš praktický držiak na
iPad® a inovačné príslušenstvo na upevnenie nákladu, s ktorým
budete môcť svoje Volvo využívať naplno a prispôsobíte si ho tak,
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aby vyhovovalo vášmu životnému štýlu. A v neposlednom rade je tu
naša nová generácia detských sedačiek, aby vaše deti mohli cestovať
bezpečne a v pohodlí aj počas dlhých ciest.
Ak sa rozhodnete pre príslušenstvo od spoločnosti Volvo Cars,
môžete si byť istí, že spĺňa naše najprísnejšie nároky z hľadiska
dizajnu, funkčnosti a bezpečnosti – výber už necháme na vás.
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1. Súprava dizajnových prvkov exteriéru 2. Aerodynamicky tvarované nosiče 3. Sklopné ťažné zariadenie 4. Nosič na bicykle, montovaný na ťažné zariadenie 5. S naším radom štýlového
príslušenstva, diskov kolies a súprav dizajnových prvkov exteriéru si môžete svoje Volvo upraviť presne podľa seba.
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6. Strešný box, navrhnutý spoločnosťou Volvo Cars 7. Obojstranná a sklopná rohož do batožinového priestoru, textil/plast 8. Držiak na iPad® prináša cestujúcim na zadných sedadlách viac
zábavy počas jazdy. 9. Detská sedačka, sedačka pre dojčatá 10. Detská sedačka, otočená dozadu 11. Detská sedačka, podsedák

Niektoré druhy príslušenstva Volvo uvedené vyššie nemusia byť k dispozícii pre všetky modely Volvo. Informácie o dostupných
druhoch príslušenstva pre vaše Volvo vám poskytne predajca Volvo alebo navštívte stránku ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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VOLVO SERVIS.
NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB.
Keď si kupujete Volvo, kupujete si ten najjednoduchší spôsob, ako
vlastniť automobil. Nech už vaše vozidlo potrebuje čokoľvek, autorizovaný servis Volvo sa o to postará za vás a zabezpečí nepretržitý
špičkový prevádzkový stav vášho automobilu.
Vzhľadom na servis zastávame vlastnú filozofiu, ktorá zohľadňuje
osobný prístup a hospodárnosť – náš servis sa postará nielen o
vaše vozidlo, ale aj o vás. Nazvali sme ho Volvo Servis a poskytne
vám čokoľvek, čo budete potrebovať, tým najjednoduchším možným
spôsobom.
Váš predajca vozidiel Volvo ponúka celý rad služieb zameraných
výhradne na to, aby vám čo najviac uľahčili život a starostlivosť o
vozidlo. To je však iba začiatok. Už čoskoro budú mať všetci majitelia
vozidiel Volvo svojho osobného technika – vaše vozidlo bude pripravené v priebehu hodiny a vy si zatiaľ môžete užívať pohodlie nášho
salónika namiesto jazdenia hore-dolu. Pretože všetko, čo robíme,
robíme s cieľom nachádzať nové spôsoby uľahčovania života ľudí
prostredníctvom našich vozidiel a služieb.
PR AVIDELNÁ PREHLIADK A
Pri vašej návšteve autorizovaného servisu Volvo Car na účely vykonania pravidelnej prehliadky na vás čaká množstvo bonusov, ktorými
vás chceme odmeniť a spríjemniť vaše čakanie. Softvér vášho vozidla
aktualizujeme na najnovšiu verziu, vďaka čomu sa vaše Volvo opäť
trocha vylepší po každej stránke. Poskytujeme bezplatné kontroly
stavu vášho vozidla, v prípade potreby vám ponúkame možnosť alternatívnej dopravy počas vykonávania servisu vášho auta a tiež vám
umyjeme vaše Volvo.

Poznámka: Niektoré informácie v tejto brožúre nemusia byť správne z dôvodu zmien v špecifikáciách produktov, ku ktorým mohlo dôjsť po vytlačení. Niektorá opísaná alebo zobrazená
výbava môže byť v súčasnosti dostupná len za príplatok alebo už nemusí byť v ponuke. Pred uskutočnením objednávky si od predajcu vozidiel Volvo vyžiadajte najnovšie informácie. Výrobca
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny, farby, materiály, špecifikácie a modely bez predchádzajúceho upozornenia.

Vitajte v našom internetovom obchode a vyberte si z ponuky kolekcie Volvo Lifestyle. Naša
kolekcia Lifestyle je inšpirovaná moderným životným štýlom a obsahuje bohatý sortiment príslušenstva –
od švédskeho krištáľu a remeselne spracovaných kožených tašiek po oblečenie, hodinky a ďalšie vybrané
produkty. Kompletnú kolekciu nájdete na internetovej stránke www.collection.volvocars.com
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