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NOVÉ VOLVO XC40. 
PREVRATNÉ SUV, PRIAMO PRE VÁS 

Nové XC40 je pravé SUV ako stvorené pre život v meste. Zrodené zo 
švédskeho ducha inovácie a navrhnuté okolo vás. Štedrá svetlá výška, 
veľké kolesá a dokonalé proporcie SUV dodávajú vozidlu dominantný 
postoj. A vo vnútri zažijete pri každej jazde pocit istoty a kontroly. 
Na tom má zásluhu vyvýšená poloha za volantom a obratnosť pri 
manévrovaní, takže máte všetko plne pod kontrolou. Model XC40, s 
jedinečným škandinávskym pôvodom a nezameniteľným mestským 
charakterom, vám uľahčí a vylepší život. A doplnením príslušenstva 
od spoločnosti Volvo Cars, ktoré je navrhnuté priamo pre vás a vaše 
vozidlo, si vytvoríte dokonalú XC40 pre svoj spôsob života.
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VAŠE XC40  
– PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Štýlové príslušenstvo značky Volvo vytvorili naši dizajnéri tak, aby 
ideálne dotváralo línie modelu XC40 a zdôrazňovalo jeho odvážny, 
moderný charakter. Využite príležitosť vyjadriť svoju osobnosť a 
vytvorte vzhľad, ktorý bude len váš.
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Súprava dizajnových prvkov exteriéru pre 
model XC40 dodá vášmu mestskému SUV so 
sebavedomým a moderným charakterom navyše 
aj robustnosť a športový výzor. Dizajnové prvky z 
nehrdzavejúcej ocele zdôrazňujú vysoký postoj 
vozidla, pričom dokonale ladia s jeho osobitým zov-
ňajškom. A vzhľad vášho vozidla XC40 dodatočne 
umocnia aj naše 21-palcové zliatinové disky s  piatimi 
trojitými otvorenými lúčmi.
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Súprava dizajnových prvkov exteriéru. 
Doprajte svojmu vozidlu XC40 ešte výraznejší 

vzhľad pomocou tejto súpravy robustných a 
zároveň športových prvkov exteriéru. Predný a 
zadný nájazdový kryt a ozdobné lišty v spodnej 

časti dverí z brúsenej nehrdzavejúcej ocele 
dodajú vášmu mestskému SUV ešte mohut-

nejší postoj. Dvojité integrované koncovky 
výfuku zasa pekne dotvoria štýl vozidla. 

Súprava dizajnových prvkov exteriéru bude 
dostupná od mája 2018.

Strešný spojler. Štýlový strešný spojler, 
vyhotovený vo farbe strechy, dodatočne 

umocňuje športový charakter vášho 
SUV značky Volvo a vylepšuje jeho aero-

dynamické vlastnosti. Dokonale sa hodí k 
súprave dizajnových prvkov exteriéru.  

Dostupný od mája 2018. 
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21-palcové zliatinové disky Black Diamond Cut s piatimi trojitými otvorenými lúčmi. Ak chcete čo najdôraznejšie vyjadriť drsný, športový charakter modelu XC40, vyberte si naše veľké 
21-palcové zliatinové disky s piatimi trojitými otvorenými lúčmi a výraznou úpravou Black Diamond Cut. Tieto pozoruhodné, nádherne spracované disky kolies ideálne dopĺňajú ladné línie nášho 
švédskeho mestského SUV a dodávajú mu vskutku pôsobivý vzhľad.

3 908 €
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Textilná rohož do batožinového priestoru, obojstranná. Nech už robíte čokoľvek, s touto obojstrannou rohožou bude 
interiér vašej XC40 stále ako nový. A aby vyhovovala rôznym spôsobom využitia, jednu jej stranu tvorí vysokokvalitný textil a druhú 
odolný plast. Na ochranu zadného nárazníka pri nakladaní a vykladaní zasa slúži praktická rozkladacia plachta.

214 €

Plastová rohož do batožinového priestoru. Táto odolná 
plastová rohož, navrhnutá špeciálne pre vaše Volvo XC40, sa 
vyznačuje protišmykovou povrchovou vrstvou, ktorá zabra-
ňuje posúvaniu nákladu. Zvýšené okraje zasa slúžia na to, 
aby nečistoty a voda neprenikli do batožinového priestoru. 
Dostupná vo dvoch verziách, pre vozidlá s držiakom alebo bez 
držiaka nákupných tašiek.

151 €
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Ochranná oceľová mreža. Ochranná oceľová mreža vytvára pevnú bariéru medzi 
kabínou a batožinovým priestorom. Jej úlohou je chrániť cestujúcich pred nezaisteným 
nákladom, ktorý by pri prudkom brzdení mohol preniknúť do kabíny a zraniť ich. Ľahko 
sa montuje aj demontuje a keď ju nepoužívate, môžete ju šikovne vyklopiť ku stropu. 
Dostupná v druhej časti roka 2018.

340 €

PREPRAVA NÁKLADU V INTERIÉRI | 11

SMELO DO TOHO

XC40 je tu na to, aby ste sa mohli venovať svojim obľúbených činnos-
tiam, a práve naše vnútorné a vonkajšie príslušenstvo na prevážanie 
nákladu vám umožní, aby ste si so sebou zobrali všetko, čo máte radi. 
Toto príslušenstvo nielenže dobre vyzerá, ale svojou bezchybnou funk-
ciou vám uľahčí život. Skrátka sa stará o to, aby ste mohli naplno využiť 
možnosti svojho SUV značky Volvo. A keďže príslušenstvo navrhuje 
priamo spoločnosť Volvo Cars, môžete si byť istí, že vám vydrží, bude 
sa ľahko používať a do vašej XC40 dokonale zapadne.

Celoročné podlahové rohože. Tieto odolné plastové rohože, vyrobené z mäkkého a pružného plastu, 
chránia plyšové koberce vašej XC40 pred zablatenými topánkami. Praktickým riešením je zvýšený 
okraj po celom obvode, ktorý optimálne chráni pred vlhkosťou a špinou. Svojou farbou a tvarom rohože 
dokonale ladia s interiérom vozidla.

115 €
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Strešné nosiče. Naše strešné nosiče sa ľahko montujú a môžete na ne okamžite upevniť 
naše príslušenstvo na prevážanie nákladu, od nosiča bicyklov až po nosič kanoe.

250 €

Nosič na lyže/snowboardy. Na tomto aerodynamicky tvarovanom hliníkovom nosiči môžete 
prevážať až šesť párov lyží alebo štyri snowboardy. Ľahko sa otvára a zatvára aj v rukaviciach.

181 €

Strešný box, navrhnutý spoločnosťou 
Volvo Cars. Tento exkluzívny, aerodynamicky 
tvarovaný strešný box s objemom 350 litrov 
a lesklým čiernym povrchom navrhli naši 
dizajnéri špeciálne pre vaše Volvo. Preprava 
nákladu na streche tak získa štýl. Vďaka 
rýchloupínacím prvkom strešný box ľahko 
a pohodlne upevníte aj jednou rukou. A prí-
jemné detaily, ako napríklad LED osvetlenie 
vo veku, vám zasa uľahčia nakladanie v noci.

1 605 €

Nosič bicyklov, montovaný na strechu. Pomocou tohto 
nosiča šikovne a bezpečne pripevníte svoj bicykel na strechu 
vozidla. Pevné kotviace rameno s mäkkou výstelkou dokáže 

riadne a stabilne zachytiť rám bicykla, zatiaľ čo kolesá sa 
upevnia pomocou rýchloupínacích popruhov.

161 €
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Lapače nečistôt. Špeciálne navrh-
nuté lapače nečistôt dokonale padnú 
na karosériu vašej XC40 a chránia ju 
pre odletujúcimi nečistotami.

150 €

Výklopné ťažné zariadenie. Naše výklopné ťažné zariadenia 
máte poruke vždy, keď ho potrebujete. A keď ho práve nepotrebujete, 
nebude vám zavadzať. Stačí stlačiť tlačidlo v batožinovom priestore 
a elektricky ovládané ťažné zariadenie sa vysunie. Vy ho musíte len 
jediným zacvaknutím zaistiť do správnej polohy. V ponuke je celý rad 
nosičov bicyklov navrhnutých špeciálne na upevnenie k ťažnému 
zariadeniu.

1 178 €

Nosič bicyklov, montovaný na ťažné 
zariadenie. Tento moderný a ľahký nosič 
vám umožní prevážať na ťažnom zariadení až 
štyri bicykle. A vďaka funkcii naklonenia sa aj 
po upevnení bicyklov jednoducho dostanete 
do batožinového priestoru.

911 €
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PRE VŠETKY ŽIVOTNÉ CESTY

Vytvorte si XC40, ktoré dokonale vyhovuje vášmu životnému štýlu. 
Pomôže vám pritom príslušenstvo Volvo, navrhnuté pre vás a vaše 
vozidlo. Vaši pasažieri si môžu užívať pohodlie a oporu našich špeciálne 
navrhnutých krčných opierok. A pre deti do 10 rokov sú tu naše detské 
sedačky, ktoré sú nielen pohodlné, ale aj mimoriadne bezpečné. 
Navyše sa dokonale hodia do vášho vozidla značky Volvo. Vďaka 

 textilnému poťahu, ktorý je z 80 % vyrobený z vlny, sú odolné a pevné, 
ale tiež mäkké a priedušné, takže vaše deti budú stále v pohodlí a 
bezpečí. Pri výrobe našich detských sedačiek dodržiavame rovnako 
prísne normy ako pri výrobe našich vozidiel, aby ste si mohli byť istí,  
že vaše deti sú dobre chránené.

Detská sedačka, podsedák s operad-
lom, koža/textília Nubuck (15 – 36 kg).  
Náš exkluzívny podsedák s operadlom 
potiahnutý pravou kožou a textíliou Nubuck 
umožňuje pohodlnú a bezpečnú prepravu 
detí vo veku od 3 do 10 rokov s použitím 
bezpečnostného pásu vozidla. Ak chce dieťa 
spať, operadlo sa dá nakloniť do pohodlnejšej 
polohy. Táto detská sedačka je dostupná aj 
s čalúnením z vlnenej textílie.

218 €

Detská sedačka, pre dojčatá (do 13 kg). 
Táto detská sedačka otočená proti smeru 
jazdy ponúka dojčatám prvotriednu úroveň 
ochrany a špičkový komfort, od narodenia až 
do približne 1 roku. Vysoké, dobre vystlané 
bočné krídla spolu s hlbokým sedadlom 
 zaručujú optimálnu ochranu.

363 €

Detská sedačka, otočená proti smeru 
jazdy (9 – 25 kg). V našej dozadu otočenej 
sedačke môžu deti bezpečne a pohodlne 
cestovať v rozmedzí od 3 do 6 rokov. Unikátne 
riešená opierka hlavy a hlboké bočné opory 
zaručujú pohodlie aj vysokú bezpečnosť. Ako 
dieťa rastie, opierky hlavy aj zabudované 
bezpečnostné pásy možno jednoducho 
nastavovať, aby sa zachovala optimálna 
 úroveň komfortu a bezpečnosti.

531 €

Detská sedačka, vyvýšená (15 – 36 kg). 
Táto vyvýšená sedačka pre deti vo veku od 
3 do 10 rokov poskytuje rozsiahlu úroveň 
ochrany v oblasti pliec a bokov, pričom umož-
ňuje nastaviť bezpečnostný pás vozidla do 
optimálnej polohy. Pohodlie na dlhých cestách 
zasa zaručuje opierka hlavy s jednoduchým 
nastavovaním.

363 €

Krčná opierka. Táto krčná opierka poskytuje cestujúcim pohodlie 
a oporu v oblasti krku počas dlhých ciest. Opierku ľahko upevníte na 
hociktoré sedadlo vo vozidle a keď ju už nepotrebujete, dá sa jednoducho 
odstrániť. Dostupná v dvoch verziách: s textíliou Nubuck v odtieni Blond 
alebo mäkkou vlnenou textíliou v odtieni Charcoal.

82 €
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VIAC PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

PREDSTAVUJEME KOLEKCIU 
LIFESTYLE COLLECTION OD 
SPOLOČNOSTI VOLVO CARS

Naša kolekcia Lifestyle Collection obsahuje širokú ponuku 
darčekov a lifestylového príslušenstva – od majstrovsky 
spracovaných kožených tašiek a oblečenia až po hodinky, 
slúchadlá a slnečné okuliare. Celú kolekciu si môžete pozrieť 
na stránke collection.volvocars.com

Upozornenie: Niektoré informácie v tejto brožúre nemusia byť správne v dôsledku zmien v špecifikáciách produktov, ku ktorým došlo od vytlačenia brožúry. Niektorá opísaná alebo zobrazená 
výbava môže byť teraz dostupná len za príplatok. Najnovšie informácie si vyžiadajte od predajcu vozidiel Volvo ešte pred zadaním objednávky. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny, 
farby, materiály, špecifikácie a modely bez predchádzajúceho upozornenia.
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