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ŠK ANDINÁVSK Y ATLÉT
Podľa svojich preferencií.
Vo Švédsku vyrábame SUV inak. Začíname s koncepciou návrhu
pre vás – vozidlo musí vyzerať skvele, byť podmanivé pre vodiča
a hlavne byť 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.
Výsledkom našej snahy je Volvo XC60. Vozidlo, ktoré sa skvele
šoféruje a rovnako nádherne aj vyzerá. Vozidlo vybavené našimi
najnovšími technológiami, ktoré prináša zážitok plný odmien a splnených želaní.
Napriek tomu sme to najlepšie nechali na vás, aby ste si svoj
model XC60 mohli prispôsobiť presne podľa seba. Pomocou špeciálne navrhnutého príslušenstva si môžete vytvoriť taký model XC60,
ktorý odráža váš štýl a je stvorený pre váš spôsob života.
Tak neváhajte a preskúmajte príslušenstvo pre Volvo XC60 a
vytvorte si vlastné švédske SUV – podľa seba.

Motor T8 Twin
707 Crystal White Pearl | Súprava exteriérových
dizajnových prvkov | 22-palcové zliatinové disky kolies
Matt Black/Diamond Cut s 5 dvojitými lúčmi
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DYNAMICKÝ DIZAJN PODĽA VÁS
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
dynamický štýl. V zadnej časti je podobný spodný ochranný kryt z nehr
zavejúcej ocele a dve integrované koncovky výfuku, ktoré budia rešpekt.

22-palcové disky kolies predstavujú spojenie rafinovaného, technického dizajnu s high-tech povrchovou úpravou. Disky kolies s piatimi
dvojitými lúčmi aj desiatimi 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.

Súprava exteriérových dizajnových prvkov zvýrazní exkluzívny a mohutný vzhľad modelu XC60 Inscription. Prvky z nehrdzavejúcej ocele dokonale harmonizujú s prvkami karosérie
vo výbave Inscription. Veľké, 22-palcové zliatinové disky kolies s 10 otvorenými lúčmi dodajú modelu XC60 Inscription eleganciu a drsnejší vzhľad.
T6 AWD Inscription | 724 metalíza Pine Grey | Súprava exteriérových dizajnových prvkov | 22-palcové zliatinové disky Black Diamond Cut s 10 otvorenými lúčmi
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Súprava exteriérových dizajnových prvkov spolu s výbavou R-Design podčiarkuje športový a dynamický dizajn vozidla. Detaily z nehrdzavejúcej ocele vytvárajú kontrast s farbou
karosérie a dopĺňajú kryty vonkajších spätných zrkadiel R-Design. 22-palcové zliatinové disky kolies s 5 dvojitými lúčmi s výrazným dizajnom Matt Black Diamond Cut dodávajú modelu XC60
R-Design robustný, športový štýl.
Motor T8 Twin R-Design | 707 Crystal White Pearl | Súprava exteriérových dizajnových prvkov | 22-palcové zliatinové disky kolies Matt Black/Diamond Cut s 5 dvojitými lúčmi

PRÍSLUŠENST VO PRE MODE L XC60

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ.
Naše štýlové príslušenstvo dokonale dopĺňa výrazný dizajn modelu
XC60.
Súprava exteriérových dizajnových prvkov zdokonaľuje dynamický
charakter SUV a veľké, 22-palcové disky kolies dodávajú modelu
XC60 dodatočnú šírku a štýl. Vnútorný povrch diskov je lakovaný
načierno a vonkajší sa následne diamantom vybrúsi, čím sa odkryje

materiál zliatiny a vytvorí sa výrazný kontrast medzi svetlou a tmavou
časťou. A aby ste zachovali tento výrazný vzhľad po celý rok, zvoľte si
20-palcové disky kolies so zimnými pneumatikami. Štýl sa zíde aj v
každodennom živote. Pri nakladaní a vykladaní predmetov z vozidla
vás poteší pohľad na exkluzívny kryt nárazníka a podsvietenú prahovú
lištu dverí batožinového priestoru.

22-palcové zliatinové disky kolies Matt Black/Diamond Cut s 5 dvojitými lúčmi.
V kombinácii s lemami blatníkov vo farbe karosérie umocňujú tieto mohutné kolesá s výrazným
dizajnom Matt Black Diamond Cut športový charakter modelu XC60.

22-palcové zliatinové disky Black Diamond Cut s 10 otvorenými lúčmi. S našimi
expresívnymi 22-palcovými zliatinovými diskami kolies s 10 otvorenými lúčmi v kombinácii s
lemami blatníkov vo farbe karosérie zdokonalíte exkluzívny vzhľad vášho SUV.

4 607 €

4 509 €

Kryt nárazníka. Vďaka tomuto exkluzívnemu ochrannému
prvku z brúsenej nehrdzavejúcej ocele ochránite zadný nárazník pri nakladaní a vykladaní predmetov do/z batožinového
priestoru.

140 €

Podsvietená prahová lišta dverí batožinového
priestoru. Podsvietená prahová lišta dverí batožinového
priestoru z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje dodatočnú
ochranu hrany dverí batožinového priestoru na vašom
modeli Volvo. Po otvorení dverí batožinového priestoru sa
okolo hrany dverí pekne rozsvietia integrované LED svetlá.
Toto príslušenstvo bude dostupné neskôr v roku 2017.

454 €

Predné dekoratívne lemy. Tieto exkluzívne štýlové prvky
Inscription zdokonaľujú elegantný dynamický vzhľad prednej
časti vozidla a ladia s ďalšími štýlovými prvkami pre model
XC60.

202 €
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Súprava exteriérových dizajnových prvkov. Predné a zadné ochranné kryty z brúsenej nehrdzavejúcej ocele umocňujú energický charakter modelu XC60 a dodávajú mu dynamickejší, exkluzívnejší a robustnejší vzhľad. Dvojité integrované delené koncovky výfuku z nehrdzavejúcej ocele prispievajú k energickému a exkluzívnemu vzhľadu modelu XC60 a štyri koncovky vytvárajú vizuálny
dojem. Súprava exteriérových dizajnových prvkov bude dostupná neskôr v priebehu roka 2017.

1 350 €

PRÍSLUŠENST VO PRE MODE L XC60

Strešný box od spoločnosti Volvo Cars. S týmto exkluzívnym a aerodynamickým strešným boxom s objemom 350 litrov vyriešite požiadavky na prevoz nákladu na streche vo veľkom štýle. Naši
vlastní dizajnéri ho špeciálne navrhli pre vaše Volvo. Pomocou montážnych bodov Quick-Grip môžete strešný box upevniť jednoducho a pohodlne. Praktické detaily, ako napríklad LED osvetlenie
zabudované vo veku, uľahčujú nakladanie za tmy.

1 605 €
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PRACUJE USILOVNEJŠIE, KEĎ JE TO POTREBNÉ.
SUV 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 prospešných funkcií. A aby boli
pre vás v prípade potreby ešte výhodnejšie, vytvorili sme celý prís-

lušenstva na prevážanie nákladu v exteriéri, ktoré skvele vyzerá a
bezchybne funguje. Tieto prvky sú vyrobené z odolných, trvanlivých
materiálov, ktoré dokážu odolať aj krutým podmienkam švédskej zimy
a intenzívnemu používaniu.

Strešné nosiče. Pripevňujú sa jednoducho a priamo k pozdĺžnym nosičom. Tieto strešné
nosiče majú profil krídla a zvyšujú nosnosť strechy.

Strešný držiak na bicykle. Pomocou tohto nosiča môžete bicykle pohodlne pripevniť a
zaistiť na strechu vozidla. Masívny hák s obmedzovačom utiahnutia a mäkkou podložkou sa
pripevňuje správnym spôsobom a stabilne na rám bicykla. Kolesá sú zaistené pomocou rýchloupínacích popruhov.

242 €
Nosič na lyže/snowboard. Tento aerodynamický hliníkový nosič dokáže odviezť až 6 párov
lyží alebo 4 snowboardy. Jednoducho sa otvára a zatvára dokonca aj s rukavicami.

70 €

236 €

Nosič na bicykle na ťažné zariadenie. Tento moderný,
ľahký nosič umožňuje prevážať až štyri bicykle na ťažnom
zariadení. Funkcia naklápania zabezpečuje ľahký prístup do
batožinového priestoru, aj keď sú naložené bicykle.

750 €

Sklápateľné ťažné zariadenie. Toto poloelektrické ťažné
zariadenie možno vyklopiť stlačením tlačidla, takže bude
ihneď pripravené na používanie. Po zvyšok času bude elegantne ukryté pod zadným nárazníkom. Ak ťažné zariadenie
nie je zaistené vo svojej polohe, vozidlo vás upozorní na displeji pre vodiča.

1 060 €

Lapače nečistôt. Odolné lapače nečistôt chránia karosériu
pred blatom a odletujúcimi kamienkami, súčasne sa však
zachováva skvelý vzhľad vášho vozidla Volvo. Sú navrhnuté
ako prirodzená súčasť lemu blatníka.

130 €

PRÍSLUŠENST VO PRE MODE L XC60

Vitajte v kolekcii doplnkov Volvo Car Lifestyle Collection. Naša kolekcia doplnkov obsahuje širokú
škálu lifestylových vecí– od švédskeho krištáľu a kožených tašiek až po oblečenie, hodinky a slnečné
okuliare. Ak chcete zobraziť kompletnú kolekciu, prejdite na stránku collection.volvocars.com

PRÍSLUŠENST VO NA PRE VÁ Ž ANIE BATOŽINY V INTERIÉRI | 11

KAŽDÝ DEŇ BUDE JEDNODUCHŠÍ.
Batožinový priestor v modeli XC60 sme navrhli tak, aby ste mali viac priestoru
a aby sme vám uľahčili život. Možno ho jednoducho prispôsobiť podľa osobných preferencií. Ak chcete vytvoriť ešte užitočnejší priestor, zvoľte si niektoré
z inteligentných doplnkov na prevoz batožiny v interiéri. K dispozícii je príslušenstvo pre každého – od elegantnej siete do batožinového priestoru až po
ochrannú mrežu, ktorá oddelí vašu výbavu od priestoru pre cestujúcich.
Sieť. S touto praktickou elastickou sieťou môžete zaistiť
voľné predmety, batožinu alebo inú výbavu bezpečne na
svojom mieste na podlahe batožinového priestoru. Sieť sa
pripevňuje naplocho k upevňovacím bodom na podlahe a
bude ihneď pripravená na používanie.

105 €

Obojstranná a skladateľná textilná podložka do batožinového priestoru. Táto obojstranná textilná podložka do batožinového priestoru je z jednej strany textilná a z druhej plastová. Ladí s
farbou karosérie a umožňuje udržiavať elegantný vzhľad batožinového priestoru, aj keď občas prepravujete zašpinený náklad. Po sklopení zadných sedadiel ju možno vyklopiť a zakryť celú podlahu.
Smerom von možno vyklopiť praktický kryt proti špine, ktorý ochráni zadný nárazník pri nakladaní alebo vykladaní predmetov z auta.

214 €

Plastová rohož do batožinového priestoru. Táto praktická, plastová, farebne zladená rohož má protišmykový povrch,
aby sa náklad v batožinovom priestore nekĺzal. Je špeciálne
navrhnutá pre model XC60. Zabraňuje aj preniknutiu nečistôt
a vody do batožinového priestoru.

151 €

Podložka do batožinového priestoru. Táto podložka
do batožinového priestoru s vysokými ochrannými hranami
umožňuje prepravovať špinavé alebo vlhké predmety bez
rizika zafarbenia alebo poškodenia čalúnenia batožinového
priestoru. Ľahko sa čistí a má protišmykový povrch, by sa
náklad v batožinovom priestore nekĺzal.

258 €

Ochranná mreža. Táto ochranná oceľová mreža zabráni
poškodeniu kabíny nezaistenými predmetmi pri ostrom
brzdení. Ak sa nepoužíva, možno ju prakticky sklopiť nahor
k streche.

321 €
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Držiak na iPad®. Tento elegantný držiak je špeciálne navrhnutý pre vaše Volvo. Optimalizuje komfort a bezpečnosť pri používaní zariadenia iPad® na zadnom sedadle. Cestujúci na zadných
sedadlách vďaka nemu môžu pohodlne sledovať filmy, čítať alebo sa hrať. Má dva USB porty, umožňujúce súčasné dobíjanie pripojených zariadení. A keď držiak nepoužívate, dá sa jednoducho
odložiť.

653 €
iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Prehrávač médií. Ak sa rozhodnete pre jeden alebo dva prehrávače médií, cesty na zadných sedadlách budú zábavnejšie pre všetkých cestujúcich. Kedykoľvek počas jazdy si môžu užívať filmy,
hudbu a fotografie uložené na pamäťovom USB zariadení, SD karte alebo DVD disku. Pre každého sú k dispozícii bezdrôtové slúchadlá a diaľkové ovládače. Prehrávač médií je možné použiť aj
mimo vozidla. Dá sa jednoducho vybrať a vložiť do pripravenej dokovacej stanice.

909 €
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VÄČŠIA ZÁBAVA, VIAC MOŽNOSTÍ PRIPOJENIA, VIAC PODPORY.
Vďaka technológii Sensus zostanete v modeli XC60 pripojení a informovaní. Môžete sa zabávať a mať vozidlo pod kontrolou. Ak chcete,
aby vás model XC60 ešte viac podporoval, vytvorili sme technológiu,
ktorá vám pomôže zaparkovať vaše SUV a vyhľadať cestu. Ak vyžadujete väčšie možnosti pripojenia, svoj model XC60 ľahko premeníte na

rozšírenie svojho smartfónu, aby ste mali pohodlný prístup k používaným aplikáciám. Pre cestujúcich na zadných sedadlách môžete pridať
dodatočné prvky pre zábavu, vyvinuté špeciálne pre vaše Volvo, a
získať tak lepší pocit z každej jazdy.

Parkovací asistent. S praktickým parkovacím asistentom
bude parkovanie hračkou. Meria rozmery parkovacieho
miesta a po prevzatí riadenia zaparkuje vozidlo. Systém
dokáže zaparkovať vozidlo na pozdĺžne aj kolmé parkovacie
miesto a uľahčí vám aj vychádzanie z úzkeho miesta.

Parkovacia kamera. Spätná kamera zobrazuje na stredovom displeji priestor za vozidlom, vďaka čomu vám uľahčí
cúvanie. Navádzacie línie na obrazovke poskytujú dodatočnú
pomoc pre bezproblémové parkovanie. Pri pripájaní prívesu
príde vhod zväčšené zobrazenie priestoru tesne za vozidlom.

525 €

855 €

Kľúč Red Key. Tento diaľkový ovládač slúži na obmedzenie
maximálnej rýchlosti vozidla na 120 km/h a je ideálny pre
mladých vodičov vo vašej rodine, ktorí sa práve naučili šoférovať. Taktiež obmedzí hlasitosť zvuku a nastaví adaptívny tempomat na najväčší možný odstup. Kľúč Red Key je praktický
aj v prípade, ak vozidlo odovzdáte pracovníkovi parkovacej
služby, alebo ak ho necháte v servise.

131 €

Navigácia Sensus. Plne integrovaná navigácia Sensus prináša intuitívne navádzanie. Zabudované aplikácie vám pomôžu nájsť a zaplatiť za parkovanie, zdieľať svoju polohu s priateľmi alebo
jednoducho nájsť najlepšiu kávu v meste. Systém vám poskytne jasný prehľad alternatívnych
trás, aby ste sa vyhli zápcham. Aplikácia Volvo On Call umožňuje odosielať ciele zo smartfónu do
vozidla. Bezplatné aktualizácie máp zabezpečia pôžitok z navádzania s aktualizovanými údajmi.

Apple CarPlay™. Vďaka technológii Apple CarPlay™ môžete centrálny displej premeniť na
ovládacie rozhranie pre iPhone®. Pomocou USB konektora môžete pripojiť svoj iPhone® a
využívať funkcie volania, posielania správ a prístupu k hudbe. Systém sa ovláda jednoducho
pomocou dotykového displeja, ovládacích prvkov na volante alebo hlasového ovládania. A po
pripojení sa iPhone® bude aj nabíjať.

1 226 €

535 €
Apple CarPlay a CarPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
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PRE VŠETKY JAZDY ŽIVOTOM.
Pomocou príslušenstva značky Volvo, ktoré je navrhnuté pre vás a
vaše vozidlo, si môžete vytvoriť svoj ideálny model XC60. Naše nové
detské sedačky kombinujú komfort s najmodernejšou bezpečnosťou.
Sú navrhnuté tak, aby dokonale sadli do vozidla Volvo a vyrobené z
textílie Wooltextile, ktorá obsahuje 80 % vlny. Sú trvanlivé a odolné,

Detská sedačka pre dojča (do 13 kg). Táto dozadu otočená detská sedačka ponúka prvotriednu ochranu a komfort
pre novorodencov a dojčatá až do 1 roku veku. Vysoké, dostatočne čalúnené bočnice spolu s hlbokým tvarom sedadla
zabezpečujú optimálnu ochranu.

363 €

ale zároveň mäkké a priedušné, takže vaše deti zostanú v pohodlí a
bezpečné. Pri návrhu detských sedačiek dodržiavame rovnako prísne
normy ako pri vývoji našich vozidiel, takže máte istotu, že vaše deti sú
náležite chránené.

Dozadu otočená detská sedačka (9 kg až 25 kg).
Naša dozadu otočená detská sedačka pre deti do veku od 3
do 6 rokov umožňuje deťom cestovať bezpečne a pohodlne.
Unikátna opierka hlavy a hlboké bočnice kombinujú komfort s
vynikajúcou bezpečnosťou. Sedačku možno aj sklopiť, aby sa
dala ľahko nastaviť pre väčší komfort.

Detská, vyvýšená sedačka (15 kg až 36 kg). Táto
vyvýšená sedačka je určená pre deti od 4 do 10 rokov.
Obsahuje vysoký ochranný lem okolo ramien a po stranách,
čím pomáha zaistiť správne vedenie bezpečnostného pásu
pre optimálnu bezpečnosť. Ľahko nastaviteľné opierky hlavy
zabezpečujú pohodlie aj na dlhých cestách.

531 €

363 €

Plastová rohož. Tieto rohože s vyvýšenými okrajmi sú mäkké a pružné, s vlastnosťami gumy. Sú určené na ochranu podlahy
vozidla bez zhoršenia dizajnu interiéru. Chránia aj stredový tunel, čo je vhodné, keď na zadných sedadlách veziete troch pasažierov. Farbu a tvar rohoží možno prispôsobiť tak, aby dokonale sadli do interiéru vozidla.

143 €

Vankúšik na krk. Vankúšik na krk poskytuje pohodlnú
oporu krku počas dlhých jázd. Vankúšik môžete jednoducho
namontovať na ľubovoľné sedadlo vo vozidle a v prípade
potreby aj ľahko odmontovať. K dispozícii je v dvoch variantoch: zo svetlej tkaniny Nubuck a mäkkej vlny Charcoal.

82 €
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Detská sedačka – podsedák s operadlom, koža/textil Nubuck (15 kg až 36 kg). Náš exkluzívny podsedák z pravej kože a textilu Nubuck umožňuje pohodlné cestovanie pre dieťa od 4 do
10 rokov, bezpečne pripútané bezpečnostným pásom vozidla. Ak sa chce dieťaťu spať, operadlo možno pohodlne nakloniť. Táto detská sedačka je k dispozícii aj s čalúnením Wooltextile.

280 €

ĎALŠIE PRÍSLUŠENST VO NÁ JDE TE NA ACCE SSORIE S.VOLVOCARS.COM

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.
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