Originálne príslušenstvo VOLVO

úplne nové Volvo
Súprava spodných ochranných krytov Súčasťou súpravy spodných ochranných krytov je predný a zadný kryt z leštenej
nehrdzavejúcej ocele a spodné spojlery v sieťovinovom prevedení. Vďaka nim bude mať váš model XC90 dynamický a robustný
vzhľad. V zadnej časti sú integrované dvojité koncovky výfuku, ktoré dopĺňajú vzhľad elegantnej sily.

PRÍSLUŠENSTVO

1 285 €

Integrované stúpadlá s podsvietením. Tieto integrované
stúpadlá s podsvietením uľahčujú nastupovanie do vozidla
alebo nakladanie predmetov na strechu. LED pásiky
s osvetlením dodávajú chladný a technický vzhľad.

Disky z ľahkých zliatin, 22", so 6 dvojitými lúčmi, matné
čierne/brúsené. Tieto výrazné disky spolu s rozšírením blatníkov odrážajú robustný a zároveň elegantný charakter modelu
XC90. Kompletná súprava s pneumatikami Pirelli Scorpion Verde.

Ochrana nárazníka. Vďaka tomuto exkluzívnemu
ochrannému prvku nárazníka z leštenej nehrdzavejúcej
ocele zabránite poškriabaniu laku pri nakladaní a vykladaní
predmetov z batožinového priestoru.

1 674 €

3 825 €

126 €

Držiak na iPad. Vezmite si svoj iPad® do vozidla a využívajte
jeho funkcie a aplikácie aj na cestách. Kolíska umožňuje
nabíjanie pomocou USB kábla. Súčasne je možné nabíjať
telefón.

Oceľová mreža. Pri prudkom brzdení ochráni táto oceľová
mreža cestujúcich pred nezabezpečenými predmetmi. Doplniť
možno priečku do batožinového priestoru a bránku pre psa.

Textilná podložka do batožinového priestoru. Táto elegantná obojstranná a vode odolná textilná podložka do batožinového priestoru pomáha udržiavať elegantný vzhľad batožinového
priestoru, aj keď občas prepravujete zašpinený náklad.

391 €

Poloelektrické, zasúvateľné ťažné zariadenie. Toto
ťažné zariadenie možno vyklopiť stlačením tlačidla, takže
bude ihneď pripravené na používanie. Po zvyšok času bude
elegantne ukryté pod zadným nárazníkom.

927 €

321 €

Strešné nosiče. Strešné nosiče sa jednoducho upevňujú na
koľajničky. Vďaka tomu je pripevňovanie príslušenstva značky
Volvo na prevážanie predmetov jednoduché a rýchle.

234 €

166 €

Komfortné čalúnenie pre integrovanú detskú sedačku.
Toto komfortné čalúnenie s opierkou hlavy zabezpečuje dieťaťu
sediacemu v integrovanej sedačke pohodlnú cestu a zároveň
chráni pôvodné čalúnenie.

167 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Príslušenstvo na zvýraznenie štýlu exteriéru. Tento balíček štýlovej výbavy zvýrazní dynamickú eleganciu vášho vozidla
Volvo. Jeho súčasťou je predný spodný ochranný kryt, bočné prahové lišty a zadný spodný ochranný kryt s dvojitými integrovanými
koncovkami výfuku. Príslušenstvo je dostupné v prevedení matná strieborná, sivá Iron Stone alebo bronzová Terra.

PRÍSLUŠENSTVO

1 670 €

Spojler na veko batožinového priestoru. Tento farebne
zladený zadný spojler zvýrazní športový vzhľad vášho vozidla,
zároveň zvýši prítlačné sily pri vyšších rýchlostiach, čím zlepší
ovládateľnosť modelu S60.

408 €

Strešné nosiče. Tieto strešné nosiče so špeciálnou
konštrukciou sa jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko
použiteľný systém prevážania nákladu na streche. Harmonicky
splynú so štýlom a technológiou vášho vozidla Volvo.

240 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

1 663 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Artio, 8x19",
brúsené/matné čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

2 514 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

1 226 €

Detské sedačky. Ponúkame detský bezpečnostný program s
množstvom sedačiek pre rastúce deti.

Od 256 €

Odnímateľné ťažné zariadenie. Toto špeciálne navrhnuté
ťažné zariadenie sa jednoducho montuje aj demontuje. Kryt
otvoru pre ťažné zariadenie je farebne zladený, aby sa zachoval
dokonalý vzhľad vášho vozidla Volvo.

798 €

Kamera parkovacieho asistenta, sledovanie mŕtveho
uhla. Aj v prípade obmedzenej viditeľnosti vyjdete z tesného
miesta s ľahkosťou. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“
so 180° zorným poľom dopredu.

625 €

Softvér riadiacej jednotky na zvýšenie výkonu motora
od spoločnosti Polestar. Táto aktualizácia so schválením
od spoločnosti Volvo slúži na zvýšenie výkonu a krútiaceho
momentu motora, takže jazda bude ešte vzrušujúcejšia.

1 112 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO S60

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Fortuna, 8x18”,
brúsené/svetlosivé a brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné
kolesá vrátane disku a pneumatiky.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19”,
brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19”,
brúsené/matné Iron Stone. Štyri kompletné kolesá vrátane
disku a pneumatiky.

2 268 €

2 268 €

2 268 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19”,
brúsené/matné Terra Bronze. Štyri kompletné kolesá vrátane
disku a pneumatiky.

Predné a zadné lapače nečistôt. Lapače nečistôt, ktoré
krásne splynú s dizajnom vozidla. Účinná ochrana bokov vozidla
pred znečistením od kolies, ktorá taktiež minimalizuje vodnú
triešť za vozidlom.

Podsvietené prahové lišty. Nastupujte do svojho vozidla
Volvo štýlovo. Po otvorení predných dverí sa rozsvieti logo Volvo
na lište z leštenej nehrdzavejúcej ocele, takže privítanie bude
skutočne sofistikované.

95 €

308 €

Gumové podlahové rohože. Tieto podlahové rohože
majú vyvýšené okraje okolo celého obvodu a pokrývajú celú
podlahu. Poskytujú účinnú ochranu proti vlhkosti a nečistotám.
Sú vyrobené z odolnej prírodnej gumy a presne kopírujú tvar
podlahy. Na rohoži vodiča sa nachádza pohodlná textilná časť
pre nohy, ktorá chráni topánky pred opotrebovaním.

Športové pedále. Výrazná a neodmysliteľná voľba pre športový
a exkluzívny interiér. Štýlový prvok, ktorý umožní vyniknúť oblasti
pedálov a zdôrazní športové vlastnosti a exkluzivitu interiéru.

2 268 €

Rohož na stredový tunel. Táto rohož z prírodnej gumy chráni
pôvodný koberček vo vozidle pred zašpinením a opotrebovaním.
Rohož je vytvarovaná podľa stredového tunela a je vyrobená
z odolnej gumy s decentným vzorom na hornej strane.

29 €

91 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

127 €

Príslušenstvo na zvýraznenie štýlu exteriéru. Tento balíček štýlovej výbavy zvýrazní dynamickú eleganciu vášho vozidla
Volvo. Jeho súčasťou je predný spodný ochranný kryt, bočné prahové lišty a zadný spodný ochranný kryt s dvojitými integrovanými
koncovkami výfuku. Príslušenstvo je dostupné v prevedení matná strieborná, sivá Iron Stone alebo bronzová Terra.

PRÍSLušenstvo

1 457 €

Dekoratívne obloženie na zadný nárazník. Tento lepiaci
prúžok chráni zadný nárazník pred oškretím počas nakladania
a vykladania predmetov. Je vyrobený z tvrdého materiálu, ktorý
ladí s dizajnom vášho športového kombi.

71 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

1 226 €

Priečka do batožinového priestoru a bránka pre psa.
Táto priečka sa používa spolu s bezpečnostnou oceľovou
mrežou a slúži na rozdelenie batožinového priestoru na dve
časti – praktické riešenie, ak potrebujete oddeliť priestor
pre batožinu a psa.
Priečka do batožinového priestoru 214
Bránka pre psa

€

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Artio, 8x19",
brúsené/matné čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

Strešný box „space design“. Tento nový, moderný, exkluzívny
a aerodynamický strešný box je možné otvoriť z oboch strán a je
dostupný v dvoch veľkostiach: 320 a 430 litrov.

2 514 €

Od 791 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

Bezpečnostná mreža. Táto oceľová mreža je odpružená
plynovými tlmičmi a pri prudkom brzdení pomáha chrániť
cestujúcich pred zraneniami spôsobenými nezabezpečenými
predmetmi. Ak nie je potrebná, možno ju prakticky vyklopiť
nahor k streche.

1 663 €

Detské sedačky. Ponúkame detský bezpečnostný program s
množstvom sedačiek pre rastúce deti.

Od 256 €

243 €

Softvér riadiacej jednotky na zvýšenie výkonu motora
od spoločnosti Polestar. Táto aktualizácia so schválením
od spoločnosti Volvo slúži na zvýšenie výkonu a krútiaceho
momentu motora, takže jazda bude ešte vzrušujúcejšia.

1 112 €

278 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO V60

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19”,
brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19”,
brúsené/matné Iron Stone. Štyri kompletné kolesá vrátane
disku a pneumatiky.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19”,
brúsené/matné Terra Bronze. Štyri kompletné kolesá vrátane
disku a pneumatiky.

2 268 €

2 268 €

2 268 €

Predné a zadné lapače nečistôt. Lapače nečistôt, ktoré
krásne splynú s dizajnom vozidla. Účinná ochrana bokov vozidla
pred znečistením od kolies, ktorá taktiež minimalizuje vodnú
triešť za vozidlom.

Strešné nosiče. Tieto špeciálne skonštruované strešné nosiče
možno úhľadne a bezpečne namontovať na pripravené strešné
lišty vášho vozidla Volvo. Možno ich jednoducho namontovať
a v prípade potreby kombinovať s ďalšími upevňovacími prvkami.

95 €

237 €

Dekoratívne obloženie na zadný nárazník. Dekoratívna lišta
na zadný nárazník predstavuje inteligentné riešenie, ako udržať
vaše Volvo V60 vo výbornom stave. Tento lepiaci prúžok chráni
zadný nárazník pred oškretím počas nakladania a vykladania
predmetov. Je vyrobený z tvrdého materiálu, ktorý ladí s dizajnom
vášho športového kombi.

71 €

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový kompaktný
držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné zariadenie, sa
používa skutočne jednoducho a slúži na prevoz až dvoch bicyklov.
Ak ho práve nepoužívate, dá sa jednoducho uložiť do vozidla alebo
doma.

509 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Bor, 8x19", brúsené/matné čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

PRÍSLUŠENSTVO

2 514 €

Podsvietené prahové lišty. Nastupujte do svojho vozidla
Volvo štýlovo. Po otvorení predných dverí sa rozsvieti logo
Volvo na lište z leštenej nerezovej ocele, takže privítanie bude
skutočne sofistikované.

308 €

Strešné nosiče. Tieto strešné nosiče so špeciálnou
konštrukciou sa jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko
použiteľný systém prevážania nákladu na streche. Harmonicky
splynú so štýlom a technológiou vášho vozidla Volvo.

240 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

1 663 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19",
brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

2 268 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

1 226 €

Odnímateľné ťažné zariadenie. Toto špeciálne navrhnuté
ťažné zariadenie sa jednoducho montuje aj demontuje. Kryt
otvoru pre ťažné zariadenie je farebne zladený, aby sa zachoval
dokonalý vzhľad vášho vozidla Volvo.

798 €

Kamera parkovacieho asistenta, sledovanie mŕtveho
uhla. Aj v prípade obmedzenej viditeľnosti vyjdete z tesného
miesta s ľahkosťou. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“
so 180° zorným poľom dopredu.

625 €

Plastová podložka do batožinového priestoru. Táto
štýlová plastová podložka má protišmykový povrch, aby sa
náklad v batožinovom priestore nekĺzal. Je špeciálne navrhnutá
pre model S60 Cross Country. Zabraňuje aj preniknutiu
nečistôt a vody do samotného batožinového priestoru.

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový
kompaktný držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné
zariadenie, sa používa skutočne jednoducho a slúži na prevoz
až dvoch bicyklov. Ak ho práve nepoužívate, možno
ho jednoducho uložiť do vozidla alebo doma.

151 €

Od 509 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO S60 Cross country

Rohož na stredový tunel. Táto rohož z prírodnej gumy chráni
pôvodný koberček vo vozidle pred zašpinením a opotrebovaním.
Rohož je vytvarovaná podľa stredového tunela a je vyrobená
z odolnej gumy s decentným vzorom na hornej strane.

29 €

Gumové podlahové rohože. Tieto podlahové rohože
majú vyvýšené okraje okolo celého obvodu a pokrývajú celú
podlahu. Poskytujú účinnú ochranu proti vlhkosti a nečistotám.
Sú vyrobené z odolnej prírodnej gumy a presne kopírujú tvar
podlahy. Na rohoži vodiča sa nachádza pohodlná textilná časť
pre nohy, ktorá chráni topánky pred opotrebovaním.

Poťahy na zadné sedadlá. Vďaka týmto odolným poťahom
na sedadlá môžete využiť priestor na zadných sedadlách ako
dodatočný priestor pre batožinu. Poťahy chránia čalúnenie, ak
je potrebné previezť zašpinený náklad alebo domáce zvieratko.

219 €

91 €

Tienidlo na zadné bočné okná. Tieto tienidlá obmedzujú
teplotu vo vozidle a prenikanie priameho slnečného svetla
do interiéru. Dajú sa ľahko pripevniť na okná zadných dverí.
Vaše vozidlo Volvo vďaka nim získa výrazný vzhľad a okná
tónovaný výraz. Ak ich nepotrebujete, jednoducho ich odložte.

102 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Detská sedačka (15 – 36 kg). V detskej sedačke Volvo
bude dieťa sedieť v správnej výške vzhľadom k ezpečnostnému
pásu. Konštrukcia sedačky optimalizuje bočnú ochranu pri
náraze. Opierku hlavy a šírku sedačky možno jednoducho
prispôsobiť a zvýšiť tak komfort sedenia. Operadlo možno
sklopiť, aby si dieťa mohlo odpočinúť.

256 €

Hliníkový držiak na lyže s funkciou posúvania. Držiak
na lyže pre tých, čo chcú to najlepšie. Pri nakladaní a vykladaní
nie je potrebné opierať sa o vozidlo a zašpiniť sa. Jednoduchým
potiahnutím sa držiak na lyže vysunie na bok vozidla, čím
zabezpečí ľahší prístup k lyžiam.

215 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Bor, 8x19", brúsené/matné čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku a pneumatiky.

PRÍSLUŠENStvo

2 514 €

Podsvietené prahové lišty. Nastupujte do svojho vozidla
Volvo štýlovo. Po otvorení predných dverí sa rozsvieti logo Volvo
na lište z leštenej nehrdzavejúcej ocele, takže privítanie bude
skutočne sofistikované.

Odnímateľné ťažné zariadenie. Toto špeciálne navrhnuté
ťažné zariadenie sa jednoducho montuje aj demontuje. Kryt
otvoru pre ťažné zariadenie je farebne zladený, aby sa zachoval
dokonalý vzhľad vášho vozidla Volvo.

308 €

797 €

Strešné nosiče. Tieto špeciálne skonštruované strešné nosiče
možno precízne a bezpečne namontovať na pripravené strešné
lišty vášho vozidla Volvo. Možno ich jednoducho namontovať a v
prípade potreby kombinovať s ďalšími upevňovacími prvkami.

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

237 €

1 226 €

Strešný box „space design“. Tento nový, moderný, exkluzívny
a aerodynamický strešný box je možné otvoriť z oboch strán a je
dostupný v dvoch veľkostiach: 320 a 430 litrov.

Od 791 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

1 663 €

Bezpečnostná mreža. Táto oceľová mreža je odpružená
plynovými tlmičmi a pri prudkom brzdení pomáha chrániť
cestujúcich pred zraneniami spôsobenými nezabezpečenými
predmetmi. Ak nie je potrebná, možno ju prakticky vyklopiť nahor
k streche.

Priečka do batožinového priestoru a bránka pre psa.
Táto priečka sa používa spolu s bezpečnostnou oceľovou mrežou
a slúži na rozdelenie batožinového priestoru na dve časti –
praktické riešenie, ak potrebujete oddeliť priestor pre batožinu
a psa.

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový kompaktný
držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné zariadenie, sa
používa skutočne jednoducho a slúži na prevoz až dvoch bicyklov.
Ak ho práve nepoužívate, možno ho jednoducho uložiť do vozidla
alebo doma.

243 €

Priečka do batožinového priestoru 214

Od 509 €

Bránka pre psa 278

€

€

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO V60 cross country

Rohož na stredový tunel. Táto rohož z prírodnej gumy
chráni pôvodný koberček vo vozidle pred zašpinením
a opotrebovaním. Rohož je vytvarovaná podľa stredového
tunela a je vyrobená z odolnej gumy s decentným vzorom
na hornej strane.

29 €

Poťahy na zadné sedadlá. Vďaka týmto odolným poťahom
na sedadlá môžete využiť priestor na zadných sedadlách ako
dodatočný priestor pre batožinu. Poťahy chránia čalúnenie, ak
je potrebné previezť zašpinený náklad alebo domáce zvieratko.

219 €

Hliníkový držiak na lyže s funkciou posúvania. Držiak
na lyže pre tých, čo chcú to najlepšie. Pri nakladaní a vykladaní
nie je potrebné opierať sa o vozidlo a zašpiniť sa. Jednoduchým
potiahnutím sa držiak na lyže vysunie na bok vozidla, čím
zabezpečí ľahší prístup k lyžiam.

215 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Gumové podlahové rohože. Tieto podlahové rohože
majú vyvýšené okraje okolo celého obvodu a pokrývajú celú
podlahu. Poskytujú účinnú ochranu proti vlhkosti a nečistotám.
Sú vyrobené z odolnej prírodnej gumy a presne kopírujú tvar
podlahy. Na rohoži vodiča sa nachádza pohodlná textilná časť
pre nohy, ktorá chráni topánky pred opotrebovaním.

91 €

Rozkladacia detská sedačka (9 – 25 kg). Táto moderná
a flexibilná detská sedačka otočená proti smeru jazdy je vhodná
pre deti vo veku od 9 mesiacov do šiestich rokov. Upevňuje sa
pomocou bezpečnostného pásu, dá sa ľahko nastaviť
a optimalizovať pohodlie a bezpečie.

256 €

Textilná podložka do batožinového priestoru
(obojstranná). Táto obojstranná, vode odolná textilná podložka
do batožinového priestoru ladí s farbou karosérie a umožňuje
udržiavať elegantný vzhľad batožinového priestoru, aj keď občas
prepravujete zašpinený náklad.

166 €

Dekoratívne obloženie na zadný nárazník. Dekoratívna
lišta na zadný nárazník predstavuje inteligentné riešenie,
ako udržať vaše Volvo V60 vo výbornom stave. Tento lepiaci
prúžok chráni zadný nárazník pred oškretím počas nakladania
a vykladania predmetov. Je vyrobený z tvrdého materiálu, ktorý
ladí s dizajnom vášho športového kombi.

71 €

Príslušenstvo na zvýraznenie štýlu exteriéru. Tento balíček štýlovej výbavy zvýrazní odolnú a dynamickú eleganciu vášho
vozidla Volvo XC60. Jeho súčasťou je rám na predný nárazník a zadný spodný ochranný kryt s dvojitými integrovanými koncovkami
výfuku. Príslušenstvo je dostupné v prevedení matná strieborná alebo sivá Iron Stone.

PRÍSLUŠENSTvo

953 €

Integrated running boards. Tieto farebne zladené stúpadlá
elegantne dopĺňajú ušľachtilý dizajn modelu XC60 a zároveň
poskytujú praktickú podporu. Sú dostupné v prevedení matná
strieborná alebo sivá Iron Stone.

1 088 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

1 226 €

Bezpečnostné mreža a priečka do batožinového
priestoru. Táto priečka sa používa spolu s bezpečnostnou
oceľovou mrežou a slúži na rozdelenie batožinového priestoru
na dve časti – praktické riešenie, ak chcete oddeliť špinavý
alebo krehký náklad od ostatných predmetov.
Bezpečnostné mreža 214

€

Priečka do batožinového priestoru 261

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Candor, 8x20",
brúsené/matné čierne alebo brúsené/matné Iron Stone. Štyri
kompletné kolesá vrátane disku a pneumatiky.

2 869 €

Odnímateľné ťažné zariadenie. Toto špeciálne navrhnuté
ťažné zariadenie sa jednoducho montuje aj demontuje. Kryt
otvoru pre ťažné zariadenie je farebne zladený, aby sa zachoval
dokonalý vzhľad vášho vozidla Volvo.

870 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

Kamera parkovacieho asistenta, sledovanie mŕtveho
uhla. Aj v prípade obmedzenej viditeľnosti vyjdete z tesného
miesta s ľahkosťou. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“
so 180° zorným poľom dopredu.

1 663 €

625 €

Detské sedačky. Ponúkame detský bezpečnostný program
s množstvom sedačiek pre rastúce deti.

Softvér riadiacej jednotky na zvýšenie výkonu motora
od spoločnosti Polestar. Táto aktualizácia so schválením
od spoločnosti Volvo slúži na zvýšenie výkonu a krútiaceho
momentu motora, takže jazda bude ešte vzrušujúcejšia.

Od 256 €

1 112 €

€

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO XC60

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Talitha, 8x20”,
brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Talitha, 8x20”,
brúsené/matné tmavosivé. Štyri kompletné kolesá vrátane
disku a pneumatiky.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Talitha, 8x20”,
brúsené/matné strieborné Stone. Štyri kompletné kolesá
vrátane disku a pneumatiky.

2 869 €

2 869 €

2 869 €

Textilná podložka do batožinového priestoru
(obojstranná). Táto obojstranná, vode odolná textilná
podložka do batožinového priestoru ladí s farbou karosérie
a umožňuje udržiavať elegantný vzhľad batožinového priestoru,
aj keď občas prepravujete zašpinený náklad.

Strešné nosiče. Tieto špeciálne skonštruované strešné
nosiče možno úhľadne a bezpečne namontovať na pripravené
strešné lišty vášho vozidla Volvo. Možno ich jednoducho
namontovať a v prípade potreby kombinovať s ďalšími
upevňovacími prvkami.

190 €

189 €

Dekoratívne obloženie na zadný nárazník. Dekoratívna
lišta na zadný nárazník predstavuje inteligentné riešenie, ako
udržať vaše Volvo XC60 vo výbornom stave. Tento lepiaci
prúžok chráni zadný nárazník pred oškretím počas nakladania
a vykladania predmetov. Je vyrobený z tvrdého materiálu, ktorý
ladí s elegantným dizajnom vášho SUV Volvo.

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový
kompaktný držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné
zariadenie, sa používa skutočne jednoducho a slúži na prevoz
až dvoch bicyklov. Ak ho práve nepoužívate, dá sa jednoducho
uložiť do vozidla alebo doma.

509 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

70 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Artio, 8x19", brúsené/matné čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

PRÍSLUŠENSTvo

2 514 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Modin, 8x19",
brúsené/čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

2 268 €

Pevné alebo odnímateľné ťažné zariadenie. Všetky
ťažné zariadenia navrhujeme tak, akoby boli súčasťou karosérie
vozidla. Vyberte si napevno namontované, prípadne ľahko
odnímateľné ťažné zariadenie, ktoré možno demontovať,
ak sa nepoužíva.

884 €

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový
kompaktný držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné
zariadenie, sa používa skutočne jednoducho a slúži na
prevoz až dvoch bicyklov. Ak ho práve nepoužívate, možno ho
jednoducho uložiť do vozidla alebo doma.

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

Od 509 €

1 216 €

Kamera parkovacieho asistenta, sledovanie mŕtveho
uhla. Aj v prípade obmedzenej viditeľnosti vyjdete z tesného
miesta s ľahkosťou. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“
so 180° zorným poľom dopredu.

Spätná kamera. Výrazne rozširuje zorné pole za vozidlom.
Nachádza sa na dverách batožinového priestoru a uľahčuje
cúvanie na úzke parkovacie miesta.

625 €

791 €

Strešné nosiče. Tieto strešné nosiče so špeciálnou
konštrukciou sa jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko
použiteľný systém prevážania nákladu na streche. Harmonicky
splynú so štýlom a technológiou vášho vozidla Volvo.

239 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

1 713 €

Textilná podložka do batožinového priestoru
(obojstranná). Táto obojstranná, vode odolná textilná
podložka do batožinového priestoru ladí s farbou karosérie
a umožňuje udržiavať elegantný vzhľad batožinového priestoru,
aj keď občas prepravujete zašpinený náklad.

166 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO S80

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Fortuna, 8x18”,
brúsené/svetlosivé a brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné
kolesá vrátane disku a pneumatiky.

2 268 €

Predné a zadné lapače nečistôt. Lapače nečistôt, ktoré
krásne splynú s dizajnom vozidla. Účinná ochrana bokov vozidla
pred znečistením od kolies, ktorá taktiež minimalizuje vodnú
triešť za vozidlom.

95 €

Polestar. Nasledujúca generácia balíka Polestar Performance
prináša úplne nový zážitok z jazdy. Kvôli lepšej jazdnej dynamike
a ovládaniu vozidla bolo optimalizovaných päť kľúčových oblastí,
takže vozidlo reaguje na vaše povely rýchlejšie a presnejšie.
Zároveň sa zachováva certifikovaná spotreba paliva a originálna
továrenská záruka Volvo.

1 112 €

Kryt na ochranu proti nečistotám na zadný nárazník.
Praktický kryt na zadný nárazník, ktorý pri nakladaní
a vykladaní predmetov chráni oblečenie pred zašpinením
a zároveň chráni aj nárazník. Pri používaní sa kryt jednoducho
vyklopí na nárazník. Po dokončení nakladania ho možno zložiť
späť do batožinového priestoru.

61 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Držiak na tašky do batožinového priestoru. Praktický
závesný systém do batožinovom priestoru určený pre nákupné
tašky, ktorý zabráni prevráteniu tašiek a rozliatiu obsahu. Tašky
sa zavesia za svoje uši a pevne sa ukotvia.

33 €

Držiak na okuliare. Praktický a funkčný držiak na okuliare
predstavuje najlepší možný úložný priestor pre vaše okuliare.
Držiak na okuliare sa jednoducho namontuje do priestoru
na rukoväte pri prednom sedadle. Vďaka pružine s olejovým
tlmičom ho možno ovládať jednou rukou. Vhodný pre väčšinu
okuliarov.

32 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Artio, 8x19", brúsené/matné čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

PRÍSLUŠENSTvo

2 514 €

Strešný spojler. Objednajte si elegantný strešný spojler,
ktorý bol navrhnutý tak, aby splynul s dizajnom vášho modelu
Volvo – pre skutočne športový vzhľad.

449 €

Pevné alebo odnímateľné ťažné zariadenie. Všetky
ťažné zariadenia navrhujeme tak, akoby boli súčasťou karosérie
vozidla. Vyberte si napevno namontované, prípadne ľahko
odnímateľné ťažné zariadenie, ktoré možno demontovať,
ak sa nepoužíva.

889 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

1 216 €

Bezpečnostná mreža. Táto oceľová mreža je odpružená
plynovými tlmičmi a pri prudkom brzdení pomáha chrániť
cestujúcich pred zraneniami spôsobenými nezabezpečenými
predmetmi. Ak nie je potrebná, možno ju prakticky vyklopiť
nahor k streche.

261 €

Strešné nosiče. Tieto aerodynamické strešné nosiče sa
jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko použiteľný systém
prevážania nákladu na streche. Harmonicky splynú so štýlom
vášho vozidla Volvo.

234 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá
a konektory pre takmer všetky externé médiá.

Kamera parkovacieho asistenta, sledovanie mŕtveho
uhla. Aj v prípade obmedzenej viditeľnosti vyjdete z tesného
miesta s ľahkosťou. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“
so 180° zorným poľom dopredu.

1 713 €

625 €

Priečka do batožinového priestoru a bránka pre psa.
Táto priečka sa používa spolu s bezpečnostnou oceľovou
mrežou a slúži na rozdelenie batožinového priestoru na dve
časti – praktické riešenie, ak potrebujete oddeliť priestor
pre batožinu a psa.

Detské sedačky. Ponúkame detský bezpečnostný program
s množstvom sedačiek pre rastúce deti.

Priečka do batožinového priestoru 214
Bránka pre psa 278

Od

256 €

€

€

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO V70

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Fortuna, 8x18”,
brúsené/svetlosivé a brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné
kolesá vrátane disku a pneumatiky.

2 268 €

Dekoratívne obloženie na zadný nárazník. Dekoratívna
lišta na zadný nárazník predstavuje inteligentné riešenie,
ako udržať vaše Volvo V70 vo výbornom stave. Tento lepiaci
prúžok chráni zadný nárazník pred oškretím počas nakladania
a vykladania predmetov. Je vyrobený z tvrdého materiálu, ktorý
ladí so štýlovým dizajnom vášho kombi Volvo.and unloading.

70 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Polestar. Nasledujúca generácia balíka Polestar
Performance prináša úplne nový zážitok z jazdy. Kvôli lepšej
jazdnej dynamike a ovládaniu vozidla bolo optimalizovaných
päť kľúčových oblastí, takže vozidlo reaguje na vaše povely
rýchlejšie a presnejšie. Zároveň sa zachováva certifikovaná
spotreba paliva a originálna továrenská záruka Volvo.

Textilná podložka do batožinového priestoru
(obojstranná). Táto podložka umožňuje udržiavať elegantný
vzhľad batožinového priestoru, aj keď občas prepravujete
zašpinený náklad. Je obojstranná a vode odolná, na jednej
strane je vyhotovená z textilu vo farbe karosérie, druhá strana
je z plastu.

1 112 €

200 €

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový
kompaktný držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné
zariadenie, sa používa skutočne jednoducho a slúži na prevoz
až dvoch bicyklov. Ak ho práve nepoužívate, dá sa jednoducho
uložiť do vozidla alebo doma.

Strešný box „space design“. Tento nový, moderný,
exkluzívny a aerodynamický strešný box je možné otvoriť
z oboch strán a je dostupný v dvoch veľkostiach:
320 a 430 litrov.

509 €

791 €

Bočné prahové lišty. Hliníkové bočné prahové lišty dodajú modelu Volvo XC70 dodatočný štýl – dokonale ladia s podbehom
a ďalšími štýlovými prvkami v exteriéri modelu XC70.

561 €

PRÍSLUŠENSTvo

Strešný spojler. Objednajte si elegantný strešný spojler,
ktorý bol navrhnutý tak, aby splynul s dizajnom vášho modelu
Volvo – pre skutočne športový vzhľad.

449 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

1 216 €

Priečka do batožinového priestoru a bránka pre psa.
Táto priečka sa používa spolu s bezpečnostnou oceľovou
mrežou a slúži na rozdelenie batožinového priestoru na dve
časti – praktické riešenie, ak potrebujete oddeliť priestor
pre batožinu a psa.
Priečka do batožinového priestoru
Bránka pre psa 278

214 €

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Erakir, 8x19",
lesklé čierne, brúsené/matné strieborné Stone, brúsené/
matné čierne a čierne chrómové. Štyri kompletné kolesá
vrátane disku a pneumatiky.

Strešné nosiče. Tieto aerodynamické strešné nosiče sa
jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko použiteľný systém
prevážania nákladu na streche. Harmonicky splynú so štýlom
vášho vozidla Volvo.

2 514 €

234 €

Systém zábavy pre zadných cestujúcich. Tento systém
vás bude baviť celé hodiny. Jeho súčasťou sú dva 8-palcové
dotykové displeje, dva DVD prehrávače, bezdrôtové slúchadlá a
konektory pre takmer všetky externé médiá.

Kamera parkovacieho asistenta, sledovanie mŕtveho
uhla. Aj v prípade obmedzenej viditeľnosti vyjdete z tesného
miesta s ľahkosťou. Vďaka tejto kamere budete „vidieť za roh“
so 180° zorným poľom dopredu.

1 713 €

625 €

Detské sedačky. Ponúkame detský bezpečnostný program
s množstvom sedačiek pre rastúce deti.

“Space design” roof box.Strešný box „space design“.
Tento nový, moderný, exkluzívny a aerodynamický strešný box je
možné otvoriť z oboch strán a je dostupný v dvoch veľkostiach:
320 a 430 litrov.

Od 256 €

Od 791 €

€

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO xc70

Predné a zadné lapače nečistôt. Lapače nečistôt, ktoré
krásne splynú s dizajnom vozidla. Účinná ochrana bokov vozidla
pred znečistením od kolies, ktorá taktiež minimalizuje vodnú
triešť za vozidlom.

95 €

Textilná podložka do batožinového priestoru
(obojstranná). Táto podložka umožňuje udržiavať elegantný
vzhľad batožinového priestoru, aj keď občas prepravujete
zašpinený náklad. Je obojstranná a vode odolná, na jednej
strane je vyhotovená z textilu vo farbe karosérie, druhá strana
je z plastu.

Rohož na stredový tunel. Táto rohož z prírodnej gumy chráni
pôvodný koberček vo vozidle pred zašpinením a opotrebovaním.
Rohož je vytvarovaná podľa stredového tunela a je vyrobená
z odolnej gumy s decentným vzorom na hornej strane.

29 €

200 €

Podložka do batožinového priestoru. Atraktívna
a praktická presne vytvarovaná plastová podložka bola
špeciálne navrhnutá pre tých, ktorí prepravujú objemný
a zašpinený náklad. Vytvarovaná podložka je vyrobená
z odolného plastu, ktorý chráni koberček v batožinovom
priestore vozidla.

163 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Strešný nosič, krídlový profil pre pozdĺžne lišty. Štýlové
hliníkové nosiče značky Volvo dodávajú vozidlu exkluzívny
a športový vzhľad. Aerodynamický profil krídla zodpovedá líniám
vozidla a vytvára len minimálny aerodynamický hluk a odpor.

187 €

Držiak na bicykle na ťažné zariadenie. Náš nový
kompaktný držiak na bicykle, ktorý sa upevňuje na ťažné
zariadenie, sa používa skutočne jednoducho a slúži na prevoz
až dvoch bicyklov. Ak ho práve nepoužívate, dá sa jednoducho
uložiť do vozidla alebo doma.

509 €

Súprava na zvýraznenie štýlu exteriéru. Obsahuje farebne zladené bočné deflektory, súpravu zadného prúžkového
deflektora a športový zadný difúzor s dvojitými koncovkami výfuku. So súpravou štýlových doplnkov spolu so strešným spojlerom
a 18-palcovými diskami Ailos zvýrazníte dynamickú eleganciu vášho vozidla Volvo.

PRÍSLUŠenstvo

854 €

Strešný spojler. Unikátny spojler obsahuje prvky v tvare
plutiev a krídelká, ktoré možno vidieť na lietadlách. Slúži
na zvýraznenie športového a aerodynamického vzhľadu vášho
modelu Volvo V40.

Zadný difúzor s dvoma koncovkami výfuku. Difúzor
je plynule integrovaný do zadného nárazníka a zdokonaľuje
dynamický vzhľad vášho modelu V40.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Ailos, 7.5x18",
v prevedení biela Decor, svetlozelená Lime Decor a červená
Decor. Štyri kompletné kolesá vrátane disku a pneumatiky.

505 €

2 267 €

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

Strešné nosiče. Tieto strešné nosiče so špeciálnou
konštrukciou sa jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko
použiteľný systém prevážania nákladu na streche. Harmonicky
splynú so štýlom a technológiou vášho vozidla Volvo.

95 €

237 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším bodom
záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si cieľ pomocou
hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou mobilného telefónu.
Súčasťou sú aktualizácie máp.

Podložka do batožinového priestoru s organizátorom.
Tento šikovný organizátor obsahuje tri posúvateľné hliníkové
priehradky. Slúži na usporiadanie predmetov na podlahe alebo
pod podlahou batožinového priestoru.

Sieťka na predmety. Táto praktická sieťová priehradka
slúži na uloženie menších predmetov pod plató batožinového
priestoru, kde budú zároveň stále ľahko prístupné, takže
batožinový priestor bude čistý a uprataný.

Softvér riadiacej jednotky na zvýšenie výkonu motora
od spoločnosti Polestar. Táto aktualizácia so schválením
od spoločnosti Volvo slúži na zvýšenie výkonu a krútiaceho
momentu motora, takže jazda bude ešte vzrušujúcejšia.

214 €

37 €

1 112 €

398 €

1 216 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO V40

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Midir, 7,5x18”,
brúsené/lesklé čierne. Štyri kompletné kolesá vrátane disku
a pneumatiky.

2 268 €

Obojstranná a skladateľná textilná podložka do
batožinového priestoru. Táto elegantná textilná podložka
umožňuje udržiavať skvelý vzhľad batožinového priestoru vášho
vozidla Volvo, aj keď občas prepravujete zašpinené predmety.
Podložka je obojstranná a vode odolná, na jednej strane je
vyhotovená z textilu vo farbe karosérie, druhá strana je z plastu.

162 €

Organizátor na predmety do batožinového priestoru.
Vďaka tomuto teleskopickému rámu s podlahovými lištami
a držiakmi na náklad je zaistenie a uloženie tašiek, výstroja
a voľných predmetov hračkou, pričom celý systém sa do vozidla
upevňuje jednoducho. Krehké predmety možno oddeliť
od ostatného nákladu a v prípade potreby možno batožinový
priestor rozdeliť na dve časti. A ak už organizátor nepotrebujete,
dá sa jednoducho odmontovať a uložiť.

292 €

Dekoratívne obloženie na zadný podbeh. Tieto prahové
lišty dodajú ceste pocit príležitosti a zároveň chránia plochu
podbehu pred poškriabaním a poškodením laku. Odlišujú sa
hrdým emblémom Volvo. Upevňujú sa jednoducho a priamo na
podbeh.

Tienidlo na zadné bočné okná. Tieto tienidlá obmedzujú
teplotu vo vozidle a prenikanie priameho slnečného svetla do
interiéru. Dajú sa ľahko pripevniť na okná zadných dverí. Vaše
vozidlo Volvo vďaka nim získa výrazný vzhľad a okná tónovaný
výraz. Ak ich nepotrebujete, jednoducho ich odložte.

82 €

134 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Odnímateľné ťažné zariadenie. Toto odolné a univerzálne
ťažné zariadenie je špeciálne skonštruované pre vaše Volvo.
Podľa potreby sa dá jednoducho namontovať a naopak, ak ho
nepotrebujete, možno ho rýchlo a jednoducho odmontovať.
Kryt otvoru pre ťažné zariadenie je farebne zladený, aby sa
zachoval skvelý vzhľad vášho vozidla Volvo.

988 €

Súprava na zvýraznenie štýlu exteriéru. Dodajte svojmu vozidlu Volvo ešte športovejší vzhľad. K dispozícii je súprava, ktorej
súčasťou je zadný ochranný kryt, štýlové dekoratívne zadné obloženie, integrované duálne koncovky výfuku a elegantné bočné
prahové lišty.

PRÍSLUŠENSTVO

1 020 €

Zadný ochranný kryt s dvoma koncovkami výfuku.
Nádherný zadný ochranný kryt s úhľadnými integrovanými
duálnymi koncovkami výfuku z chrómovanej nehrdzavejúcej
ocele, ktoré vášmu modelu Volvo dodajú skutočný punc štýlu.

Dekoratívne zadné obloženie. Toto štýlové a robustné
strieborné obloženie s gumovými vložkami dopĺňa ostatné
štýlové doplnky exteriéru a zároveň chráni zadný nárazník
pri nakladaní a vykladaní predmetov.

Kompletné kolesá. Disky z ľahkých zliatin Alecto, 7,5x19",
svetlosivé/matné strieborné, lesklé čierne/matné čierne, lesklé
čierne/matné medené, lesklé čierne/matné strieborné
a svetlosivé/matné medené

510 €

112 €

3 224 €

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

Strešné nosiče. Tieto aerodynamické strešné nosiče sa
jednoducho pripevňujú a vytvárajú ľahko použiteľný systém
prevážania nákladu na streche. Harmonicky splynú so štýlom
vášho vozidla Volvo.

95 €

237 €

Navigačný systém Sensus. Vyhľadajte trasu a pripojte sa
pomocou cloudových aplikácií, ktoré vás dovedú k najbližším
bodom záujmu alebo na voľné parkovacie miesto. Zvoľte si
cieľ pomocou hlasového ovládania, prípadne vopred pomocou
mobilného telefónu. Súčasťou sú aktualizácie máp.

Podložka do batožinového priestoru s organizátorom.
Tento šikovný organizátor obsahuje tri posúvateľné hliníkové
priehradky. Slúži na usporiadanie predmetov na podlahe alebo
pod podlahou batožinového priestoru.

Sieťka na predmety. Táto šikovná sieťová priehradka slúži na
uloženie menších predmetov pod plató batožinového priestoru,
kde budú zároveň stále ľahko prístupné, takže batožinový
priestor bude čistý a uprataný.

Bezpečnostná mreža. V prípade prudkého brzdenia táto
bezpečnostná oceľová mreža ochráni ľudí v kabíne pred
zraneniami spôsobenými ťažkým, nezabezpečeným nákladom,
ktorého časti by sa mohli premeniť na nebezpečné projektily.

214 €

37 €

155 €

1 216 €

Poznámka: Niektoré informácie v tomto letáku môžu byť nesprávne v dôsledku zmien technických údajov produktu, ktoré mohli nastať v čase od odovzdania do tlače. Pred objednávkou sa obráťte na predajcu Volvo a požiadajte
ho o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo úpravy cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Extra PRÍSLUŠENSTVO V40 cross country

Polestar. Nasledujúca generácia balíka Polestar
Performance prináša úplne nový zážitok z jazdy. Kvôli lepšej
jazdnej dynamike a ovládaniu vozidla bolo optimalizovaných
päť kľúčových oblastí, takže vozidlo reaguje na vaše povely
rýchlejšie a presnejšie. Zároveň sa zachováva certifikovaná
spotreba paliva a originálna továrenská záruka Volvo.

Rohož na stredový tunel. Táto rohož z prírodnej gumy chráni
pôvodný koberček vo vozidle pred zašpinením a opotrebovaním.
Rohož je vytvarovaná podľa stredového tunela a je vyrobená
z odolnej gumy s decentným vzorom na hornej strane.

29 €

1 112 €

Plastová podložka do batožinového priestoru. Táto
štýlová plastová podložka má protišmykový povrch, aby sa
náklad v batožinovom priestore nekĺzal. Je špeciálne navrhnutá
pre vaše Volvo. Zabraňuje aj preniknutiu nečistôt a vody
do batožinového priestoru.

146 €

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

Strešný nosič, krídlový profil pre pozdĺžne lišty. Štýlové
hliníkové nosiče značky Volvo dodávajú vozidlu exkluzívny
a športový vzhľad. Aerodynamický profil krídla zodpovedá líniám
vozidla a vytvára len minimálny aerodynamický hluk a odpor.

237 €

Kryt na ochranu proti nečistotám do batožinového
priestoru. Táto odolná vinylová podložka pokrýva zadný
batožinový priestor a chráni ho pred špinou a vodou. Časť
pokrývajúca operadlo je rozdelená, aby bolo možné samostatne
sklopiť operadlá zadných sedadiel.

209 €

Strešný box „space design“. Tento nový, moderný, exkluzívny
a aerodynamický strešný box je možné otvoriť z oboch strán a je
dostupný v dvoch veľkostiach: 320 a 430 litrov.

791 €

www.volvocars.sk

VIAC DRUHOV PRÍSLUŠENSTVA NÁJDETE NA STRÁNKE
accessories.volvocars.com

