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motorové variant y

motor válce Převodovka výkon (kW/k) 
točivý moment  

(nm)

momEntUm
12

inSCriPtion
13

varianta

Zážehové

T6 Drive-E AWD 4
8stupňová
Geartronic®

228/310
400 1 314 900 Kč 1 399 900 Kč 225-A3xx-0C1-19

Vznětové

D3 Drive-E FWD1 4
6stupňová
manuální

110/150
350 1 034 900 Kč 1 134 900 Kč 225-72xx-011-19

D3 Drive-E FWD1 4
8stupňová
Geartronic®

110/150
350 1 094 900 Kč 1 194 900 Kč 225-72xx-0D1-19

D4 Drive-E FWD 4
6stupňová 
manuální

140/190
400 1 109 900 Kč 1 209 900 Kč 225-A8xx-011-19

D4 Drive-E FWD 4
8stupňová
Geartronic®

140/190
400 1 169 900 Kč 1 269 900 Kč 225-A8xx-0D1-19

CEnÍK platný od 1. 3. 2018 (modelový rok 2019)
všechny uvedené ceny v tomto ceníku jsou včetně DPH 21 %.

AWD = All Wheel Drive (pohon všech kol)
FWD = Front Wheel Drive (pohon předních kol)

1Motor 72 s manuální a automatickou převodovkou dostupné až s MY19 od 26. výrobního týdne 2018
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T6 AWD 

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, benzinový 
s přeplňováním kompresorem  
& turbodmychadlem

Převodovka: 8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*: A B C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, mixed cycle: 7,5 7,6 7,8

Emise CO2 g/km: 171 174 178

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.: 228 (310) 5 700

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.: 400/2 200–5 100

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy: 5,8

Nejvyšší rychlost km/h: 250

Palivová nádrž, litry: 60

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2): 529

Ekologická klasifikace: Euro 6d-TEMP

D3 FWD** D4 FWD**

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním dvěma turbodmychadly

Převodovka:   man.: 6stupňová 6stupňová

  autom.: 8stupňová Geartronic® 8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*: A B C A B C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, mixed cycle:  man.: 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6

  autom.: 4,6 4,7 4,8 4,5 4,6 4,8

Emise CO2 g/km    man.: 114 117 119 117 119 121

  autom.: 121 124 127 119 122 126

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.: 110 (150) 3 750 140 (190) 4 250

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.: 320/1 750–3 000 400/1 750–2 500

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy    man.: 9,9 7,9

  autom.: 9,9 7,9

Nejvyšší rychlost km/h   man.: 205 220

  autom.: 205 220

Palivová nádrž, litry: 55 55

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2): 529 529

Ekologická klasifikace: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

* Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.

**  Selektivní katalytická redukce, jejímž smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NOX). Naftové motory jsou vybaveny katalyzátorem SCR (Selektivní katalytická redukce), 
který prostřednictvím aditiva označovaného DEF, jako je např. kapalina AdBlue®, snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech o dalších 90 %. Ačkoliv Vám tuto kapalinou 
doplníme v rámci pravidelné údržby v autorizovaném servisu, kapalinu je třeba doplňovat i během servisních prohlídek. Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který můžete udělat  
např. při tankování na čerpací stanici. Plnicí hrdlo je hned vedle hrdla pro plnění nafty. 

AdBlue® je registrovanou obchodní známkou sdružení Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). 

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
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Ideální krytí

Prodloužená záruka je výjimečný produkt, s kterým jste dostatečně chráněni před nečekanými událostmi.  
Rozsah prodloužené záruky Volvo se velmi blíží 100% rozsahu tovární záruky a nabízí téměř vše, co Vás napadne.

Pokud je Váš vůz plně chráněn tímto způsobem, znamená to, že můžete až tři roky po skončení záruky výrobce jezdit 
vozem bez zbytečných starostí, jako by byl zcela nový. Tento záruční program kryje, až na pár výjimek, téměř všechny  
mechanické, elektrické, elektronické a hydraulické součástky Vašeho vozidla. Váš partner Volvo Vám rád vysvětlí,  
kterých součástek se tyto výjimky týkají. 

Úhrada nákladů

Volvo ve spolupráci s CarGarantie, poskytovatelem značkové prodloužené záruky, uhradí při opravách Vašeho vozidla 
všechny mzdové a materiálové náklady, a to přirozeně i tehdy, když takových oprav bude více. Pro zajištění úhrady  
nákladů na opravu nemusíte sami dělat nic jiného než řádně dodržovat intervaly údržby předepsané výrobcem  
Vašeho vozu.

Více informací získáte na www.volvocars.cz.

V nABídce jSOu 2 typy prOdlOuženÉ záruky

Do 3 měsíců 
a do 5 000 km V60

12měsíční záruka
(včetně DPH)

8 627 Kč

24měsíční záruka
(včetně DPH)

17 303 Kč

36měsíční záruka
(včetně DPH)

27 709 Kč

Obsah produktů je stejný, ceny se liší podle termínu zakoupení.  
První tabulka je platná, pokud je záruka zakoupená do 3 měsíců od první registrace vozu do tovární záruky  
a do 5 000 najetých kilometrů.  
Druhá tabulka je platná při zakoupení záruky do najetí 60 000 km a do konce platnosti tovární záruky.

Do ukončení  
tovární záruky  
a do 60 000 km

V60

12měsíční záruka
(včetně DPH)

9 983 Kč

24měsíční záruka
(včetně DPH)

20 001 Kč

36měsíční záruka
(včetně DPH)

31 992 Kč

v o l v o  v 6 0
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StanDarDnÍ v ýbava

bEzPEčnoSt

Airbagy SIPS (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce)
Airbagy řidiče a spolujezdce
Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu (Hill Descent Control) – může být aktivován stiskem tlačítka před rozjezdem 
 dopředu nebo dozadu v prudkém svahu, a to především na kluzkém nebo jinak náročném povrchu (je také integrován v režimu 
 off-road volitelné opce 510 - Nastavení jízdních režimů).
Asistent pro rozjezd do svahu (Hill Start Assist) s funkcí Auto hold (pomáhá s rozjezdem ve svahu se sklonem >3% a umožňuje
 řidiči pustit po zastavení např. na semaforu nebo před křižovatkou brzdový pedál, přičemž brzdná síla zůstane zachována.
Bezklíčové startování
Bezpečnostní sloupek řízení nastavitelný v obou osách
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; s možnosti uzamčení vozu u obou předních dveří a jednotilvě zadních; s možností
 nastavení postup. odemčení ve 2 krocích
Doprovodné osvětlení – osvětlení pro bezpečnou cestu od vozu
Elektrická parkovací brzda s aut. uvolněním jízdou
Elektrický progresivní posilovač řízení EPAS
ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY – jedná se o systém dynamického řízení stability vozu, které obsahuje:
 Aktivní řízení stáčivosti vozidla: snímá změny úhlu stáčivosti /smyku pomocí dvou typů senzorů – v jakém směru se vůz
  skutečně pohybuje vs. úhel natočení volantu, kam chete jet. Hodnoty jsou stále porovnávány, a pokud dochází ke smyku,
  přibrzdí jedno nebo více kol takovým způsobem, aby se vůz vrátil do směru, kam je natočen volant.
 Asistent stability přívěsu: při jízdě s přívěsem nebo s karavanem redukuje nebezpečí ztráty stability nebo pohyb rozvlněním.
 Logika regulace nedotáčivosti: reguluje nedotáčivost – tendenci vozidla jet v zatáčkách rovně.
 Doporučení jakým směrem řídit: při brzdění v podmínkách, kdy je adheze na jedné straně vozu nižší než na straně druhé,
  vzniká riziko přetočení/smyku vozu. Aby se předešlo smyku, vůz včas informuje řidiče, jakým směrem kontrovat volantem.
  To se děje pomocí automatického zásahu do řízení vozu – natočením volantu správným směrem.
 Dynamické řízení distribuce točivého momentu: zlepšuje směrovou charakteristiku vozu jeho přenesením z hnaného kola
  ztrácejícího trakci na druhé kolo stejné nápravy při vyjíždění ze zatáčky. U AWD platí pro obě nápravy.
 Pokročilé řízení stability: sleduje a reaguje na rychlost bočního zrychlení a tendenci vozidla k převrácení.
 Řízení boční stability: sleduje míru naklonění vozu např. v zatáčce (a další parametry). Pokud naklánění vzroste do bodu,
  kde by mohlo dojít k převrácení vozidla, systém RSC zmenší poloměr dráhy vozidla, aby se naklánění zmenšilo.
 Sportovní režim: vhodný pro zkušené řidiče preferující dynamickou jízdu, do určité míry umožňuje prokluz kol a řízený smyk
Elektronický imobilizér
Elektronicky řízený systém pohonu všech kol AWD včetně stálé trakce (T6)
Funkce automatického zamykání vozu za jízdy
Funkce okamžitého – „panického“ spuštění alarmu na dálkovém ovladači centrálního zamykání
Inteligentní informační systém řidiče (IDIS) – vůz v situaci vyžadující plnou pozornost řidiče, podrží po dobu 5 vteřin příchozí hovor
 a potlačí zobrazení méně závažných výstražných hlášení a SMS. Pokud situace trvá déle než 5 vteřin, je příchozí hovor odmítnut
 a SMS a další zprávy nebudou zobrazeny
Lékárnička s výstražným trojúhelníkem, povinná výbava
Mechanický dětský zámek zadních dveří
Nafukovací clona – airbag hlavy a ramen pro vnější sedadla
Odvětrávané kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu 16“, vzadu 16“ (D3, D4)
Odvětrávané kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu 18“, vzadu 17“ (T6)
Omezovač rychlosti – s možností nastavení na volantu
Přístupové uvítací osvětlení – osvětlení pro cestu k vozu
Sada pro opravu pneumatik
Servisní interval 30 000 km pro všechny motorizace

5
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SYSTÉM CITY SAFETY – bez ohledu na to, zda je den či noc, dokáže rozpoznat: vozidla, chodce, cyklisty a velká zvířata; na které 
 upozorňuje prostřednictvím světelných kontrolek, zvukových výstrah a pulzování v brzdovém pedálu; přičemž předem připraví brzdový 
 systém a v případě nutnosti začne brzdit plnou brzdnou silou, přičemž zahrnuje také systém zabrzdění v křižovatce při hrozící
 srážce s protijedoucím vozidlem při odbočení vlevo. Zahrnuje také Systém podpory aktivním zásahem do řízení
 pro efektivní dokončení vyhýbacího manévru před překážkou (aktivní mezi 50-100km/h) a zcela nově Systém ochrany 
 před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu s aktivní podporou brzdění - pokud rozpozná, že jste s vozem
 přejeli vodorovné značení jízdního pruhu a hrozí zkřížení cesty protijedoucímu vozidlu, automaticky zasáhne do řízení, aby Vás vrátil 
 zpět. Pokud je náraz nezvratný, systém použije maximální brzdnou sílu pro odvrácení jeho důsledků. Zásah do řízení můžete kdykoliv
 potlačit otočením volantem a lze i zcela vypnout (aktivní mezi 60-140km/h).
Systém detekce dopravního značení (RSI)
Systém komplexní ochrany v případě bočního nárazu (SIPS) – unikátní vysokopevnostní klec chránící posádku je vyrobena
 ze za tepla tvářené oceli legované bórem, coby nejpevnějšího dostupného materiálu, který chrání osoby uvnitř při všech typech
 dopravních nehod. V případě kolize pomohou přední a zadní deformační zóny pohltit energii nárazu, čímž dojde ke snížení dopadu
 na cestující uvnitř vozu. Mohou se aktivovat následující ochranná zařízení: předpínače bezpečnostních pásů, airbagy hlavy a ramen.
Systém komplexní ochrany v případě převrácení vozu (ROPS) – mimo vysokopevnostní klece a unikátní konstrukce střechy, která
 chrání posádku při převrácení, se dle vstupních signálů ze senzorů sledujících zrychlení a rychlost klopení dojde k vyhodnocení
 závažnosti dopravní nehody a typu nárazu a potřebné reakce, kterou může být aktivace některých ochranných systémů. Systém dále
 odemkne dveře, aktivují se předpínače bezpečnostních pásů, airbagy hlavy a ramen.
Systém kontroly pozornosti řidiče (DAC) s Upozorněním na vybočení z jízdního pruhu (LDW)
SYSTÉM KONTROLY TRAKCE – snižuje prokluz kol a zlepšuje směrovou stabilitu vozidla; obsahuje:
Systém kontroly prokluzu: předchází prokluzu (pozitivnímu) hnaných kol při zrychlování vozidla
Systém kontroly tahu motoru: předchází prokluzu (negativnímu) hnaných kol při zpomalování vozu
Systému kontroly trakce: redukuje prokluz hnaných kol přenesením točivého momentu z hnaného kola ztrácejícího trakci
 na druhé kolo stejné nápravy při zrychlování na rovině
Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky – v rychlostním rozmezí 65-140 km/h může zabránit nechtěnému sjetí
 vozidla ze silnice pokud systém rozpozná riziko bezprostředního sjetí vozu ze silnice, pomůže varováním a následně zásahy do řízení 
 a brzděním řidiči udržet vůz na silnici. To znamená, že pokud hrozí, že vůz opustí vozovku, bude na volant vyvinut potřebný točivý 
 moment pro vyrovnání směru vozu, přičemž začne vůz dle potřeby brzdit. Řidič má kdykoli možnost aktivním řízením převzít situaci 
 do svých rukou.
Systém regulace brzdového světla (SLC) – obsahuje regulaci běžného brzdového světla (BLC) pro správné a včasné rozsvícení
 dle pohybu pedálu a zatížení brzdy + regulaci nouzového brzdového světla (EBL), která aktivuje výrazné blikání pro výstražná
 i brzdová světla při panickém /aut. brzdění
Systém regulace zpomalování (VDC) – komplexní systém pro bezpečné, stabilní a kontrolované snižování rychlosti vozu způsobem
 vhodným pro danou situaci, který zahrnuje:
 – Brzdový asistent
 – Elektronická distribuce brzdného účinku
 – Optimalizace brzdné vzdálenosti
 – Podpora maximálního brzdného účinku
 – Podpora postupného vyvíjení brzdné síly
 – Pohotovostní příprava brzdového systému
 – Protiblokovací brzdový systém
 – Regenerativní brzdění
 – Snížení vzdálenosti pro zastavení
 – Ukazatel množství brzdové kapaliny
Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky (funguje také v případě převrácení vozidla) vč. předběžné
 aktivace předpínačů bezpečnostních pásů a aut. odemčení všech dveří, schopnosti předních sedadel absorpce nárazu
 ve vertikálním zatížení páteře a uvolnění brzdového pedálu

v o l v o  v 6 0
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Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Aid) - aktivně pomáhá jemnými zásahy do řízení vrátit vozidlo do původního 
 jízdního pruhu, pokud vozidlo vyjíždí z pruhu, protože se řidič přestal koncentrovat nebo nemá z jiného důvodu vozidlo pod kontrolou 
 (aktivní mezi 65-200 km/h).
iTPMS - systém monitorování tlaku v pneumatikách vč. WBL (varování dle polohy)
Tempomat
Třetí brzdové světlo (LED) integrované v zadním střešním spojleru
Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2x)
Upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech
Vypínač airbagu na straně spolujezdce
WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na předních sedadlech)
Zadní mlhová světlo

v o l v o  v 6 0
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StanDarDnÍ v ýbava

12V napájecí zásuvka pod loketní opěrkou ve spodní části středového tunelu
3ramenný kožený volant s dekorativním obložením v provedení Uni Deco
8“ displej komunikačního rozhraní řidiče 
Automatická dvouzónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC a vlhkostním senzorem, obsahuje systém CleanZone – automatické
 pokročilé čistění vzduchu ve voze iAQS, s multifiltrací a indikací aktivní funkce na centrálním displeji; programovatelně s funkcí
 vyvětrání před odjezdem a možností aktivace prodloužení doby doběhu topení, pokud zůstanete ve voze během parkování
Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s manuální změnou odrazivosti
Čtyři chromovaná úchytná oka v každém rohu zavazadlového prostoru, sklopná
Dekorativní obložení interiéru z rozbrušovaného hliníku Iron Ore 
Dešťový senzor pro aut. stírání čelního skla s plynulou regulací (vč. možností man. nastavení cyklovače)
Držák parkovacích lístků
Elektrické ovládání předních a zadních oken (s funkcí auto-up/auto-down)
Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 2. směrech, přední sedadla
Funkce Eco (modifikace systému Start-Stop, Eco klima, fce plachtění Eco-Coast kdy nad 65 km/h aut. převodovka v poloze D
 nebrzdí motorem – naopak volně dojíždí setrvačností na volnoběh)
Kovové prahové lišty VOLVO (vpředu a vzadu)
Kryt zavazadlového prostoru, poloautomatický
Kůží potažená hlavice řadicí páky s dekorativním obložením Uni Deco
Loketní opěrka vpředu, s držáky nápojů a úložným prostorem
Loketní opěrka vzadu, s držáky nápojů (v kombinaci s čalouněním R100/R300/U310 bez úložného prostoru)
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče s el. nastavením výšky
Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce s el. nastavením výšky
Manuálně nastavitelné ztlumení podsvícení přístrojů palubní desky a interiéru
Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě, dělená v poměru 60/40, s manuálně sklopnými hlavovými opěrkami
Multifunkční volant s ovládacími prvky audiosystému
Ochranný kovový kryt prahu zavazadlového prostoru
Osvětlení interiéru zahrnuje stropní konzoly s bodovým osvětlením vpředu, kosmetická zrcátka, náladové osvětlení vpředu,
 středový tunel – úložný prostor vzadu, schránka spolujezdce, prostor pro nohy vpředu, osvětlení zavazadlového prostoru
Pokročilé hlasové ovládání vozu pro vybrané funkce (zatím ne pro ČJ)
Pokročilý palubní počítač
Sedadla Comfort s textilním čalouněním v kombinaci textil/vinyl
Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel
Ukazatel venkovní teploty a hodin
Úložná přihrádka (pod podlahou zavazadlového prostoru)
Uživatelské rozhraní SENSUS Connect s 9“ dotykovým displejem středové konzoly, zahrnuje:
Audiosystém „High Performance“, 170W, 10 reproduktorů: v každých z obou předních dveří 1x výškový reproduktor (25 mm);
 1× středopásmový reproduktor (80 mm) a 1× basový reproduktor (165 mm); v každých z obou zadních dveří 1× výškový 
 reproduktor (25 mm) a 1× basový reproduktor (165 mm); kompatibilní s následujícími formáty audio souborů: MP3, AAC, WMA, 
 WAV a FLAC. Sdílení přes Wi-Fi / Bluetooth - datové párování s chytrým telefonem, internetové rádio, internetové aplikace,
 USB, HF Bluetooth, Audio Streaming, elektronický návod k obsluze vozu
Volvo On Call - systém aut. nouzového volání v případě nehody, volání asistenční služby v nouzi na cestě, k dispozici aplikace
 do mobilního telefonu pro vzdálené ovládání a monitorování vybraných funkcí vozu, slot na datovou P-SIM pro stálou konektivitu
 vozu a Wi-Fi hotspot ve voze 
 podrobné informace o systému VOC naleznete zde: (http://ipaper.ipapercms.dk/Volvocars/CZ/volvooncallczcs/)

PřEvoDovKa

6stupňová manuální převodovka FWD (D3, D4)
8stupňová automatická převodovka Geartronic® FWD (D3, D4)
8stupňová automatická převodovka Geartronic® AWD (T6)
Technologie Start/Stop
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vnějšÍ výbava momEntUm

17“ kola z lehké slitiny s 5ti dvojitými paprsky ve tvaru A, stříbrná Silver, pneumatiky 225/50 (D3, D4)
18“ kola z lehké slitiny s 5ti dvojitými paprsky ve tvaru Y, černá Black / výbrusy Diamond Cut, pneumatiky 235/45 (T6)
Barevně sladěné kliky dveří
Dynamicky laděný podvozek DYNAMIC
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka 
Integrované střešní ližiny v černém provedení
Koncovka výfuku – dvojitá, výrazná s oplaštěním (T6, D4)
Koncovka výfuku – jednoduchá, výrazná s opláštěním (D3)
LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním dálkových světel AHB, světla pro denní svícení v provedení Thorova kladiva (LED DRL),
 stand. světelný výkon
Lemování bočních oken ve standardním černém dekorativním provedení
Maska chladiče Momentum chladiče v provedení Charcoal s černými vertikálními žebry, zasazena je v lesklém chromovaném rámu
Ostřikovací trysky čelního skla AQUABLADES; v každém ramínku stěrače jsou plně integrovány trysky po celé jeho délce
Palivová nádrž o objemu 55l (D3, D4), 60l (T6)
Směrová LED světla integrovaná v krytech vnějších zpětných zrcátek a v předních a zadních světlech
Standardní typ nárazníku, jeho spodní část a prahy sladěné s barvou vozu
Střešní anténa
Tónovaná skla, zabarvení 25%
Vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě vozu
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a zadní okno (společná aktivace)
Zadní parkovací asistent 
Znak motoru, modelu a pohonu všech kol AWD pro příslušné motorizace 
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inSCriPtion (zahrnuje momEntUm)

12,3“ plně grafický informační displej komunikačního rozhraní řidiče
18“ kola z lehké slitiny s 10 rozvětvenými paprsky, černá Black / výbrusy Diamond Cut, pneumatiky 235/45 
Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti
Dekorativní dřevěné obložení interiéru Drift Wood 
Dvojitá integrovaná koncovka výfuku
Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla
Integrované střešní ližiny v kovově lesklém provedení
Klíč s dálkovým ovládáním v provedení Inscription s kůží potaženým pouzdrem, barevně sladěným s čalouněním sedadel
Lakovaný, barevně sladěný nárazník vpředu i vzadu 
Lemování bočních oken ve vysoce lesklém, chromovaném dekorativním provedení
Loketní opěrka vzadu, s držáky nápojů a úložným prostorem
Maska chladiče Inscription ve vysoce lesklém černém provedení s mřížkou s vertikálními žebry v leskle chromovaném provedení,
 stejném jako u rámování
Mechanicky nastavitelné prodloužení sedáku, sedadlo řidiče i spolujezdce
Nastavení jízdních režimů – umožňuje pomocí rolovacího ovladače měnit společné nastavení pro motor, převodovku, brzdy, posilovač
 řízení a odpružení kol a světlé výšky vozu – pokud je zvolena opce č. 1000 (Systém vzduchového odpružení pro všechna 4 kola)
Osvětlení interiéru nejvyšší úrovně (zahrnuje základní úroveň + stropní konzoly s bodovým osvětlením vpředu i vzadu, náladové osv.
 stropu a dveří vpředu a vzadu, dveře a odkládací prostory dveří vpředu a vzadu, nástupní prostor vpředu i vzadu, nohy vpředu 
 i vzadu, držáky nápojů vpředu, palubní deska, provozní osvětlení dveří zavazadlového prostoru
Ozdobné prvky exteriéru po stranách vpředu (mřížka vnějších nádechů vzduchu v základním černém provedení, s ozdobnou 
 chromovou vložkou)
Ozdobné prvky exteriéru vzadu (vložka zadního nárazníku v základním černém provedení s chromovým pruhem)
Sedadla Comfort čalouněná kůží MORITZ
Síťová úložná kapsa na středovém tunelu
Znak Inscription na dveřích zavazadlového prostoru
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MCOWM Business Connect PRO cena

255 Navigační systém Sensus

51 700 Kč m

504 Samostatný CD přehrávač pro 1-CD 
882 Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto 

nabízí řidiči/spolujezdci přístup k vybraným funkcím jejich smartphonu 

prostřednictvím dotykového displeje středové konzole, obsahuje

2× USB hub

1033 Harman Kardon Premium sound
(vyměnitelné za 553 – Audio systém Bowers & Wilkins 

= příplatek 62 000 Kč)

MCOWK Business Connect PRO

19 12,3“ plně grafický informační displej komunikačního rozhraní řidiče

61 200 Kč m

255 Navigační systém Sensus
504 Samostatný CD přehrávač pro 1-CD 
882 Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto 

nabízí řidiči/spolujezdci přístup k vybraným funkcím jejich smartphonu 

prostřednictvím dotykového displeje středové konzole, obsahuje

2× USB hub

1033 Harman Kardon Premium sound
(vyměnitelné za 553 – Audio systém Bowers & Wilkins 

= příplatek 62 000 Kč)

MCOVW Business Connect 

19 12,3“ plně grafický informační displej komunikačního rozhraní řidiče

41 400 Kč m

255 Navigační systém Sensus
882 Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto 

nabízí řidiči/spolujezdci přístup k vybraným funkcím jejich smartphonu 

prostřednictvím dotykového displeje středové konzole, obsahuje

2× USB hub

MCOVX Business Connect 

255 Navigační systém Sensus

34 000 Kč m

882 Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto 
nabízí řidiči/spolujezdci přístup k vybraným funkcím jejich smartphonu 

prostřednictvím dotykového displeje středové konzole, obsahuje

2× USB hub

PaKEt y

v o l v o  v 6 0



1212

kód

cena m
o

m
E

n
tU

m

in
S

C
r

iP
ti

o
n

MCP1N Business Connect Leather

19 12,3“ plně grafický informační displej komunikačního rozhraní řidiče

67 300 Kč m

255 Navigační systém Sensus
882 Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto 

nabízí řidiči/spolujezdci přístup k vybraným funkcím jejich smartphonu 
prostřednictvím dotykového displeje středové konzole, obsahuje
2× USB hub

xAx0 Kůže Moritz

MCOWN Climate Premium

5 Čtyřzónová automatická klimatizace (ECC) + chlazená schránka
22 600 Kč m mv palubní desce

179 Tónovaná skla (od B-sloupku)

MCP1L Convenience 

729 Integrované střešní ližiny v kovově lesklém provedení
9 100 Kč m

857 Chromované dekorativní lemování bočních oken

MCOWB Intellisafe Pro

132 Intellisafe Assist
48 600 Kč m m603 IntelliSafe Surround

(paket pouze v kombinaci s opcí 169)

MCOWD Light

16 Přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení

33 900 Kč m

65 Vysokotlaké ostřikovače světlometů
169 Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
645 Kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní 

svícení (LED DRL), design „Thorovo kladivo“ 
- aut. světla natáčivá až o 30° + funkce aktivního přisvětlení pro zatáčení
+ vystínění vozidel a přepínání dálkových světel II. generace, vysoký 
světelný výkon

879 Komplexní osvětlení vozidla LED diodami

MCOWE Light

16 Přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení

27 600 Kč m

65 Vysokotlaké ostřikovače světlometů
169 Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
645 Kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní 

svícení (LED DRL), design „Thorovo kladivo“ 
- aut. světla natáčivá až o 30° + funkce aktivního přisvětlení pro zatáčení
+ vystínění vozidel a přepínání dálkových světel II. generace, vysoký 
světelný výkon

PaKEt y

v o l v o  v 6 0
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MCOWT Luxury Seats cena

10 Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 

109 200 Kč m

47 Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí pro sedadlo

a vnější zpětná zrcátka

209 Elektricky ovládané boční vedení předních sedadel

212 Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení

ve 4. směrech, přední sedadla 

385 Sedadlo spolujezdce s pamětí

1101 Prodloužení sedaku, sedadlo řidiče a spolujezdce

xCx0 Jemná kůže Nappa Agnes, s funkcí odvětrávání

(paket pouze v kombinaci s opcí 11)

MCP1V Luxury Seats 

10 Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 

74 000 Kč m

47 Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí pro sedadlo

a vnější zpětná zrcátka

209 Elektricky ovládané boční vedení předních sedadel

385 Sedadlo spolujezdce s pamětí

xCx0 Jemná kůže Nappa Agnes, s funkcí odvětrávání

(paket pouze v kombinaci s opcí 11)

MCOVG Versatility

41 Ochranná síť nákladu do zavazadlového prostoru

15 000 Kč m m115 Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru

424 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

MCP1P Versatility Pro

41 Ochranná síť nákladu do zavazadlového prostoru

39 000 Kč m

115 Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru

346 Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prostoru 

390 Elektricky sklopné zadní opěrky hlavy

424 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

492 Elektricky sklopná sedadla druhé řady

896 Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním

1058 Síťová úložná kapsa na středovém tunelu

v o l v o  v 6 0

PaKEt y
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MCP1Q Versatility Pro cena

41 Ochranná síť nákladu do zavazadlového prostoru

38 100 Kč m

115 Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
346 Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prostoru 
390 Elektricky sklopné zadní opěrky hlavy
424 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
492 Elektricky sklopná sedadla druhé řady
896 Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním

MCOWG Winter

11 Vyhřívaná přední sedadla  
10 200 Kč m m

63 Vyhřívané trysky ostřikovačů

MCOVE Winter Pro

273 Nezávislé topení s časovým spínačem

38 900 Kč m m

(dálkové ovládání je možné pouze s Volvo on Call) 

752 Vyhřívaná zadní sedadla 
869 Vyhřívaný volant

(paket pouze v kombinaci s opcí 11)

MCOWQ Xenium

30 Panoramatické střešní okno, vpředu el. otevíratelné

65 900 Kč m m

117 Grafický head-up displej 
790 Zadní parkovací kamera 2. generace

(vyměnitelné za 139 – Kamery parkovacího asistenta s výhledem

360° do okolí = příplatek 15 800 Kč)

(opce 139 pouze v kombinaci s opcí 169, 603)

(paket pouze v kombinaci s opcí 19)

MCOWR Xenium Pro

30 Panoramatické střešní okno, vpředu el. otevíratelné

83 400 Kč m

117 Grafický head-up displej 
790 Zadní parkovací kamera 2. generace

(vyměnitelné za 139 – Kamery parkovacího asistenta s výhledem

360° do okolí = příplatek 15 800 Kč)

(opce 139 pouze v kombinaci s opcí 169, 603)

1075 Palubní deska čalouněná materiálem BENOVA s prošitím

v o l v o  v 6 0

PaKEt y
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255 Navigační systém Sensus

32 200 Kč m m

Mapové podklady jsou uloženy na pevném disku ve voze. Systém zahrnuje také

budoucí aktualizace mapového systému. V kombinaci s 8“ DIM (standard)

zobrazuje navigační pokyny „odbočka za odbočkou“, zatímco v kombinaci 

s 12,3“ DIM (19) zobrazuje navigační informace ve formě „silničního náhledu“.

(pouze s opcí 19)

501 Rádio pro příjem digitálního vysílání DAB 9 300 Kč m m

504 Samostatný CD přehrávač pro 1-CD 3 000 Kč m m

540 Komunikační rozhraní ve slovenštině 0 Kč m m

553 Audiosystém Bowers & Wilkins

90 900 Kč m m

9“ dotykový displej středové konzole, 15 reproduktorů, výkon 1 100 W 

třídy D, kmitočtový rozsah: 10–20 000 Hz,

palubní deska: centrál. výškový reproduktor 25 mm s technologií 

Nautilus™, středopásmové repr. s membránou Kevlar™;

přední dveře: výškový reproduktor 25 mm s technologií Nautilus™,

středopásmové repr. 100 mm s membránou Kevlar™; basové

reproduktory 170 mm s membránou zpevněnou uhlíkovými vlákny;

zadní dveře: výškový reproduktor 25 mm s technologií Nautilus™,

basové reproduktory 170 mm s membránou zpevněnou uhlíkovými vlákny;

zadní D-sloupky: širokopásmové reproduktory 80 mm s membránou 

Kevlar™;

pravý zadní podběh kola: Subwoofer: 250mm subwoofer Fresh Air™ 

s membránou Mica, Audiosystém Quantum Logic s prostorovým zvukem –

Technologie prostorové transformace Dirac Dimensions® se třemi

režimy prostorového zvuku: Concert, Studio, Stage, optimalizace zvuku

Dirac Live®, sdílení přes Wi-Fi/Bluetooth – datové párování s chytrým

telefonem, internetové rádio a aplikace, USB vstup, HF Bluetooth,

Audio Streaming (MP3, AAC, WMA, WAV a FLAC)

613 Komunikační rozhraní v češtině 0 Kč l l

882 Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto 

10 100 Kč m m
nabízí řidiči/spolujezdci přístup k vybraným funkcím jejich smartphonu 

prostřednictvím dotykového displeje středové konzole, obsahuje

2× USB hub

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)

v o l v o  v 6 0

aUDioSyStémy a mUltiméDia
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1033 Harman Kardon Premium sound

28 900 Kč m m

9“ dotykový displej středové konzole, 14 reproduktorů, 12kanálový zesilovač

o výkonu 600 W

palubní deska: širokopásmový reproduktor (100 mm);

v každých z obou předních dveří: výškový reproduktor (25 mm), 

středopásmový reproduktor (100 mm), basový reproduktor (165mm);

v každých z obou zadních dveří: výškový reproduktor (25 mm), 

basový reproduktor (150mm);

v každém z obou zadních D-sloupků: širokopásmový reproduktor (80 mm);

levý zadní podběh kola: Subwoofer Fresh Air™ (250 mm), hrající basy 

pod 20 Hz

Audiosystém s prostorovým zvukem a technologií pokročilého zpracování 

zvuku Dirac Unison® (https://www.dirac.com/unison), sdílení přes

Wi-Fi/Bluetooth – datové párování s chytrým telefonem, internetové rádio

a aplikace, USB vstup vpředu, HF Bluetooth, Audio Streaming

900215 Komunikační rozhraní v angličtině 0 Kč m m

v o l v o  v 6 0

aUDioSyStémy a mUltiméDia

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)
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41 Ochranná síť nákladu do zavazadlového prostoru 1 900 Kč m m

114 Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken 2 700 Kč m m

132 Intellisafe Assist

38 200 Kč m m

- zahrnuje adaptivní tempomat ACC vč. asist. pro jízdu v kolonách

a semiautonomního řízení Pilot Assist poslední generace, aktivní do 130 km/h, 

které aut. udržuje nastavenou rychlost; při jízdě v koloně i odstup od vozidla před

sebou, přičemž jemnými zásahy do řízení zajišťuje, aby se vůz pohyboval v rozmezí

svého jízdního pruhu (Systém udržení vozidla v jízdním pruhu); obsahuje také

upozornění na bezpečný odstup, pokud ACC není aktivní, systém automatického

nastavení limitace maximální rychlosti dle dopravních značek. 

Nově obsahuje adaptivní funkce ve spojení s mapovými podklady Navi Pro (255)

a jízdními režimy Eco (vyšší efektivita) a Dynamic (rychlejší odezva 

ACC / Pilot Assist a řazení). 

140 Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlem a dvojité
15 000 Kč m m

uzamykání zámků dveří 

236 Bezpečnostní laminovaná skla všech oken

27 300 Kč m mboční vpředu s vodoodpudivým povrchem

(pouze s opcí 115 a 857)

601 Příprava pro Alcohol tester block 300 Kč m m

603 IntelliSafe Surround

15 800 Kč m m

zahrnuje Asistenta pro změnu jízdního pruhu, Informační systém monitorující

mrtvý úhel, Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem nově 

s funkcí automatického brzdění, který Vás v případě potřeby upozorní

na přibližující se vozidla, cyklisty nebo chodce při couvání ven z parkovacího místa.

Sytém sleduje dění po stranách v dosahu do 30 m. Na kratší vzdálenost dokáže

systém rozpoznat také cyklisty a chodce. Na případné nebezpečí je řidič

upozorněn akustickou výstrahou z levého nebo pravého reproduktoru a také 

grafickým varováním zobrazeným na středovém displeji. Jestliže bude řidič i přes 

výstrahy pokračovat v couvání, čímž vznikne bezprostřední nebezpečí srážky, vůz 

automaticky zabrzdí. Dále zahrnuje Systém varování před kolizí zezadu

s ponárazovým brzděním – pokud systém vyhodnotí, že hrozí kolize od vozu

 přibližujícího se zezadu, s cílem připoutat pozornost jeho řidiče se směrová

světla / výstražná světla rozblikají rychleji, než blikají běžně. Pokud pak systém

vypočítá, že dojde k nárazu zezadu, těsně před kolizí napne el. předpínače

bezpečnostních pásů (pouze součástí IntelliSafe Surround).

Pokud vozidlo již stojí, systém také aktivuje aut. brzdění plnou silou.

(pouze v kombinaci s opcemi 169; nelze s 168)

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)

v o l v o  v 6 0

bEzPEčnoSt
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5 Čtyřzónová automatická klimatizace (ECC)
18 300 Kč m m

+ chlazená schránka v palubní desce

10 Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 
13 400 Kč m m

(pouze s opcí 47; pro Inscription pouze s 385)

11 Vyhřívaná přední sedadla 9 800 Kč m m

19 12,3“ plně grafický displej komunikačního rozhraní řidiče 12 600 Kč m s

47 Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí

21 600 Kč m mpro sedadlo a vnější zpětná zrcátka

(nelze v kombinaci s čalouněním R100)

115 Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru 14 200 Kč m m

117 Grafický head-up displej 
33 000 Kč m m

(pouze s opcí 19, nelze s 871)

145 Popelník vpředu a vzadu + zapalovač 800 Kč m m

165 Náhradní dojezdové kolo vč. heveru 4 100 Kč m m

168 Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou

5 200 Kč m szměnou odrazivosti

(nelze s opcí 139, 169 a 603)

169 Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou 10 900 Kč m

změnou odrazivosti
6 000 Kč m

(obsahuje opci 168)

205 Černé polstrování stropu
8 500 Kč m m

pouze pro interiér v tmavém provedení Charcoal

209 Elektricky ovládané boční vedení předních sedadel 
6 000 Kč m m

(pouze s opcí 10, 385, 1101 a pouze v kombinaci s čalouněním xCx0)

212 Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení 

1 600 Kč m s
ve 4. směrech, přední sedadla

(pouze s opcí 1101, nelze v kombinaci s čalouněním 

R100 / R300 / U310)

218 Držák na hasící přístroj 1 100 Kč m m

273 Nezávislé topení s časovým spínačem
38 200 Kč m m

(dálkové ovládání je možné pouze s Volvo on Call) 

346 Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prostoru 3 500 Kč m m

384 Masážní funkce pro opěradla předních sedadel

19 100 Kč m m(pouze s opcí 10, 11, 47, 209, 385 a pouze v kombinaci

s čalouněním xCx0)

v o l v o  v 6 0

vnitřnÍ volitElná v ýbava

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)
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385 Sedadlo spolujezdce s pamětí 
2 700 Kč m m

(pouze s opcí 10, 47 a 1101)

390 Elektricky sklopné zadní opěrky hlavy
5 200 Kč m m

(pouze s opcí 492)

424 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 1 400 Kč m m

492 Elektricky sklopná sedadla druhé řady
7 600 Kč m m

(pouze s opcí 390)

510 Nastavení jízdního režimu 

2 700 Kč m s

- umožňuje pomocí rolovacího ovladače měnit společné nastavení

  pro motor, převodovku, brzdy, posilovač řízení a odpružení

- obsahuje režimy Comfort, Eco, Dynamic, Off-road, Individual (vlastní

  nastavení)

- režim Off-road obsahuje aut. aktivaci fce Asistenta pro bezpečný

  sjezd prudkého svahu (HDC)

- pro Plug-in: Hybrid, Pure, Power, AWD, Off-road, Individual

752 Vyhřívaná zadní sedadla
6 800 Kč m m

(pouze s opcí 11)

874 Uzamykatelná schránka spolujezdce 1 100 Kč m m

879 Komplexní osvětlení vozidla LED diodami

3 000 Kč m s

(odkládací prostory předních dveří, nástupní prostor vpředu i vzadu, 

 prostor pro nohy vpředu i vzadu, vnitřní kliky dveří vpředu i vzadu, 

držáky nápojů vpředu, palubní deska, dveře zavazadlového prostoru,

podsvícení prahových lišt) + dekorativní obložení v leskle černém

provedení Piano Black lemujícím výdechy vzduchu na palubní desce

931 230V napájecí zásuvka v zadní části středového tunelu
3 000 Kč m m

(nelze s opcí 930)

1058 Síťová úložná kapsa na středovém tunelu 1 100 Kč m s

1101 Prodloužení sedáku, sedadlo řidiče a spolujezdce

4 600 Kč m s(pouze s opcí 212, nelze v kombinaci s čalouněním 

R100 / R300 / U310)

900393 Návod k obsluze a servisní knížka v češtině 0 Kč l l

v o l v o  v 6 0

vnitřnÍ volitElná v ýbava

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)
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16 Přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení 6 000 Kč m m

26 Sportovní snížený podvozek R-Design 
13 400 Kč m m

(nelze s opcí 533)

30 Panoramatické střešní okno, vpředu el. otevíratelné 39 900 Kč m m

63 Vyhřívané trysky ostřikovačů 1 900 Kč m m

65 Vysokotlaké ostřikovače světlometů 8 200 Kč m m

139 Kamery parkovacího asistenta s výhledem 360° do okolí
28 900 Kč m m

(pouze s opcí 169 a 603, nelze s 168, obsahuje 790)

179 Tónovaná skla
11 700 Kč m m

(od B-sloupku)

308 Bez označení motoru 0 Kč m m

313 Bez označení motoru a modelu
0 Kč m m

(obsahuje 308)

533 Systém vzduchového odpružení pro všechna 4 kola + aktivní 

24 800 Kč m m
podvozek (Four-C)

(pouze s opcí 510 a pouze v kombinaci s koly 1037, 1040 a 800145; 

nelze s opcí 26 a nelze s koly 1035, 1036 a 1072)

645 Kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní

16 700 Kč m m

svícení (LED DRL), design „Thorovo kladivo“

– aut. světla natáčivá až o 30° + funkce aktivního přisvětlení 

pro zatáčení + vystínění vozidel a přepínání dálkových světel

II. generace, vysoký světelný výkon

(pouze s opcí 65)

691 Přední a zadní parkovací asistent
11 500 Kč m m

(nelze s opcí 870)

729 Integrované střešní ližiny v kovově lesklém provedení 
2 700 Kč m s

(pouze s opcí 857)

790 Zadní parkovací kamera 2. generace
13 100 Kč m m

(nelze s opcí 139)

857 Chromované dekorativní lemování bočních oken
8 500 Kč m s

(pouze s opcí 729)

870 Aktivní parkovací asistent pro podélné parkování vč. předního

19 400 Kč m mi zadního parkovacího asistenta

(obsahuje opci 691)

v o l v o  v 6 0

vnějšÍ volitElná v ýbava

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)
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871 Vyhřívané čelní sklo 
5 500 Kč m m

(nelze s opcí 117)

645 Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním

16 700 Kč m m

– obsahuje systém handsfree otevírání dveří, zav. prostoru a také 

osv. dveřních klik /nástup. prostoru

Po zatažení za kliku se dveře aut. odemknou a vůz se zamkne 

po stisknutí tlačítka na vnějších klikách dveří nebo na madle víka 

zav. prostoru. Pro otevření el. ovl. dveří zav. prostoru stačí mávnout

nohou pod zad. nárazníkem. Součástí je bezklíč. dálk. mini ovládání

s „krátkým dosahem“ (voděodolné a lze jej připevnit např. na náramek,

nosit na krku, kdy může být dálk. ovl. klíče od vozu zamčeno 

v odkládací schránce palubní desky).

1028 Výsuvné tažné zařízení se semielektrickým ovládáním 29 500 Kč m m

v o l v o  v 6 0

vnějšÍ volitElná v ýbava

s  = standard m = volitelná opce  l = 100% opce (standardní výbava specificky pro český trh)
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Tyto vzorky barev jsou pouze ilustrativní. Pro bližší informace si vyžádejte vzorník barev u Vašeho autorizovaného dealera Volvo. 

22

kód cena v
60

nEmEtaliCKé

614 bílá Ice White 0 Kč m

019 černá Black Stone 0 Kč m

mEtaliCKé 

492 tmavě šedá Savile Grey Pearl 22 900 Kč m

711 stříbrná Bright Silver Metallic 22 900 Kč m

714 šedá Osmium Grey Metallic 22 900 Kč m

717 černá Onyx Black Metallic 22 900 Kč m

722 tmavě hnědá Maple Brown Metallic 22 900 Kč m

7231 modrá Denim Blue Metallic 22 900 Kč m

724 šedozelená Pine Grey Metallic 22 900 Kč m

7251 červená Fusion Red Metallic 22 900 Kč m

726 stříbřitě béžová Birch Light Metallic 22 900 Kč m

727 šedá Pebble Grey Metallic 22 900 Kč m

mEtaliCKé SPECiálnÍ

707 bílá  Crystal  
White Pearl 40 700 Kč m

1Barvy nelze kombinovat s čalouněním RA20, RA30, RC20, RC30

v o l v o  v 6 0

barv y
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16“ 

1072 16“ kola z lehké slitiny, 5 paprsků, 

0 Kč m m
černá Black, pneumatiky 205/60

(pouze pro D3, D4) (nelze s opcí 533)

 

17“

1035 17“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků,

0 Kč s m
stříbrná Silver, pneumatiky 225/50

(pouze pro D3, D4) (nelze s opcí 533)

1036 17“ kola z lehké slitiny, 5 paprsků v provedení „V“,
0 Kč m

černá Black / výbrusy Diamond Cut,

pneumatiky  225/50
4 400 Kč m

(pouze pro D3, D4) (nelze s opcí 533)

 

18“ 

1037 18“ kola z lehké slitiny, 5 paprsků v provedení „Y“,

26 500 Kč m
černá Black / výbrusy Diamond Cut,

pneumatiky 235/45

(std. pro  Momentum, T6 AWD)

18“ kola z lehké slitiny, 10 rozvětvených paprsků,

0 Kč s
černá Black / výbrusy Diamond Cut,

pneumatiky 235/45 

v o l v o  v 6 0

Kol a
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19“ 

1040 19“ kola z lehké slitiny, 5 paprsků v provedení „V“, 
9 300 Kč m

stříbrná Tinted Silver, pneumatiky 235/40

– pouze pro motor T6 15 800 Kč m

– pouze pro motory D3 a D4 42 300 Kč m

1041 19“ kola z lehké slitiny, 5 rozvětvených paprsků,

15 800 Kč m
černá Black / výbrusy Diamond Cut,

pneumatiky 235/40 

 

20“

800145 20“ kola z lehké slitiny, 10 paprsků s výbrusy

39 000 Kč m

v provedení tvaru lopatek turbíny,

výbrusy v provedení Diamond Cut,

pneumatiky 245/35

(pouze s opcí 26 nebo 533)

– pouze pro motor T6 45 600 Kč m

– pouze pro motory D3 a D4 72 100 Kč m

v o l v o  v 6 0

Kol a
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tExtil – SEDaDla Comfort

R100 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop 0 Kč m

tExtil/vinyl – SEDaDla Comfort

R300 tmavá Charcoal / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop 0 Kč s

U310 City Weave světlý vzor Káro / světlá Blond / světle čalouněný strop 0 Kč m

v o l v o  v 6 0

čaloUněnÍ a intEriér
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KůžE moritz – SEDaDla Comfort xxx0 / KůžE moritz – SPortovnÍ SEDaDla  
ContoUr xxx1

RA00 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop 34 900 Kč m

RA01 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop;  
pouze s opcemi 212 a 1101

44 800 Kč m

RA201 světle hnědá Amber / černá Offblack / tmavě čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

34 900 Kč m

RA301 tmavě hnědá Maroonbrown / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

34 900 Kč m

RA40 světlá Blond / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

34 900 Kč m

RA41 světlá Blond / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal);  
pouze s opcemi 212 a 1101

44 800 Kč m

UA00 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha tmavá Charcoal, bezpečnostní pásy světlá Blond)

34 900 Kč m

UA01 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha tmavá Charcoal, bezpečnostní pásy světlá Blond); 
pouze s opcemi 212 a 1101

44 800 Kč m

RA00 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop 0 Kč s

RA01 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop 10 100 Kč m

RA201 světle hnědá Amber / černá Offblack / tmavě čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

0 Kč m

RA301 tmavě hnědá Maroonbrown / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

0 Kč m

RA40 světlá Blond / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

0 Kč m

RA41 světlá Blond / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal)

10 100 Kč m

UA00 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha tmavá Charcoal, bezpečnostní pásy světlá Blond)

0 Kč m

UA01 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha tmavá Charcoal, bezpečnostní pásy světlá Blond)

10 100 Kč m

WA00 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný strop 
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy světlá Blond)  
pouze s opcemi 390, 424 a 492

0 Kč m

1Čalounění RA20, RA30, RC20 a RC30 nelze v kombinaci s barvou vozu 723 nebo 725

v o l v o  v 6 0

čaloUněnÍ a intEriér
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jEmná KůžE naPPa agnES oDvětrávaná – SEDaDla Comfort

RC00 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop;  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 212, 385 a 1101 90 100 Kč m

RC201 světle hnědá Amber / černá Offblack / tmavě čalouněný strop;  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 212, 385 a 1101 90 100 Kč m

UC00 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný 
strop (koberce + podlaha černá Offblack + bezpečnostní pásy  
světlá Blond);  pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 212, 385 a 1101

90 100 Kč m

RC301 tmavě hnědá Maroonbrown / tmavá Charcoal / světle čalouněný 
strop (koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal);  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 212, 385 a 1101

90 100 Kč m

RC40 světlá Blond / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal);  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 212, 385 a 1101

90 100 Kč m

RC00 černá Offblack / černá Offblack / světle čalouněný strop; 
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 385 55 400 Kč m

RC201 světle hnědá Amber / černá Offblack / tmavě čalouněný strop;  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 385 55 400 Kč m

UC00 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný 
strop (koberce + podlaha černá Offblack + bezpečnostní pásy  
světlá Blond); pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 385

55 400 Kč m

WC00 světlá Blond / černá Offblack + světlá Blond / světle čalouněný 
strop (koberce + podlaha + bezpečnostní pásy světlá Blond);  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 385, 390, 424 a 492

55 400 Kč m

RC301 tmavě hnědá Maroonbrown / tmavá Charcoal / světle čalouněný 
strop (koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal);  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 385

55 400 Kč m

RC40 světlá Blond / tmavá Charcoal / světle čalouněný strop  
(koberce + podlaha + bezpečnostní pásy tmavá Charcoal);  
pouze s opcemi 10, 11, 47, 209, 385

55 400 Kč m

1Čalounění RA20, RA30, RC20 a RC30 nelze v kombinaci s barvou vozu 723 nebo 725

v o l v o  v 6 0

čaloUněnÍ a intEriér
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Dekorativní obložení interiéru

0 Kč s
z rozbrušovaného hliníku Iron Ore 

 

294 Dekorativní dřevěné obložení 
6 000 Kč m

interiéru Linear Lime Walnut

(pouze s opcí 879)
0 Kč m

 

Dekorativní dřevěné obložení 

0 Kč s
interiéru Drift Wood

 

440 Dekorativní kovové obložení 

0 Kč m
interiéru Metal Mesh

v o l v o  v 6 0

obložEnÍ ,  vol ant y, řaDiCÍ PáK y
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3ramenný kožený volant s dekorativním

0 Kč s
obložením a vložkou v provedení

Uni Deco

 

489 Sportovní volant s perforovanou kůží

3 500 Kč m m
(volant v provedení Uni Deco)

869 Vyhřívaný volant

6 600 Kč m m
(pouze s 11)

v o l v o  v 6 0

obložEnÍ ,  vol ant y, řaDiCÍ PáK y
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Kůží potažená hlavice řadicí páky

0 Kč s s
s dekorativním obložením Uni Deco

(man./aut.)

v o l v o  v 6 0

obložEnÍ ,  vol ant y, řaDiCÍ PáK y
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v o l v o  v 6 0

rozměry
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VOLVO CAR FINANCIAL SERVICES
• Komplexní nabídka – v závislosti na Vašich osobních nebo podnikatelských potřebách Vám nabídneme úvěr, finanční nebo operativní leasing.

• Zvýhodněné úrokové sazby – jsme poskytovateli značkového financování Volvo a jako takoví zvláště dbáme na celkovou výhodnost úrokových sazeb. 
Navíc u vybraných modelů připravujeme akční nabídky kalkulací, které jsou finančně podporovány přímo dovozcem nových automobilů Volvo, společ-
ností Volvo Car Czech Republic s.r.o. 

• Atraktivní pojištění – v rámci Volvo Car Insurance pro Vás dohodneme příznivé sazby havarijního, zákonného i doplňkového pojištění. Zároveň Vám 
nabídneme možnost sjednat i tzv. pojištění GAP (Guaranteed Asset Protection), které kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a vyplaceným pojistným plně-
ním v případě totální škody nebo krádeže.

• Jednoduchý administrativní a schvalovací proces – financování jednoduše vyřídíte s prodejcem Vašeho nového vozidla Volvo přímo v showroomu. 
U složitějších transakcí pro Vás zajistíme odbornou finanční nebo daňovou konzultaci.

• Individuální přístup k finančnímu řešení – zvolte si variantu, která bude odpovídat Vašim finančním možnostem. Nastavte si sami výši akontace 
a délku splácení a tím si určete výši měsíční splátky za Vaše nové Volvo.   

• Flexibilita – nabízíme Vám možnost předčasného splacení úvěru a leasingu, což využijete zejména, rozhodnete-li se pro koupi nového vozu Volvo 
před termínem řádného ukončení smlouvy o financování. 

• VOLVO CAR FINANCIAL SERVICES jsou v České republice poskytovány společností UniCredit Leasing CZ, a.s.

POJIŠTĚNÍ

• Ve spolupráci s ALLIANZ POJIŠŤOVNOU, a.s., nabízíme komplexní pojistnou ochranu Vašeho Volva, a to prostřednictvím značkového pojištění  
Volvo Car Insurance, které obsahuje zajímavé benefity. Jde především o nulovou spoluúčast v rámci havarijního pojištění, nárok na náhradní vozidlo  
až na 15 dnů nebo možnost získat zajímavé slevy u svého prodejce.

ASISTENČNÍ SLUŽBA

• Ne vždy lze důmyslnou konstrukcí automobilu předejít problémům, které Vás mohou při cestování potkat. Ale i v těch situacích se Volvo umí postarat  
o Vaše bezpečí. Ať už jde o drobnou nepříjemnost, jako je ztráta klíčků od vozu, nebo o vážné problémy související s dopravní nehodou, můžete  
se spolehnout na naši pomoc. Stačí zavolat službu VOLVO ASISTENT.

Kalkulaci žádejte u svého dealera Volvo nebo v nejbližší pobočce UniCredit Leasing.

BRNO
Veveří 9 
602 00 Brno   
Telefon: 541 128 322  
E-mail: brno@unicreditleasing.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
U Zimního stadionu 3 
370 01 České Budějovice   
Telefon: 387 313 191–2  
E-mail:  
ceskebudejovice@unicreditleasing.cz

HRADEC KRÁLOVÉ,  
PARDUBICE   
Šimkova 1224 
500 03 Hradec Králové   
Telefon: 495 512 383  
E-mail:  
hradeckralove@unicreditleasing.cz  

JIHLAVA
Masarykovo náměstí 1222/54 
586 01 Jihlava
Telefon: 567 128 011
E-mail: jiri.mahel@unicreditleasing.cz

KARLOVY VARY  
Dr. Davida Bechera 1177/26 
360 01 Karlovy Vary   
Telefon: 353 234 566  
E-mail:  
tomas.najvar@unicreditleasing.cz   

LIBEREC
Široká 5/28 
460 01 Liberec   
Telefon: 485 106 610  
E-mail: liberec@unicreditleasing.cz

OLOMOUC
Vídeňská 14 
779 00 Olomouc   
Telefon: 585 227 172  
E-mail: olomouc@unicreditleasing.cz

OSTRAVA
Českobratrská 46  
(budova NORDICA) 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava   
Telefon: 596 101 230  
E-mail: ostrava@unicreditleasing.cz

PLZEŇ
Radobyčická 6, P. O. BOX 301 
301 00 Plzeň   
Telefon: 377 220 205–7,  
             377 220 209–11  
E-mail: plzen@unicreditleasing.cz

PRAHA
Želetavská 1525/1 
140 00 Praha 4   
Telefon: 257 091 111  
E-mail: praha@unicreditleasing.cz   

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové nám. 35a 
400 01 Ústí nad Labem   
Telefon: 475 220 274  
E-mail:  
ustinadlabem@unicreditleasing.cz 

ZLÍN
Kvítková 552 
760 01 Zlín   
Telefon: 577 578 111  
E-mail: zlin@unicreditleasing.cz   
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volvo Car inSUranCE

Značkové pojištění VOLVO CAR INSURANCE:

Volvo Car Insurance je produkt vyvinutý přímo pro majitele vozidel značky Volvo a nabízí řadu zajímavých benefitů, které můžete získat díky rozšířeným  
a speciálně upraveným pojistným podmínkám.

• Nejširší pojistná ochrana na trhu – nabízíme širokou škálu pojistného krytí, ze které si můžete vybrat dle svých potřeb.

• Pojištění bez spoluúčasti – v případě, že si zvolíte v havarijním pojištění spoluúčast 1 %, min. 1 000 Kč, nebude Vám při škodách do 100 tis. Kč  
odečtena spoluúčast z pojistného plnění. 

• Mobilita především – pokud máte uzavřené havarijní pojištění a Vaše vozidlo zůstane následkem poruchy nebo pojistné události nepojízdné, vzniká 
Vám nárok na úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla až po dobu 15 dnů.

• Domovský servis – možnost prohlídky vozidla po pojistné události přímo u prodejce vozidel značky Volvo, kterého uvedete v pojistné smlouvě.

• Atraktivní cena – zajímavé cenové zvýhodnění můžete získat přímo u svého prodejce.   
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Volvo Car Czech Republic                 Vytištěno na ekologicky zpracovaném papíru

ZÁRUKA: 24měsíční mezinárodní záruka bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Upozornění: Některé z informací obsažených v této brožuře mohou být nesprávné v důsledku změn 

produktu, ke kterým může dojít po jejím vytištění. 

Některé části výbavy zde popsané nebo vyobrazené mohou být nyní k dostání jen za příplatek. 

Před objednáním si prosím vyžádejte aktuální informace u Vašeho autorizovaného dealera Volvo. 

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny cen, barev, materiálů, technických údajů a modelů,  

a to kdykoliv a bez předchozího oznámení.

Fotografie vozu v tomto materiálu jsou pouze ilustrační.
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