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V Y T VÁŘÍME NOVOU DEFINICI
OSOBNÍ MOBILIT Y
Naším cílem je poskytnout Vám svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Toho jsme schopni dosáhnout tím, že
na první místo stavíme Vaše potřeby, což v praxi znamená, že využíváme ty
nejlepší dostupné technologie, aby Vám byly k službám, vynalézáme nové
technologie řešící dosud neřešené problémy a prostřednictvím kombinace
různých technologií Vám přinášíme zcela nové zážitky.
Ve společnosti Volvo Cars vždy klademe na první místo lidi. Věříme, že
by nás technologie měly osvobozovat, ne svazovat. Auto by nám mělo sloužit jako prostředek, který přispívá k tomu, aby byl náš život bohatší a méně
komplikovaný. V roli progresivního poskytovatele řešení pro zajištění
osobní mobility Vám chceme otevřít dveře do budoucnosti, jež se ponese
ve znamení online, plně elektrifikovaných a automaticky řízených vozidel.
Proto jsme se také zavázali naplnit následující vize:
• Počínaje rokem 2020 by neměl v žádném novém voze Volvo nikdo utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění.
• Počínaje rokem 2025 Vám chceme prostřednictvím nových vozů Volvo
každoročně vrátit jeden týden kvalitně stráveného času.
• Do roku 2025 chceme dosáhnout stavu, kdy bude 50 % námi vyrobených a prodaných vozů poháněno čistě elektrickým agregátem.
Jedná se o vize, v nichž se odráží náš závazek k ochraně toho, co je důležité pro svět, který společně sdílíme. To vše vystihuje švédské slůvko
„Omtanke“, což je výraz pro „péči“ a „ohleduplnost“. Mimo to znamená
také „přehodnocování“, což přesně odpovídá našemu přístupu, na jehož
základě spolupracujeme s těmi nejlepšími technologickými společnostmi
na světě na vývoji inovací, které nás posunou směrem k lepší a udržitelnější
budoucnosti.
Naším cílem je usnadnit a zpříjemnit Vám život a vrátit Vám pocity radosti
a svobody, které by mělo auto představovat.

VOLVO S90

ST VOŘENA K V ÝKONU
A V YL ADĚNA, ABY SILNĚ ZAPŮSOBIL A
Nová definice luxusní limuzíny.
Při navrhování naší nové manažerské limuzíny bylo naším klíčovým
cílem vytvořit vůz, který by nově definoval představu luxusu. Výsledkem je Volvo S90, ve kterém se harmonicky prolíná to nejlepší ze skandinávského designu s vysoce vyspělými technologiemi, abyste si mohli
každý den dopřávat jízdní zážitek, který dalece překračuje hranice
všednosti. Jedná se o nové pojetí luxusu. O luxus ve skandinávském
stylu.
Z postoje tohoto vozu se širokými a svalnatými ramenními partiemi, které se již staly klasickým rozpoznávacím prvkem značky
Volvo, vyzařuje síla i odhodlanost. Sebejistá povaha vozu, která přirozeně vyplývá z designérské filozofie automobilky Volvo, prostupuje
i celým interiérem, který je tvořen výjimečnými materiály, jako jsou
švédský křišťál nebo březové dřevo s krásnou kresbou, pro které se
v angličtině vžilo označení „flame birch“.
Volvo S90 je vybaveno celou řadou technologií, které Vás budou
podporovat, ale zároveň se podřídí Vašim rozhodnutím. Všechny
naše technologie od vyspělých asistenčních systémů až po plug-in
hybridní pohon T8 Twin Engine přispějí k Vaší bezpečnější a současně i zábavnější jízdě, přičemž byly stvořeny, aby se Vám cestovalo co nejlépe.
Za výraznými křivkami exteriéru se skrývá podvozek, který představuje perfektní kombinaci precizní ovladatelnosti a vítaného
komfortu.
O Vaše spojení se světem kolem Vás i s vozem samotným se
postarají chytré technologie. A díky těm nejmodernějším inovacím
na poli bezpečnosti budete cestovat s vědomím, že Vám Vaše Volvo
S90 pomáhá mít neustálý přehled o okolní situaci a starat se nejen
o Vaše bezpečí, ale také o bezpečnost Vaší posádky a všech kolem
Vás.
Volvo S90 na Vás zapůsobí svou elegancí, precizním řemeslným
zpracováním a moderními technologiemi, což jsou přednosti, které
by moderní luxusní limuzína měla mít.
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VOLVO S90

Klasické Volvo ve výrazném moderním stylu. Mocně působící proporce Volva S90 se snoubí se skandinávskou jemností, aby vznikl vůz, který Vám ukáže cestu za hranice každodenní všednosti. Dlouhá kapota spolu s nízkou střešní linií
působí silným a zároveň i půvabným dojmem, zatímco se jasně
definované ramenní partie hlásí k tradici značky Volvo.

Drobné detaily mohou znamenat velký rozdíl. Jemné detaily
a odvážné křivky tohoto vozu mají potenciál hluboce zapůsobit. Integrované koncovky výfuku dokonale zapadají do celkového
designu, zatímco tvar LED koncových světel nenechá nikoho
pochybovat o silném charakteru tohoto vozu, přičemž nezáleží
na tom, zda je Volvo S90 v pohybu nebo stojí.
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T6 AWD | Inscription
721 Modrá Mussel Blue Metallic | 20" kola s 8 paprsky,
stříbrné provedení Silver, výbrusy Diamond Cut, 214

VOLVO S90
Jemná perforovaná kůže Nappa
Světlá Blond v kombinovaném interiéru světlá Blond / tmavá Charcoal, WC00
Dřevěné dekorativní obložení interiéru Linear Walnut

ST VOŘENO PRO VÁŠ
POCIT JISTOT Y
Precizní a vyladěné do posledního detailu.

Od okamžiku, kdy se usadíte do výrazně tvarovaného sedadla řidiče, budete mít situaci pevně pod kontrolou. Díky nízké
jízdní poloze Volva S90 a 9" dotykovému displeji ve středové konzole, která je přikloněna směrem k Vám, budete mít pocit, že
sedíte v kokpitu stvořeném přímo pro Vás. Budete zde obklopeni krásnými materiály a pokročilými technologiemi, které
společně vytvářejí skvěle vypadající a fungující prostředí.
Vzhledem k mimořádně pečlivému řemeslnému zpracování
na Vás bude z celého interiéru dýchat smysl pro preciznost. Příkladem za všechny jsou výdechy ventilace. Ty jsou opatřeny
vertikálními proužky v kovovém provedení, na kterých jsou
umístěna ovládací kolečka s dekorativním vzorem v podobě
diamantového brusu. Jedná se o prvky, které působí pěkným
dojmem a je radost je používat. Každá součást Volva S90 byla
vyrobena s maximálním důrazem na precizní zpracování, což
je předpoklad pro to, abyste měli každý aspekt jízdy dokonale
pod kontrolou.

D ESI GN IN T ER IÉRU | 1 3

VOLVO S90
Jemná perforovaná kůže Nappa
Světlá Blond v kombinovaném interiéru světlá Blond / tmavá Charcoal,
WC00 | Dřevěné dekorativní obložení interiéru Linear Walnut
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OBJEV TE NOVÝ ZPŮSOB CESTOVÁNÍ
Ať sedíte kdekoliv, cestujte každý den první třídou. Kabinu
Volva S90 můžete považovat za svůj vlastní soukromý salónek,
který Vás hýčká komfortem a luxusem v kombinaci s vyspělými
technologiemi a dokonalým řemeslným zpracováním.
Začíná to již předními sedadly. Protože tato sedadla svým tvarem kopírují zakřivení lidského těla, nabídnou Vám špičkovou
podporu, která je dále umocněna širokou škálou různých nastavení umožňujících zcela každému najít si ideální jízdní pozici.
Provedení štíhlých opěradel předních sedadel poskytuje cestujícím, kteří sedí na zadních sedadlech s možností individuálního
nastavení funkce vyhřívání, velkorysý prostor pro nohy. To znamená, že si zde každý může užívat stejnou úroveň komfortu.
V noci se budete ve voze cítit příjemně díky decentnímu osvětlení, které v kabině vytvoří vřelou atmosféru. Příplatkové osvětlení interiéru nejvyšší úrovně zahrnuje podsvícené kliky dveří
a lišty dveřních prahů a také přídavné osvětlení interiéru, které
podtrhuje exkluzivní charakter kabiny.
Zdravé klima v interiéru a čistý vzduch v kabině Vám pomůže
zajistit naše technologie CleanZone. V rámci tohoto systému

V sedadle řidiče budete mít pocit naprosté kontroly
nad situací. Prostřednictvím tlačítek na volantu můžete
pohodlně ovládat různé funkce například navigačního
nebo zábavního systému, zatímco Vás bude 12" displej komunikačního rozhraní řidiče udržovat výborně
informované.

jsou z nasávaného vzduchu filtrací odstraněny prachové částečky, pyly, pachy a jiné znečišťující prvky, přičemž je neustále
sledována kvalita vzduchu
a pokud je hladina škodlivin příliš vysoká, dojde k uzavření
přívodu vzduchu zvenčí. To vše se děje automaticky. Jediné, co
musíte udělat Vy, je nastavit požadovanou teplotu, o zbytek se
postará Vaše Volvo S90.
Na přání dostupná čtyřzónová klimatizace umožňuje cestujícím na zadních sedadlech individuálně si upravit nastavení
klimatizace pro svou část vozu prostřednictvím pro tento účel
vyhrazeného dotykového displeje. Součástí systému je také
klimatizovaná schránka v palubní desce, které se postará, aby
byly vložené věci udržovány v chladu.
Mimo to jistě oceníte celou řadu dalších detailů, které Vám
usnadní a zpříjemní život. Ukázkovým příkladem je funkce komfortního otevírání pro elektricky ovládané víko kufru, díky níž
můžete otevřít kufr, aniž byste museli pokládat na zem věci,
které držíte. Ve Volvu S90 zkrátka souzní moderní technologie
a pohodlí v harmonické jednotě.

Každá jednotlivá část kabiny je vyrobena v duchu motta
„forma sleduje funkci“. Například podsvícené kliky dveří
Vám umožní po setmění pohodlněji otevřít dveře.

Vyspělé technologie tohoto vozu se harmonicky doplňují
s krásnými přírodními materiály, jako je dekorativní obložení interiéru v provedení Linear Walnut, které dodává
kabině na unikátní nadčasové atmosféře.

KONEKTIVITA Pro Váš jednodušší život

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ
A MĚJTE SITUACI PEVNĚ
V RUK ÁCH
Smyslem naší práce je vytvářet technologie, které Vám
budou dobře sloužit a usnadní Vám život. Vše, co je příliš komplikované nebo nepodstatné, vyřazujeme.
Chceme, abyste své Volvo řídili intuitivně a s lehkostí. Jestliže budete bezproblémovým způsobem ve spojení se svým
vozem a se světem kolem Vás, budete mít pevně v rukách každý
aspekt své cesty.
Středobodem kabiny je elegantní 9“ dotykový displej
středové konzoly. Jeho ovládání je stejně přímočaré a jednoduché jako u Vašeho chytrého telefonu, zatímco jeho jasná
a přehledná grafika Vás nebude rozptylovat od dění na silnici.
Mimo to dotykový displej skvěle ladí s čistým designem interiéru a snadno se ovládá. Můžete s ním pracovat dokonce
i v rukavicích.
Veškeré zásadní jízdní informace se přehledně zobrazují
na výborně čitelném 12,3" displeji komunikačního rozhraní
řidiče. Jeho vzhled si můžete přizpůsobit svým potřebám a preferencím, přičemž on sám automaticky upravuje jas dle okolních
světelných podmínek, abyste měli informace vždy pohodlně
na dohled.
Pokud toužíte po ještě větším komfortu, je zde náš head-up
displej, který bude důležité jízdní informace promítat do Vašeho
zorného pole. Protože jeho grafické zobrazení vypadá, jakoby
se vznášelo před vozem, jste stále v obraze, aniž byste museli
spouštět zrak ze silnice.
Vaše Volvo Vám dokáže i naslouchat. Klidně nechte obě ruce
na volantu a mluvte na něj přirozenou řečí (zatím ne v ČJ): náš
systém hlasového ovládání se postará o provedení příkazů
vztahujících se k ovládání klimatizace, navigačního systému,
zábavních funkcí i Vašeho chytrého telefonu.
Ve Volvu budete Vy a Váš vůz fungovat jako jeden celek.
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Navigační systém Sensus
Dovolte navigačnímu systému Sensus, aby Vás provázel na cestách a pomohl Vám najít
tu nejlepší trasu. Navigační pokyny se přehledně zobrazují na displeji komunikačního
rozhraní řidiče, displeji středové konzoly a na head-up displeji. Vzhledem k možnosti
ovládání přes dotykový displej můžete s navigačním systémem pracovat Vy i Váš spolujezdec sedící vpředu pohodlně a bezpečně. Nebo můžete na své Volvo mluvit přirozenou
řečí (v ČJ zatím není k dispozici) a systém hlasového ovládání se postará o provedení
potřebných pokynů, zatímco Vy se můžete plně věnovat dění na silnici. S aplikací Volvo
On Call můžete navíc odeslat cílovou polohu do palubního systému ještě před nastoupením do vozu. Abychom Vám pomohli ještě více šetřit čas, náš palubní navigační systém Vám pomůže najít parkoviště a zaplatit za něj (v ČR zatím nedostupné). Jestliže
řídíte naše plug-in hybridní Volvo s pohonem T8 Twin Engine, navigační systém Vám
dokáže pomoci také s optimálním využíváním čistě elektrického pohonu na cestě
do Vašeho cíle. Aktuálnost navigačního systému zajistí bezplatné mapové aktualizace
dostupné po celou dobu životnosti vozu.
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MA XIMÁLNĚ INTENZIVNÍ HUDEBNÍ PROŽITEK
Uvnitř kabiny Vašeho Volva Vás náš audiosystém přenese
do světa Vaší oblíbené hudby, kterou si budete vychutnávat
bez ohledu na to, kde ve voze sedíte.
Všechny naše audiosystémy jsou navrženy na míru akustice Vašeho Volva. Naše filozofie v oblasti zvuku je prostá: celý
hudební zážitek je o zachycení duše hudby, ne o počtu reproduktorů nebo wattů. Ve spolupráci s odborníky na zvuk ze společností Bowers & Wilkins a Harman Kardon® jsme proto vytvořili několik audiosystémů s tím nejlepším zvukem v dané třídě.
Audiosystém Harman Kardon® Premium Sound Vás bude hýčkat nádherně vyváženým působivým zvukem. Intenzivní hudební
prožitek je zprostředkován 14 hi-fi reproduktory včetně vzduchem chlazeného subwooferu, jehož basové tóny budete vnímat

celým tělem.
Jestliže patříte mezi vášnivé milovníky hudby, je pro Vás
tím pravým řešením audiosystém Bowers & Wilkins, který
při výkonu 1 400 W povznese Váš poslechový zážitek ve voze
na ještě vyšší úroveň. Jeho součástí je 19 samostatných špičkových reproduktorů včetně centrálně umístěného výškového
reproduktoru v provedení „on top“,které minimalizuje odrazy
zvuku od čelního skla, a našeho unikátního vzduchem chlazeného subwooferu. Výsledkem je velmi intenzivní a naprosto
věrná reprodukce zvuku, která Vaší oblíbené hudbě vdechne
život.
Celé naše snažení je o tom, abyste si mohli hudbu vychutnávat přesně tak, jak původně zamýšleli její autoři.

Audiosystém Harman Kardon® Premium Sound byl vyvinut ve spolupráci se specialisty na vysoce kvalitní audiotechniku, kteří pracují ve společnosti Harman Kardon®.
Srdce systému tvoří digitální zesilovač o výkonu 600 W, který se stará o přenos zvuku
do 14 reproduktorů upravených speciálně na míru akustice interiéru Vašeho Volva. Celá
audiosoustava s prostorovým zvukem je zárukou špičkového poslechového zážitku.
O optimalizaci odezvy každého individuálního reproduktoru se stará unikátní software na zpracování zvuku, Dirac®® Unison Tuning, který zajišťuje dokonale harmonický
výstup kompletní soustavy. Proto si můžete Vy i Vaše posádka bez ohledu na to, kdo kde
ve voze sedí, za všech okolností vychutnávat prvotřídní reprodukci hudby, ke které patří
i extrémně jednotné a tvrdé basové tóny.

Protože je náš audiosystém Bowers & Wilkins hladce integrován do struktury
kabiny, Vaše Volvo Vám může nabídnout ten nejrealističtější a nejintenzivnější možný
hudební zážitek. Mimo to je zde inovativní technologie zpracování zvuku se třemi
režimy, díky nimž si můžete ve svém voze vytvořit specifickou akustiku, která Vám
zajistí ještě větší sepětí s hudbou. Aby byla hudba doprovázena i extrémně nízkými
a čistými basovými tóny, součástí soustavy reproduktorů je i vzduchem chlazený subwoofer, který dokáže rozpumpovat velké množství vzduchu a v podstatě mění celou
kabinu v jeden velký basový reproduktor.
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Integrace chytrého telefonu. Používejte svůj chytrý telefon ještě chytřejším způsobem. Stačí prostřednictvím rozhraní Apple CarPlay™ nebo Android Auto™ jednoduše
integrovat dobře známé funkce Vašeho chytrého telefonu* do prostředí palubního
displeje středové konzoly. Poté si můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu, telefonovat
a odesílat zprávy jednoduše prostřednictvím dotykového displeje, ovládacích prvků
na volantu nebo hlasového ovládání.
*Podporuje chytré telefony iPhone® (5 nebo novější verzi) a Android (5.0 Lollipop nebo
novější verzi).

Intuitivně ve spojení. Audiosystém a chytrý telefon v režimu handsfree můžete
ovládat jednoduše prostřednictvím dotykového displeje, tlačítek na volantu nebo hlasového ovládání. Technologie Bluetooth® Vám mimo to umožní s pomocí Vašeho telefonu
pohodlně streamovat hudbu. Dotykový displej středové konzoly představuje také
jednoduchou cestu k funkcím palubní aplikace Spotify ®, se kterou si snadno a rychle
najdete nové oblíbené hudební skladby, aniž byste museli k vozu připojovat svůj telefon. Prostřednictvím systému Volvo On Call můžete ve voze vytvořit Wi-Fi přístupový
bod se stabilním internetovým připojením pro mobilní zařízení celé Vaší posádky.

Bowers & Wilkins je obchodní známkou společnosti B&W Group Ltd.
Apple CarPlay je obchodní známkou společnosti Apple Inc.
Android je obchodní známkou společnosti Google Inc.
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VOLVO ON CALL.
JE ZDE PRO VÁS,
KDYKOLIV JI
POTŘEBUJETE.
Aplikace Volvo On Call spojí Váš vůz se zbytkem světa, aby
Vám usnadnila život. Protože je zde pro Vás, kdykoliv ji potřebujete, Váš vůz se stane něčím více než jen dopravním prostředkem – bude Vaším osobním asistentem.
Určitě oceníte, když Vám prozradí, která kavárna ve městě je
nejlepší a rovnou odešle její polohu do navigačního systému ve
Vašem voze. Mimo to Vás bude včas informovat, kdy máte příští
schůzku, a poradí Vám, jak se tam co nejefektivněji dostat. Dále
Vás jistě potěší, že si s její pomocí můžete nechat na dálku předem vyhřát nebo ochladit kabinu, aby byl Váš vůz připraven na
ranní cestu do kanceláře nebo na pohodový návrat zpět domů.
Dokáže Vám najít volné parkovací místo a rovnou Vás k němu
i dovede. Jestliže aplikaci Volvo On Call necháte synchronizovat
se s Vaším kalendářem, bude Váš vůz informovat o tom, kdy
máte další schůzku a jak se tam dostanete. V neposlední řadě
přispěje k zajištění Vašeho bezpečí, protože v případě dopravní
nehody automaticky kontaktuje rychlou záchrannou službu,
které zároveň předá informace o Vaší poloze.
Systém Volvo On Call Vás udrží v kontaktu se všemi a se
vším, co potřebujete. Je stále aktivní. Je stále s Vámi. Je zde
stále pro Vás.

P E R F E K T N Í Z AČ ÁT E K D N E
S A P L I K AC Í V O LV O O N
CALL BUDE VÁ Š DEN
JEDNODUŠŠÍ
Od ranní úspory času až
po relaxační jízdu při návratu domů
má systém Volvo On Call potenciál
stát se Vaším nepostradatelným
každodenním partnerem.

Díky schopnosti aplikace Volvo On
Call ovládat nezávislé palivové topení
Vašeho vozu můžete i za mrazivých rán
nastupovat do příjemně vyhřátého vozu
s odmrazenými skly. Na cestě Vám ve
voze stačí stisknout tlačítko On Call
a požádat operátora, aby zadal Vaši
cílovou polohu do navigačního systému
Vašeho vozu, abyste ho Vy nemuseli
zadávat manuálně (pro ČR dostupné
pouze prostřednictvím zaslání cíle
přímo z aplikace VOC).

07:30

P O M ŮŽ E VÁ M
NA JÍ T VA ŠE AU TO
Pokud zapomenete, kde jste zaparkovali svůj vůz, stačí použít lokátor vozu
a na mapě se zobrazí ulice, kde vůz stojí.
Jestliže jste v jeho blízkosti, můžete ho
na sebe nechat upozornit aktivací
houkačky a světel.

11:00
JAK Ý JE DAL ŠÍ PL ÁN?
V okně kalendáře se zobrazí Vaše další
schůzka. Stačí, abyste stiskli tlačítko
v aplikaci a adresa místa další schůzky
se odešle do navigačního systému.

12:00
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PŘ I P R AV E N O N A N OV Ý D E N
KOMFORT OVL ÁDANÝ
NA DÁLKU

Přichází Vám upozornění, že máte ráno
pracovní schůzku. Místo konání schůzky
si odešlete do navigačního systému
Sensus a nastavíte topení, aby se zapnulo
pár minut před tím, než nastoupíte
do vozu.

Nastává ideální čas pro zapnutí
nezávislého palivového topení, abyste
měli při odchodu z kanceláře vůz
krásně vyhřátý.

13:00
MOBILNÍ WI-FI
PŘÍSTUPOV Ý BOD
Berete s sebou pár kolegů z práce.
Aby měli ve Vašem voze k dispozici
stabilní připojení k internetu, vytvoříte
prostřednictvím systému Volvo On
Call Wi-Fi přístupový bod pro jejich
mobilní zařízení.

17:15

17:45

22:20

N A J D E VÁ M R E S TAU R AC I
Máte namířeno domů, ale nemáte chuť
dělat večeři? Operátor centrály Volvo
On Call Vám poradí, kde se skvěle
najíte a během několika vteřin odešle
polohu dané restaurace do navigačního
systému ve Vašem voze (v ČR zatím není
k dispozici).
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BEZPEČNOST Ochrana toho, co je důležité

SYSTÉM PILOT ASSIST,
JEHOŽ SMYSLEM JE USNADNIT VÁM ŘÍZENÍ
A PŘISPĚT K VAŠÍ BEZPEČNĚJŠÍ JÍZDĚ
Naše nejnovější a nejpokročilejší asistenční technologie
na podporu řidiče Vám umožní vychutnávat si příjemně plynulý
a intuitivní jízdní zážitek od rozjezdu až po dálniční rychlosti.
Abychom z Vás sňali značnou část stresu, který je neodmyslitelně spjat s náročným dopravním prostředím, vyvinuli jsme
pro Vás Adaptivní tempomat a Asistenta pro jízdu v kolonách
s funkcí Pilot Assist. To v praxi znamená, že Vám Vaše Volvo
automatickým přizpůsobováním rychlosti pomůže udržovat si
bezpečnou vzdálenost od vozu před Vámi, přičemž bude jemnými zásahy do řízení pomáhat udržet samo sebe ve střední části
jízdního pruhu. Protože se jedná o velmi inteligentní systém,
prostřednictvím mapových dat palubní navigace dokáže rozpoznat blížící se kopce a přizpůsobit rychlost dané situaci, aby Vám
pomohl jezdit co nejkomfortněji a nejbezpečněji. Pokud dojde

k deaktivaci systému, jste na tento fakt upozorněni jemnými vibracemi na volantu.
Jedná se o technologii, která Vám pomůže řídit efektivněji
také v dopravním prostředí, kde je nutné často zastavovat a opět
se rozjíždět. Váš vůz s ní dokáže udržovat předem nastavený
odstup od vozidla před sebou a v případě potřeby může začít
brzdit až do úplného zastavení. Jestliže vozidlo před Vámi
zastaví jen na krátkou dobu, Váš vůz se opět nastartuje
a následuje ho.
Díky naší snaze dopřát Vám větší kontrolu nad situací
a více pohodlí se pro Vás řízení stane bezpečnější a jednodušší
záležitostí.
Upozornění: za řízení vozu je plně zodpovědný řidič a výše popsané funkce mají pouze
podpůrný charakter.
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TECHNOLOGIE CIT Y
SAFET Y. VÁŠ PROAK TIVNÍ
PARTNER, K TERÝ
VÁM USNADNÍ ŽIVOT
NA CESTÁCH.
Prostřednictvím našich vyspělých proaktivních technologií
rozšíříme možnosti Vašich smyslů a dodáme Vám větší sebejistotu plynoucí z toho, že máte vše plně pod kontrolou.
Srdce našeho programu bezpečnostních technologií tvoří systém City Safety, který Vám pomůže sledovat situaci před vozem
a v případě potřeby Vám poskytne podporu v podobě automatického brzdění. Řízení je s ním mnohem zábavnější a především bezpečnější.
Systém City Safety dokáže ve dne i v noci identifikovat
jiná vozidla, chodce, cyklisty a velká zvířata pohybující se
před vozem. Nejenže Vás upozorní na potenciálně nebezpečnou
situaci, ale také může začít automaticky brzdit, aby Vám pomohl
zabránit kolizi nebo alespoň zmírnit její dopad. Dále je zde naše
pokročilá technologie Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického brzdění, s níž
si automobilka Volvo připsala celosvětové prvenství. Ta dokáže
rozpoznat vozidlo jedoucí proti Vám a následně může začít automaticky brzdit, aby Vám pomohla zmírnit dopad nárazu.
Vaše Volvo Vás podpoří také v případě, kdy budete při jízdě
rychlostí 50 až 100 km/h nuceni provést rychlý úhybný manévr.
Jestliže se rozhodnete strhnout řízení, systém City Safety Vám
může pomoci provést celý manévr co nejefektivněji a nejbezpečněji to půjde prostřednictvím individuálního přibrzdění vnitřních
kol a zesílením Vašeho zásahu do řízení.
Systém City Safety se jednoduše stane Vaším perfektním
partnerem na cesty: když je to nutné, chová se proaktivně,
zatímco po zbytek času zůstává diskrétně v pozadí.

Systém propojené bezpečnosti
Jedná se o bezpečnostní inovaci, která
Vám pomůže předjímat potenciálně
nebezpečné dopravní situace například
prostřednictvím upozornění na to, že
nějaký jiný online vůz před Vámi aktivoval
výstražná světla. Mimo to Vás mohou
funkce Systému propojené bezpečnosti
na základě aktuálního počasí a informací
z infrastruktury upozornit na nebezpečí
kluzké silnice. Jedná se o informace,
jejichž sdílení s ostatními vozidly funguje
anonymně a obousměrně.

Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím
automatického brzdění
Technologie, se kterou si společnost
Volvo Cars připsala celosvětové prvenství, dokáže rozpoznat vozidla jedoucí
proti Vám ve špatném jízdním pruhu.
Jestliže kolizi nelze předejít, systém může
Váš vůz automaticky zabrzdit a přitáhnout
na přání dostupné „připravené bezpečnostní pásy“ předních sedadel, aby se
maximálně snížil dopad nárazu.
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Systém ochrany před srážkou
s protijedoucím vozidlem
ve vedlejším pruhu
Systém Vám prostřednictvím automatického asistenta řízení pomůže předejít případné srážce s protijedoucím
vozidlem. Pokud s vozem přejedete
vodorovné značení jízdního pruhu
a vybočíte do cesty protijedoucímu
vozidlu, Váš vůz Vás na hrozící nebezpečí upozorní a jemným zásahem
do řízení Vám pomůže vrátit vůz zpět
do správné stopy.

Systém udržení vozidla v jízdním
pruhu
Jestliže Systém udržení vozidla v jízdním pruhu rozpozná, že má vůz tendenci
neúmyslně opustit vyznačený jízdní pruh,
jemným zásahem do řízení může vrátit
vůz zpět. Pokud by to nestačilo nebo
byste i nadále pokračovali v řízení vozu
směrem ven z jízdního pruhu, budete
na nebezpečnou situaci upozorněni vibracemi na volantu.

Systém ochrany proti neúmyslnému
sjetí z vozovky
Jedná se o bezpečnostní inovaci automobilky Volvo, která má za úkol udržet
Vás bezpečně na silnici. Pokud Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí
z vozovky rozpozná, že vůz inklinuje
k neúmyslnému opuštění silnice, pokusí
se ho jemným zásahem do řízení navést
zpět a případně může začít i brzdit.

Informační systém monitorující mrtvý
úhel (BLIS™) s asistentem řízení
Systém BLIS™ Vás může upozorňovat
na vozidla, která se pohybují ve Vašem
mrtvém úhlu nebo se k Vám přibližují
zezadu vysokou rychlostí. Jestliže i přes
to vjedete do dráhy jiného vozidla, systém
BLIS™ Vám může jemným zásahem do
řízení pomoci vrátit vůz zpět do původního jízdního pruhu.

Upozornění: za řízení vozu je plně zodpovědný řidič a výše popsané funkce mají pouze podpůrný charakter.

VOLVO S90
T6 AWD | Inscription
721 Modrá Mussel Blue Metallic | 20" kola s 8 paprsky,
stříbrné provedení Silver, výbrusy Diamond Cut, 214

PERFEK TNĚ ZAPARKOVANÝ
VŮZ, A TO ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ
S vozem Volvo se pro Vás parkování stane zábavou.
Náš navigační systém se propojí s palubní aplikací, která
Vám pomůže najít nejbližší volné parkovací místo a dokonce
za něj i zaplatit (v ČR zatím nedostupné). Při parkování Vás
budou podporovat funkce předního a zadního parkovacího asistenta, které Vás upozorní na případné překážky v cestě. Jestliže
necháte svůj vůz vybavit také Kamerou s výhledem do 360°,
získáte podrobný pohled na okolí vozu z ptačí perspektivy, což
oceníte především při couvání nebo manévrování ve stísněných
prostorách s omezeným výhledem.
Pokud si chcete parkování maximálně usnadnit, je zde
pro Vás náš Aktivní parkovací asistent, který Vám může
pomoci se zaparkováním vozu. Nejprve si změří potenciální
parkovací místo, a pokud je prostor dlouhý alespoň 1,2krát
délka vozu, převezme řízení a provede potřebný manévr,
zatímco Vy máte na starosti pouze regulaci rychlosti a řazení.
Aktivní parkovací asistent Vám usnadní podélné i příčné parkování a zároveň Vám pomůže vyjet z těsného podélného parkovacího místa.
Aby se Vám z parkovacího místa lépe couvalo ven, pomůže
Vám s rozhlížením Systém varování před křížením cesty jiným
vozidlem s funkcí automatického brzdění, který vidí vozidla
blížící se k Vám z míst, do kterých nemáte rozhled. Pokud by
hrozilo bezprostřední riziko nárazu, může také začít brzdit.

Kamera s výhledem do 360°
Kamera s výhledem do 360° využívá záběry pořízené diskrétně integrovanými kamerami k vytvoření pohledu z ptačí perspektivy na vůz a jeho nejbližší okolí. Na displeji
středové konzoly můžete sledovat překážky v blízkosti vozu, což Vám může usnadnit
parkování i manévrování ve stísněných prostorách.
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ST VOŘENO K OCHR ANĚ
VÁS I VAŠICH BLÍZK ÝCH
Chránit Vás i Vaši posádku bylo vždy nejvyšší prioritou každého z vozů, který jsme kdy vyrobili. Proto vyspělé bezpečnostní
technologie Vašeho Volva těží z desítek let inovací automobilky
Volvo Cars.
Ve Volvu je účinnost ochrany Vás a Vaší posádky v případě
dopravní nehody dána vzájemnou interakcí všech bezpečnostních funkcí. Všechny technologie, od designu sedadel přes bezpečnostní klec, která Vás obklopuje, až po bezpečnostní pásy
a airbagy, spolupracují, aby společně minimalizovaly dopad
případného nárazu na všechny cestující ve voze a poskytly Vám
maximální ochranu.
Přední sedadla Vám poskytnou mnohem více než jen
prvotřídní komfort. Jsou zkonstruována, aby Vás také chránila
v případě kolize. Jestliže do Vašeho vozu někdo narazí zezadu,
nastoupí na scénu náš unikátní Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře, který pomůže ochránit Vaše záda a krk.

Přední sedadla pohlcující energii nárazu
Výrazně tvarovaná přední sedadla Vašeho Volva nabízí
více než jen pěkný vzhled. Jsou zkonstruována, aby absorbovala velkou část vertikálních sil vznikajících například
v důsledku tvrdého přistání v terénu po tom, co vůz opustí
vozovku. Jedná se o další důkaz našeho úsilí vyrábět automobily, které se budou starat o Vaše bezpečí.

Při neúmyslném sjetí vozu ze silnice a jeho letu vzduchem
pomůže energii absorbující struktura předních sedadel chránit
Vaši páteř před poškozením způsobeným tvrdým přistáním.
Protože má Vaše Volvo šestý smysl, včas se připraví, aby měl
pro Vás dopad nárazu co nejmenší následky. Například příplatková funkce Příprava bezpečnostních pásů předních sedadel
zajistí, abyste v případě rozpoznání pravděpodobného nárazu
seděli v nejbezpečnější možné poloze. Pokud dojde k dopravní
nehodě, Vaše Volvo prostřednictvím systému Volvo On Call
automaticky kontaktuje záchrannou službu, které předá informace o Vaší poloze, aby Vám mohla přijet pomoci co nejrychleji je to možné.
Díky široké škále bezpečnostních technologií a pozornosti
věnované detailům se Vaše Volvo stane místem, kde se budete
cítit naprosto bezpečně.

Bezpečnostní klec Volvo
Konstrukce kolem prostoru pro cestující je z velké části
vyrobena z oceli legované bórem, která se může pochlubit
ultra vysokou pevností a vytváří ochrannou klec kolem
celé posádky, zatímco přední a zadní deformační zóny
pomohou rozptýlit energii vzniklou nárazem. Poté jsou zde
bezpečnostní pásy a airbagy, které vzájemně spolupracují,
aby kontrolovaným způsobem ztlumily dopad nárazu
na každého z členů posádky.

Bezpečnost dětí
Ve společnosti Volvo Cars se již celá desetiletí průběžně věnujeme výzkumu a inovování v oblasti dětské bezpečnosti. Věříme, že nejlepším způsobem,
jak zajistit, aby naše dětské bezpečnostní sedačky
poskytly Vašim dětem v reálných životních situacích prvotřídní ochranu, je testování v podmínkách
reálné dopravy a v konkrétních modelech Volvo,
ve kterých budou následně používány. S naší nejnovější řadou dětských bezpečnostních sedaček
Vám nabízíme nesrovnatelnou úroveň ochrany
Vašich dětí.

POHON Moderní efektivní hnací síla

UŽÍVEJTE SI VÍCE,
SPOTŘEBUJTE MÉNĚ
Díky vyvážené kombinaci výkonu a efektivity Vám každý
hnací agregát Volvo poskytne dostatek výkonu, abyste si užili
jízdu při nízké spotřebě paliva i emisích.
Spojení lehkého motoru s nízkým vnitřním třením a vyspělé
technologie přeplňování Vám umožní užívat si mimořádný
výkon a současně i plynulý a dynamický jízdní zážitek. Protože
mají malé motory menší ztráty energie způsobené vnitřním
třením, vytěží z každé kapky paliva mnohem více, čímž se
zároveň sníží množství vyprodukovaných emisí. Aby tyto
motory pracovaly ještě plynuleji a hospodárněji, jsou vyrobeny
ze součástek s nízkým třením. Menší velikost a nižší hmotnost
motoru zároveň přispívají k úspoře prostoru v interiéru a k dynamické jízdní charakteristice vozu.
Inovativní přístup stojící za našimi motory mimo to přispívá
k zábavnější jízdě. Jestliže si vyberete naftový motor D5
o výkonu 235 koní, budete těžit z výhod funkce PowerPulse.
Jejím úkolem je v nízkých rychlostech a při rozjezdu ze stání
aktivovat turbodmychadlo ihned po tom, co sešlápnete plynový
pedál, díky čemuž získáte okamžité zrychlení. Pokud se rozhodnete pro benzínový motor T6 disponující výkonem 310 koní,
získáte vzhledem ke kombinaci kompresoru a turbodmychadla okamžitý výkon v jakýchkoliv otáčkách motoru. Tyto a další
technologie automobilky Volvo umožňují kompaktním čtyřválcovým motorům disponovat silou mnohem větších agregátů, což
pro řidiče znamená dokonalou kombinaci výkonu a efektivity.
Mezi přednosti všech našich pohonných jednotek patří tichý
a plynulý chod, díky němuž budou Vaše cesty probíhat v příjemném rytmu. Například naše naftové motory jsou vybaveny
technologií vstřikování i-ART, která precizně odměřuje optimální
množství paliva vstřikované do každého z válců motoru, aby
motor pracoval hladce při minimální spotřebě paliva. Aby došlo
k minimalizaci emisí s negativním vlivem na lidské zdraví, je zde
poslední generace systému kontroly emisí s technologií selektivní katalytické redukce, která snižuje množství emisí oxidu
dusíku (NO X ) až o 90 %.
To nejlepší z potenciálu motoru Vám umožní vytěžit naše
precizní manuální převodovka nebo osmistupňová automatická
převodovka Geartronic™. Navržena za účelem minimalizace
energetických ztrát a maximalizace výkonu zvolí automatická
převodovka Geartronic™ vždy ten správný převodový stupeň.
Pokud budete chtít řadit sami, stačí ji přepnout do manuálního
režimu.
Naše hnací ústrojí se dokonce dokáže přizpůsobit Vašemu
momentálnímu rozpoložení. Stačí si prostřednictvím voliče jízdních režimů zvolit režim Comfort, Eco, Dynamic nebo Individual
a pohonný agregát, řízení a na přání dostupný aktivní podvozek
se okamžitě přizpůsobí Vašim preferencím.
Bez ohledu na to, jaký agregát si pro své Volvo vyberete, Vám
vždy budou dělat radost citlivě reagující výkon a nekompromisní
efektivita – jednoduše řečeno: skvělý jízdní zážitek.
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NEKOMPROMISNÍ HNACÍ SÍL A
Naším cílem je poskytnout Vám bezkonkurenční jízdní zážitek,
čehož se snažíme dosáhnout prostřednictvím vyspělých pohonných technologií, mezi které patří například elektrifikace. Náš
vysoce výkonný plug-in hybridní agregát T8 Twin Engine Vám
umožní vychutnat si vzrušující jízdu při nižší produkci emisí CO2.
Při kombinaci vysoce výkonného benzínového čtyřválce a silného elektromotoru nabízí sílu a výkon mnohem větších motorů
při výrazně nižší spotřebě paliva. Zážehový motor disponující
silou 303 koní pohání přední nápravu, zatímco elektromotor
o výkonu 87 koní zajišťuje hnací sílu pro zadní kola, přičemž
s ním vůz dokáže okamžitě zrychlit, a navíc má dle potřeby
k dispozici pohon všech kol.
V režimu Pure Vám udělají radost naprosto nehlučný chod
elektromotoru, jízda s nulovými lokálními emisemi a dojezd v čistě
elektrickém režimu až 50 km, který ve většině případů stačí
pro pravidelné každodenní dojíždění.
S různým využitím obou agregátů jsou k dispozici čtyři přednastavené jízdní režimy. V režimu Hybrid jsou využívány oba
motory, benzínový i elektrický, pro dosažení té nejlepší rovnováhy
výkonu a efektivity, zatímco v režimu Pure je vůz poháněn především bezemisním elektromotorem. V režimu Power spolupracují
spalovací a elektrický motor na dosažení toho nejlepšího výkonu

a v režimu AWD je po celou dobu využíván pohon všech kol.
Pokud zvolíte režim Individual, můžete dle svých potřeb v rámci
daných technických možností spojit výhody jednotlivých předem
nastavených režimů a užívat si jízdu dle svých představ.
Ovládání tohoto systému probíhá intuitivně a bez nutnosti
procházet různými nabídkami. Mezi jednotlivými režimy můžete
snadno přepínat prostřednictvím pěkně vypadajícího rolovacího
tlačítka. Díky nejmodernější technologii elektronického řazení si
navíc budete užívat snadnou manipulaci s voličem řazení. Elektronického provedení se dočkal i nový efektivní brzdový systém,
který Vás potěší naprosto hladkými reakcemi vozu.
Nabíjení akumulátoru o kapacitě 11,6 kWh probíhá rychle
a snadno. Za jízdy se akumulátor dobíjí sám díky regenerativnímu
brzdění. Pokud ho nicméně budete potřebovat dobít, stačí vůz
připojit k elektrické zásuvce nebo využít některou z nabíjecích stanic. Aby pro Vás bylo vše maximálně pohodlné, můžete v aplikaci
Volvo On Call sledovat stav akumulátoru a proces jeho nabíjení.
Mimo to Vám zmíněná aplikace umožní prostřednictvím funkce
odpočítávání na dálku vytvořit rozvrh nabíjení.
Motor T8 Twin Engine Vám přináší to nejlepší z obou světů.
Výkon bez kompromisů.

Hlavice voliče řazení vyrobená z křišťálu Orrefors® varianty T8 Twin Engine Inscription
vnáší do interiéru něco ze švédské řemeslné tradice, která spojuje původní materiály
s vyspělým designem a technologiemi. Díky nejmodernější technologii elektronického
řazení si navíc budete užívat ještě hladší manipulaci s voličem řazení.

Spojením síly benzínového motoru s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem
a citlivě reagujícího elektromotoru vzniká z Volva S90 skutečně výkonná limuzína.

POHON | 33
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Agregát T8 Twin Engine jsme navrhli, aby Vám poskytl více než
jen efektivitu. Sami uvidíte, jak vyrovnané s ním Volvo S90 je,
jak citlivou odezvu nabízí a jak rychle reaguje na změny směru.
Umístěním elektromotoru přes zadní nápravu a uložením akumulátoru podél střední linie vozu jsme u Volva S90 dosáhli bezmála
dokonalého rozložení hmotnosti, které představuje klíčovou
podmínku pro hbité jízdní chování.
Tento způsob uložení akumulátoru přispívá ke snížení těžiště
Volva S90, které nabízí větší stabilitu, spolehlivost a komfort.
Protože akumulátor není uložen v kufru, motorizace T8 Twin
Engine nabízí stejnou kapacitu zavazadlového prostoru jako
ostatní varianty modelu S90. Vzhledem k tomu, že jsou naše
nové modely od počátku navrhovány pro případné využití plug-in
hybridní technologie, v žádném ohledu u nich nebudete muset
přistupovat na kompromisy.
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PERFEK TNÍ JÍZDNÍ
ZÁŽITEK
Volvo S90 jsme od samého základu navrhli, aby bylo precizní a komfortní. To je také důvod, proč Vám naše sofistikované
odpružení nabídne v obou směrech to nejlepší. Kdykoliv budete
chtít, poskytne Vám jízdní přesnost a preciznost ve spojení
s komfortem a technologiemi, které udělají z každé jízdy zábavu.
Dvojité lichoběžníkové zavěšení předních kol harmonicky
spolupracuje se zadní integrovanou nápravou Integral Link,
abyste měli nad vozem dokonalou kontrolu. Pokud je Volvo S90
vybaveno naším aktivním podvozkem se zadním vzduchovým
odpružením, podvozek bude s přehledem vyrovnávat zatížení
vozu, přičemž se bude přizpůsobovat zakřivení silnice a jízdním podmínkám, abyste si mohli vychutnávat ještě lepší jízdní
zážitek. Vyspělé asistenční funkce, jako jsou Systém řízení stability a Logika regulace nedotáčivosti, přispívají ke zvýšení stability Volva S90 a zároveň pomáhají k lepší ovladatelnosti vozu
v zatáčkách. Modely vybavené pohonem všech kol nabízí ještě
sebejistější jízdu po silnicích, kde vládnou náročné podmínky.
Na přání je k dispozici také systém, který Vám umožní
dle Vaší momentální nálady nebo v závislosti na konkrétním
prostředí přepínat mezi čtyřmi jízdními režimy. Zvolenému
režimu se přizpůsobí nastavení motoru, převodovky, reakcí
akcelerátoru a odezvy řízení. Pokud je vůz vybaven i na přání
dostupným aktivním podvozkem se vzduchovým odpružením,
změní se také parametry těchto systémů. O ještě větší kontrolu
nad vozem se postarají pádla řazení.
Pokud je třeba zastavit, Volvo S90 Vám pomůže opět se
rozjet. S Asistentem rozjezdu do svahu pro Vás bude rozjíždění
v kopci hračka, protože vůz automaticky přidrží brzdu, dokud
nesešlápnete pedál akcelerátoru. Funkce Auto Hold se postará
o to, aby Váš vůz brzdil ještě po uvolnění brzdového pedálu,
což znamená, že můžete v dopravní koloně, kdy se často stojí,
přenechat brzdění svému vozu.

Objevte špičkový komfort a vynikající ovladatelnost, které nabízí náš na přání
dostupný aktivní podvozek se zadním vzduchovým odpružením. Vzduchové odpružení
kompenzuje špatný stav vozovky, udržuje správnou světlou výšku a zajišťuje, aby vůz
reagoval přesně tak, jak chcete. Technologie aktivního podvozku Vám umožní měnit
jízdní charakteristiku Vašeho Volva S90.

VOLVO S90

CARE BY VOLVO –
ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB
VL ASTNICT VÍ VOZU
Chápeme, že se postupem doby mění nejen lidské životy, ale
i potřeby mobility. Moc dobře si uvědomujeme, jak jsou pro Vás
důležité flexibilita, přístup k nejnovějším technologiím a atraktivní design. Proto se společnost Volvo Cars postavila do čela
při představování nových způsobů, jak si užívat cestování
v automobilu.
Říkáme tomu Care By Volvo (v ČR zatím není k dispozici).
Myslíme si, že název tohoto programu mluví za vše. Naše
nabídka předplacených služeb je navržena tak, abyste si mohli
svůj vůz užívat bez starostí, díky čemuž bude Váš život snazší
a příjemnější.
Za pevný měsíční poplatek, který pokrývá pojištění, údržbové práce a daně, výměnu pneumatik a neustále se rozšiřující
seznam osobních asistenčních služeb*, Vám předplatné Care
by Volvo nabídne bezproblémový servis, který se radikálně liší
od leasingu pro soukromé osoby i od tradiční formy zapůjčení
vozu.
Připojte se k nám na naší nové cestě, v rámci níž se chystáme
změnit definici luxusního automobilového zážitku a současně
přistupovat k mobilitě zodpovědným a promyšleným způsobem, který Vás nadchne. Program Care by Volvo Vám nabízí
svobodu. Svobodu volby, svobodu využívání vozu a svobodu
cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně.
*Nabídka dostupných služeb se může lišit v závislosti na konkrétní lokalitě a požadavcích trhu. Bližší informace o programu Care by Volvo jsou uvedeny v lokální nabídce
pro Vás trh.
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T6 AWD | Inscription
721 Modrá Mussel Blue Metallic | 20" kola s 8 paprsky,
stříbrné provedení Silver, výbrusy Diamond Cut, 214
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Volvo S90 Inscription
Vysoce sofistikované vyjádření
švédského luxusu.

Volvo S90 Momentum
Prémiový vzhled i atmosféra.

Volvo S90 R-Design
Ideální řešení pro milovníky sportovní jízdy, kteří touží
po stylu, citlivých reakcích a vynikající ovladatelnosti.

VYTVOŘTE SI VOLVO S90 DLE SVÝCH PŘEDSTAV
Ke všemu, co děláme, přistupujeme s tím, že na prvním místě
stojí vždy lidé. Tím pádem Vám přirozeně chceme poskytnout dostatek volnosti, abyste si mohli vytvořit Volvo, které
bude v perfektním souladu s Vaším životním stylem a s Vaší
osobností.
Abychom měli jistotu, že dostanete Volvo S90 přesně podle
svých představ, vytvořili jsme širokou škálu volitelného vybavení, úrovní výbavy a osobitého příslušenství.
Již standardní úroveň výbavy Volva S90 Momentum
potěší i náročné řidiče svou harmonicky vyváženou výbavou

a celou řadou vyspělých technologií. Nebo se chcete nechat
po všech stránkách rozmazlovat tím nejvybranějším švédským
luxusem? V tom případě se budete cítit jako doma ve Volvu
S90 Inscription. Jestliže dáváte zvenku i uvnitř přednost spíše
sportovnímu stylu, úroveň výbavy S90 R-Design na Vás jistě
udělá velký dojem. Bez ohledu na své priority si můžete být jistí,
že máme Volvo S90 jako stvořené pro Vás. Čtěte dále
a seznamte se s různými podobami Volva S90.

POZNÁMKA: Jednotlivé úrovně výbavy se mohou na různých trzích lišit. Pokud máte zájem
o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného partnera pro prodej vozů Volvo.

JES T L IŽE SI C H C E T E N AV R HN O U T S V É V L A S T NÍ
VO LVO S 9 0, N AV Š T I V T E P R OSÍM S T R Á NK Y:
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VYŠŠÍ ÚROVEŇ LUXUSU
Exkluzivní Volvo S90 Inscription jsme navrhli, abychom uspokojili Vaše nejvyšší očekávání od švédského luxusu. Jedná se
o velmi osobité vyjádření našeho silného smyslu pro eleganci
a vytříbenost. Každý z detailů byl vybrán s maximální pečlivostí, abyste si mohli Vy i Vaše posádka vychutnávat skutečně
sofistikované a osvěžující prostředí. Krásné křivky karoserie
jsou umocněny elegantními detaily, které jsou příslibem ryzího
luxusu, který Volvo S90 ukrývá ve svém důmyslně propracovaném interiéru, jenž nabízí dostatek prostoru pro příjemný jízdní
zážitek. Volvo S90 Inscription představuje ztělesnění naší hrdé
tradice v navrhování vozů, jejichž srdcem je člověk. Pokud
dojde na inteligentní luxus snoubící se s výrazným stylem a svěžími nápady, Volvo S90 Inscription je natolik výjimečné jako Vy.
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Vysoce sofistikované Volvo S90 Inscription s elegantními prvky, které
jsou v interiéru zasazeny jako klenoty, a se skutečně pěknými koly s hrdostí
vyjadřuje podstatu moderního švédského luxusu. Po nasednutí do vozu
Vám bude dělat radost interiér vytvořený z precizně opracovaných autentických materiálů. Mimořádně příjemný smyslový zážitek umocní sedadla
Comfort čalouněná jemnou kůží Nappa, palubní deska čalouněná materiálem Benova s prošitím a originální dekorativní dřevěné obložení Linear Walnut – prostřednictvím Volva S90 osobitě vyjádříte svůj smysl pro vytříbený
luxus.

Dvě integrované koncovky výfuku a lesklé
dekorativní detaily v provedení Bright umocňují
dojem silného a elegantního vozu.

Atmosféru ve stylu Inscription dotvářejí detaily
jako je například vysoce lesklé chromované
lemování klik dveří.

Maska chladiče Inscription v elegantním chromovaném provedení a charakteristická LED
světla.

Spodní boční lesklé dekorativní
lišty s nápisem Inscription.
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K luxusní atmosféře v interiéru přispěje i naše palubní deska čalouněná materiálem Benova
s kontrastním prošitím, zatímco Vás intuitivní 12" displej komunikačního rozhraní řidiče se
čtyřmi grafickými režimy spolu s 9" displejem středové konzoly přenesou do středu dění.

Exkluzivní pouzdro dálkového ovládání v provedení
Inscription je také potaženo jemnou kůží Nappa.
Jedná se o vynikající příklad důmyslného skandinávského řemeslného umění a čistého designu.

Elektricky nastavitelná sedadla Comfort čalouněná
jemnou kůží Nappa, prodloužení sedáků předních
sedadel a exkluzivní dekorativní obložení interiéru
z pravého dřeva Linear Walnut pomáhají vytvořit
atmosféru nadčasového luxusu.
Ovládací tlačítko pro přepínání
jízdních režimů, které je opatřeno
dekorativním vzorem v provedení
diamantového brusu, a dřevěné
dekorativní obložení interiéru
Linear Walnut.

VOLVO S90
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INSPIROVÁNO LÁSKOU
KE SPORTOVNÍ JÍZDĚ
Pokud milujete řízení, je pro Vás Volvo S90 R-Design tou
pravou volbou. Ve svém atletickém stylu a prostřednictvím své
precizní ovladatelnosti úroveň výbavy R-Design zachycuje podstatu sportovního jízdního zážitku. Volvo v provedení R-Design
se může pochlubit celou řadou výrazných designových detailů,
které podtrhnou jeho dynamickou sportovní povahu a přispějí
k jeho nepřehlédnutelnosti na silnici. Atraktivní provedení dává
tomuto vozu vyniknout z každého úhlu, přičemž je zároveň
příslibem toho, že bude každá Vaše jízda strhující. Při pohledu
na Volvo S90 R-Design si budete jistí, že Vás potěšení z jízdy
v něm nikdy neopustí. Již od prvního okamžiku, kdy se usadíte
do výrazně tvarovaného sedadla R-Design na místě řidiče, Vám
bude jasné, že sedíte v interiéru, který byl inspirován vášní
pro řízení a za jízdy Vám nabídne maximální podporu.

N A V R HNĚ T E SI S V É V L A S T NÍ
VO LVO S 9 0 R- DESIGN N A S T R Á NK ÁC H:
VO LVO CA R S.C Z

VOLVO S90

Nové Volvo S90 R-Design na Vás zapůsobí svým
jedinečným stylem a svým silným charakterem, díky
nimž nikdy nesplyne s davem. Sportovní vzhled
vozu s detaily v provedení R-Design a s prvky
v leskle černém provedení Glossy Black nedovolí
nikomu pochybovat o schopnostech Vašeho
Volva S90 R-Design. Uvnitř přispívají ke sportovní
atmosféře výrazně tvarovaná sedadla R-Design,
dekorativní hliníkové obložení interiéru Metal Mesh,
polstrování stropu v tmavém provedení Charcoal
a na přání dostupná palubní deska čalouněná
materiálem Benova s prošitím, což je kombinace
vytvářející prostředí podobné kokpitu závodního
vozu. Abyste si mohli užívat vynikající ovladatelnost
vozu bez kompromisů na jízdním komfortu, je zde
pro Vás perfektně vyladěný sportovní podvozek.

K Vašemu dokonalému jízdnímu zážitku R-Design přispějí naše
na přání dostupná 21" kola z lehké slitiny v černém provedení
Matt Black a s výbrusy Diamond Cut a nižší sportovní podvozek se
speciálně upravenými stabilizátory, tužšími pružinami a jednoplášťovými zadními tlumiči, což je kombinace, která nabízí sportovnější jízdní charakteristiku a menší klopení karoserie při zatáčení.

Kryty vnějších zpětných zrcátek R-Design a lemování bočních
oken v leskle černém odstínu Glossy Black podtrhují sportovní
vzhled Volva S90 R-Design.

Dvě integrované koncovky
výfuku,
které na silnici přitahují pozornost.

Leskle černá mřížka chladiče v provedení R-Design
zasazená v hedvábně
lesklém rámu v provedení
Silk Metal dodává spolu
s unikátními leskle černými spodními krajními
mřížkami chladiče Volvu
S90 R-Design na sportovním charakteru.
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Příplatkové dekorativní karbonové
obložení interiéru Carbon Fibre
umocňuje sportovní a technologicky vyspělou atmosféru Volva
S90 R-Design.

Volant v provedení R-Design s na přání dostupnými pádly řazení a 12“ displejem komunikačního rozhraní řidiče se čtyřmi grafickými režimy.

Součástí interiéru v provedení R-Design jsou
volant R-Design, hlavice řadicí páky a manžeta
řadicí páky s kontrastním prošíváním, palubní
deska čalouněná materiálem Benova s prošitím ve světle hnědém odstínu Amber, sedadla
Contour s exkluzivním čalouněním jemnou kůží
Nappa (na přání) a dekorativní karbonové obložení interiéru Carbon Fibre (na přání).

VOLVO S90

VOLVO S90 MOMENTUM.
PRÉMIOVÁ ATMOSFÉRA.
Volvo S90 Momentum představuje sebejisté ztělesnění sofistikovaného stylu a kultivované síly. Jedná se o limuzínu, která se
může pochlubit kombinací progresivního designu a intuitivních
technologií vytvářející skutečně prémiový jízdní zážitek. Navrženo jako prémiová švédská limuzína splní Volvo S90 Momentum Vaše nároky v oblasti stylu, komfortu, bezpečnosti i designu.
Volvo S90 Momentum Vás zaujme svým výrazným moderním charakterem. K prémiovému vzhledu vozu přispívají čelní
LED světlomety s naším již typickým světelným podpisem,
detaily exteriéru v lesklém provedení Bright a elegantní kola.
Uvnitř si pak budete Vy i celá Vaše posádka užívat prostředí
tvořené vybranými materiály, elegantním designem a celou
řadou funkcí, jejichž smyslem je zajistit Vám co nejkomfortnější
cestování.

N AV R HNĚ T E SI S V É V L A S T NÍ
VO LVO S 9 0 M O MEN T UM N A S T R Á NK ÁC H:
VO LVO CA R S.C Z

T5 | Momentum
714 Šedá Osmium Grey Metallic | 21" kola z lehké slitiny s 10 paprsky
v provedení turbíny, stříbrná Tinted Silver s výbrusy Diamond Cut |
Chromované dekorativní prvky exteriéru
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VOLVO S90

Volvo S90 Momentum ztělesňuje podstatu sebejistého skandinávského designu. Designové prvky exteriéru
v jasném provedení Bright dodávají Vašemu Volvu
na prémiovém vzhledu, zatímco LED světlomety zdůrazňují jeho působivý postoj. Uvnitř Volva S90 Momentum budete Vy i celá Vaše posádka hýčkáni důmyslně
řešeným komfortem. Atmosféru v interiéru podtrhnou hliníkové dekorativní obložení interiéru Iron Ore a hliníkové
lišty dveřních prahů.

Parkovací asistent Vás podpoří při
couvání, zatímco dvě chromované
koncovky výfuku dodají zádi Vašeho
vozu na ještě větší dynamice.

Volvo S90 Momentum vybavené 18" koly
z lehké slitiny s 10 paprsky v provedení
turbíny ve stříbrném provedení Silver
Bright a dvěma chromovanými koncovkami výfuku.

LED světlomety s charakteristickým
světelným podpisem, maska chladiče
ve vysoce lesklém černém provedení
a lesklé dekorativní prvky exteriéru
přispívají k mocně působícímu a současně i elegantnímu vzhledu.
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Systém Sensus Connect zahrnuje velký 9" dotykový displej středové konzoly, hlasové
ovládání, vstupy USB/AUX, internetové mapy a náš audiosystém High Performance (výkon
170 W) s 10 vynikajícími reproduktory a s možností streamování audio souborů prostřednictvím technologie Bluetooth®.

Standardní 12,3“ displej komunikačního
rozhraní řidiče Vám umožní vybrat si mezi
různými režimy zobrazení.

Sedadla Comfort, která jsou k
dispozici s koženým čalouněním,
Vás budou rozmazlovat vynikající
oporou pro tělo a přispějí k prémiové atmosféře ve voze.

VOLVO S90

BARVY KAROSERIE
Díky naší pestré nabídce barevných odstínů laků karoserie si
můžete vytvořit Volvo S90, které perfektně souzní s Vaším stylem a odpovídá Vašim preferencím. Každá z celé řady různých

614
Bílá Ice White

714
Šedá Osmium Grey Metallic

barevných variant pozvedne luxusní a výrazný charakter Vašeho
Volva.

707
Perleťově bílá Crystal White Pearl

724
Šedozelená Pine Grey Metallic

721
Modrá Mussel Blue Metallic
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711
Stříbrná Bright Silver Metallic

723
Tmavě modrá Denim Blue Metallic

019
Černá Black Stone

720
Modrá Bursting Blue Metallic
(pouze pro R-Design)

722
Hnědá Maple Brown Metallic

717
Černá Onyx Black Metallic

V Y T VO Ř T E SI S V É V L A S T NÍ VO LVO S 9 0 N A S T R Á NK ÁC H: VO LVO CA R S.C Z

VOLVO S90

Hliníkové obložení interiéru Iron Ore

Kůží čalouněná sedadla Comfort
v tmavém provedení Charcoal v tmavém interiéru Charcoal, RA00

MOŽNOSTI INTERIÉRU
Interiér Volva S90 byl vytvořen s jasnou myšlenkou
na Vás. Každý detail, každá křivka a každý tvar jsou důkazem snahy našich designérů vytvořit prostor, ve kterém
byste se cítili příjemně a zároveň byste v něm měli vše
dokonale pod kontrolou. Vyberte si jednu z našich dvou
variant sedadel: sedadla Comfort, která Vás budou rozmazlovat, nebo sportovnější sedadla Contour. Interiér lze
přizpůsobit Vašemu vkusu díky rozmanitým kombinacím
barevného provedení, typu čalounění a dekorativního
obložení interiéru. Mimo to se můžete rozhodnout, zda
dáte přednost polstrování stropu ve světlém odstínu Blond
nebo v tmavé variantě Charcoal. Záleží jen na Vás.
Kůží čalouněná sedadla Comfort ve světle hnědém
provedení Amber v tmavém interiéru Charcoal, RA20

Dřevěné dekorativní obložení interiéru
Linear Walnut

Sedadla Comfort s odvětráváním
čalouněná perforovanou jemnou kůží
Nappa v tmavě hnědém provedení
Maroon Brown v tmavém interiéru
Charcoal, RC30
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Sedadlo Comfort

Sedadla Contour čalouněná jemnou kůží Nappa ve
světlém provedení Blond v interiéru v kombinaci
světlá Blond / tmavá Charcoal, WB01

Hliníkové obložení interiéru
Metal Mesh

Sedadla Contour v kombinaci textil Nubuck / perforovaná jemná kůže Nappa v tmavém
provedení Charcoal v tmavém interiéru Charcoal, RB0R (pouze pro R-Design)
P O K UD B Y S T E SI R Á D I P R O HL ÉD L I KO MP L E T NÍ N A B ÍD K U IN T ER IÉRŮ,
Č A LO UNĚNÍ A D EKO R AT I V NÍH O O B LOŽENÍ IN T ER IÉRU P R O VA ŠE VO LVO
S 9 0, N AV Š T I V T E P R OSÍ M S T R Á NK Y:
VO LVO CA R S.C Z

VOLVO S90

KOLA
Vámi vybraná kola budou mít velký vliv na vzhled a celkový charakter Vašeho
nového Volva V90. Vybírat můžete ze široké nabídky kol navržených na míru
Vašemu konkrétnímu modelu, která byla vyvinuta a testována automobilkou
Volvo Cars, abyste měli jistotu, že budou s Vaším novým Volvem S90 perfektně
spolupracovat. Robustní, elegantní nebo sportovní, ve stylovém stříbrném provedení nebo s výraznými výbrusy Diamond Cut a v různých velikostech až do 21"
– volba je jen na Vás.
21" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky v provedení turbíny, stříbrná Tinted Silver / výbrusy Diamond Cut

19" kola s 5 trojitými paprsky,
černá Matt Tech Black / výbrusy
Diamond Cut, 498

21" kola z lehké slitiny s 5 paprsky v provedení Fan,
stříbrná Silver Bright

20" kola s 10 paprsky,
stříbrná Silver / výbrusy Diamond Cut, 1030

20" kola s 8 paprsky,
stříbrná Silver / výbrusy Diamond Cut, 214
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19" kola s 10 paprsky,
stříbrná Silver / výbrusy Diamond Cut, 150

19" kola s 5 paprsky,
černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut, 158

21" kola s 5 dvojitými paprsky,
černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut, 147

18" kola s 10 paprsky,
v provedení turbíny, stříbrná Silver Bright, 154

18“ kola s 5 trojitými paprsky v tmavém provedení
Graphite / výbrusy Diamond Cut, 1099

18" kola s 5 dvojitými paprsky,
stříbrná Silver, 149

P O K UD SI C H C E T E P R O HL ÉD N O U T KO MP L E T NÍ N A B ÍD K U KO L P R O VA ŠE VO LVO S 9 0,
N AV Š T I V T E P R OSÍM S T R Á NK Y: VO LVO CA R S.C Z

VOLVO S90

PŘÍSLUŠENSTVÍ.
VAŠE VOLVO S90, VÁŠ STYL.
Vytvořte si pomocí našeho stylového příslušenství, které perfektně podtrhne vzhled Vašeho vozu, své vlastní Volvo S90.
S tím Vám pomůže sada pro stylové provedení exteriéru, která
prostřednictvím chromovaných dekorativních prvků dodá
Vašemu vozu na ještě větší eleganci. Jestliže chcete poukázat
především na dynamickou stránku svého Volva S90, je zde
pro Vás sada pro stylové provedení exteriéru s dekorativními

prvky v barvě karoserie. Speciálně pro variantu Volvo S90
R-Design jsme vytvořili sadu pro stylové provedení exteriéru,
která prostřednictvím leskle černých dekorativních prvků
vyzdvihne exkluzivitu tohoto vozu. Samozřejmostí je také
nabídka individuálního příslušenství, které můžete kombinovat
dle svého vkusu.

T6 AWD | R-Design
720 Modrá Bursting Blue Metallic | Sada pro stylové provedení exteriéru s leskle černými dekorativními
prvky |21" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, matně černá Matt Black s výbrusy Diamond Cut
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Sada pro stylové provedení exteriéru R-Design s leskle černými dekorativními prvky. Tato sada stylového příslušenství, která byla navržena v dokonalém souladu s designem Vašeho
Volva S90, Vám pomůže prostřednictvím dekorativních prvků ve vysoce lesklém černém provedení podtrhnout individuální a exkluzivní charakter Vašeho vozu. Například spodní přední spoiler
v kombinaci s vnějšími prahovými lištami zdůrazňuje nízký dynamický profil vozu, zatímco dělené koncovky výfuku přispívají k vytvoření vzhledu výkonného vozu. Spoiler víka kufru přispívá
k maximální stabilitě vozu ve vysokých rychlostech a dodává Volvu S90 R-Design na ještě dynamičtějším vyznění. Tato sada pro stylové provedení exteriéru je k dispozici také s dekorativními
prvky v barvě karoserie. Na přání dostupná 21" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, v matně černém provedení Matt Black a s výbrusy v provedení Diamond Cut dodají vozu na ještě větší
atraktivitě.
V ÍC E INFO R M AC Í O N A ŠEM P Ř ÍSLUŠENS T V Í N A JD E T E N A S T R Á NK ÁC H AC C E SSO R I E S.VO LVO CARS.C O M/CS - C Z

VOLVO S90

T6 AWD | Inscription |
721 Modrá Mussel Blue Metallic | Sada pro stylové provedení exteriéru s dekorativními prvky v barvě
karoserie | 21" kola z lehké slitiny s 5 paprsky v provedení Fan, v leskle stříbrném odstínu Silver Bright

T5 | Momentum
714 Šedá Osmium Grey Metallic | Sada pro stylové provedení exteriéru s dekorativními prvky v chromovaném provedení |
21" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky v provedení turbíny, stříbrná Tinted Silver a výbrusy v provedení Diamond Cut
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Sada pro stylové provedení exteriéru s dekorativními prvky v barvě karoserie. Přední spoiler a výrazné vnější prahové lišty s dekorem v barvě karoserie podtrhují nízký
postoj vozu, zatímco spoiler víka kufru vypovídá o potenciálu výkonného vozu. Dvě integrované dělené koncovky výfuku a zadní difuzor v barvě karoserie přispívají k sebejistému vzhledu zádi. Na přání dostupná 21" kola z lehké slitiny s 5 paprsky v provedení Fan přitáhnou pozornost okolí bez ohledu na to, zda je vůz v pohybu nebo stojí.

Příslušenství pro stylové provedení exteriéru s chromovanými dekorativními prvky. Výrazný přední spoiler ostře definuje spodní část přídi, zatímco chromovaný dekor opticky
zvětšuje šířku vozu. Spoiler víka kufru dodává Volvu S90 na dynamičtějším vzhledu, zatímco vnější prahové lišty zdůrazňují jeho sportovně nízký a protáhlý profil. Při pohledu
zezadu dotváří charakter výkonného vozu zadní difuzor v barvě karoserie a dvě integrované dělené koncovky výfuku. Na přání dostupná 21" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými
paprsky v provedení turbíny zdůrazňují eleganci vozu, který však svým vzhledem vyjadřuje také smysl pro výkon.

VOLVO S90

STVOŘENO PRO VÁŠ
ŽIVOT

Dětský podsedák s opěrkou zad, čalounění v kombinaci kůže / textil Nubuck.

Vytvořte si Volvo S90, které bude perfektně souznít
s Vaším životem. Pro tento účel je Vám k dispozici
příslušenství Volvo navržené pro Vás a Váš vůz.
S naším chytře řešeným držákem na iPad® bude
jízda pro cestující na zadních sedadlech mnohem
zábavnější. Držák, který je barevně sladěn s odstínem
interiéru, lze naklonit do polohy, která je pro sledování
jeho displeje nejpohodlnější.
Dětem ve věku do 10 let zajistí pohodlné cestování
naše dětské bezpečnostní sedačky, které perfektně
ladí s interiérem vozu a kromě vynikajícího komfortu
dětem nabídnout také tu nejvyšší úroveň bezpečnosti. Protože se při vyvíjení dětských bezpečnostních
sedaček řídíme stejně přísnými pravidly jako při konstrukci našich vozů, můžete si být jistí, že bude Vaše
dítě spolehlivě chráněno.

Dětská bezpečnostní sedačka,
orientovaná proti
směru jízdy.

Dětská bezpečnostní
sedačka.

Snadno přístupná dětská
bezpečnostní sedačka.
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Dálkové ovládání s dřevěným
pouzdrem v provedení Linear
Walnut.

Držák na iPad® pro zadní sedadla.

Sluneční clony.

Tvarované plastové
podlahové rohože.

Kojenecká bezpečnostní
sedačka.

VOLVO S90

PŘIPRAVENO NA VŠE
Vytěžte ze svého Volva S90 maximum prostřednictvím našeho příslušenství pro exteriér, které je
nejen praktické, ale zároveň také harmonicky souzní
se vzhledem vozu. Podsvícené kryty dveřních prahů
ve Vás vzbudí pocit výjimečnosti při každém nastupování do Vašeho Volva S90, zatímco spoiler víka
kufru podtrhne dynamický vzhled vozu. Pokud jde
o Vaše potřeby praktičtějšího charakteru, máme
pro Vás střešní nosiče, na které lze snadno připevnit
střešní box nebo jiné příslušenství pro převážení
nákladu. A protože každý čas od času potřebuje
převážet znečištěný nebo mokrý náklad, jistě
Vám přijde vhod i praktická oboustranná podložka
do zavazadlového prostoru, která je z jedné strany
plastová a z druhé textilní.
Elektricky výklopné tažné zařízení.
Střešní nosiče
(příčníky).

Podsvícené kryty dveřních prahů.

Střešní box navržený společností Volvo Cars.
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Spoiler víka kufru.

Plastová podložka
do zavazadlového prostoru.

Textilní podložka do zavazadlového prostoru s prodlouženou
částí chránící zadní nárazník.

Zástěrky předních kol.

VOLVO S90
T6 AWD | Inscription
721 Modrá Mussel Blue Metallic | 20" kola s 8 paprsky,
stříbrné provedení Silver, výbrusy Diamond Cut, 214
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ROZHODNĚTE SE PRO VÝKON, KTERÝ VÁM VYHOVUJE
Volvo S90 jsme navrhli za jediným účelem: abychom Vám
poskytli vůz, který bude dokonale souznít s Vámi i s Vaším
životním stylem. Vůz, který s přehledem splní Vaše očekávání
ohledně dynamické jízdy a zároveň Vás potěší svým hýčkajícím
komfortem a důmyslnou elegancí. Vůz, který se chová ohleduplně k lidem i ke světu, který sdílíme. Vůz, který je intuitivně
ovladatelný, usnadní Vám život a bude zdrojem Vašeho každodenního potěšení.
V srdci Vašeho Volva S90 bije dynamický, a zároveň i hospodárný, motor. Bez ohledu na to, jakému agregátu dáte přednost,
získáte nejmodernější technologii Drive-E, s níž budete mít
zaručeny okamžité reakce vozu a plynulou jízdu. Nespornou
výhodou jsou nízká spotřeba paliva a nízké emise CO2, díky

kterým naše pohonné agregáty splňují přísné požadavky nových
emisních norem.
Nabídka našich pohonných agregátů Drive-E zahrnuje
vyspělé naftové a benzínové motory hladce spolupracující
s precizní osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ nebo se šestistupňovou manuální převodovkou, které jsou
k dispozici s citlivě reagujícím pohonem všech kol nebo s pohonem předních kol. Ztělesněním špičkové kombinace výkonu
a efektivity je ve Volvu S90 náš motor T8 Twin Engine s plug-in
hybridní technologií.
Rozhodněte se, co je pro Vás nejlepší, a užijte si každou svou
cestu bez ohledu na to, kam Vás povede.

T8 Twin Engine

D5 AWD

Pokud sníte o skutečně vzrušující jízdě bez kompromisů na efektivitě, jistě Vás potěší
náš plug-in hybridní motor T8 Twin Engine. S tímto hnacím agregátem pyšnícím se
výkonem 303+87 koní / 400+240 Nm, produkovaným vysoce výkonným benzínovým motorem a elektromotorem, si budete na dálnici užívat mimořádný výkon, zatímco
se po městě budete projíždět s čistým svědomím a bez emisí. Aby toho nebylo málo,
v případě potřeby budete mít k dispozici také pohon všech kol.

Náš nejvýkonnější naftový motor D5 AWD disponující silou 235 koní / 480 Nm Vám
umožní užívat si nekompromisní výkon a kultivovaný chod. K naprosté kontrole
nad vozem přispívají technologie přeplňování dvěma turbodmychadly, naše osmistupňová automatická převodovka Geartronic™ a pohon všech kol.

T6 AWD

Náš sofistikovaný naftový motor D4 se silou 190 koní / 400 Nm Vám přináší maximum zábavy při minimální spotřebě. V kombinaci s naší citlivě reagující osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ Vám motor D4 poskytne maximálně
sebevědomý jízdní zážitek doprovázený mimořádnou efektivitou.

Jedná se o vysoce výkonný benzínový motor se silou 310 koní / 400 Nm, mezi jehož
přednosti patří vynikající jízdní dynamika bez kompromisů na efektivitě. Kombinace
technologie přeplňování kompresorem a turbodmychadlem, citlivě reagujícího
pohonu všech kol a naší plynule pracující osmistupňové automatické převodovky
Geartronic™ Vám zajistí naprostou kontrolu nad situací.

D4

T5
Benzínový motor T5 o výkonu 250 koní / 350 Nm reaguje na dálnici stejně citlivě
jako ve městě. Tento špičkový, všestranně zaměřený motor Vám v případě potřeby
poskytne dostatek výkonu, který je v kombinaci s naší osmistupňovou automatickou
převodovkou Geartronic™ doprovázen vynikající ovladatelností.

T4
S naším benzínovým motorem T4, který se může pochlubit výkonem 190 koní /
300 Nm, Vám bude kromě hladké jízdy a citlivých reakcí dělat radost také mimořádná
hospodárnost vozu. Optimalizované přeplňování turbodmychadlem s max. točivým
momentem dostupným od nízkých po střední otáčky motoru a plynule řadicí 8stupňová automatická převodovka Geartronic™ Vám zajistí vynikající kontrolu nad vozem.
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T8 Twin Engine
Typ motoru:

T6 AWD

Plug-in hybridní 2,0litrový řadový benzínový
čtyřválec s přeplňováním kompresorem
a turbodmychadlem, spolupracující s elektromotorem na zadní nápravě

2,0litrový řadový benzínový čtyřválec
s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

Benzínový motor: 223 (303) 6000
Elektromotor: 65 (87) 7000

228 (310) 5700

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

Benzínový motor: 400/2200–4800
Elektromotor: 240/0–3000

400/2200–5100
5,9

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.):

5,1

Max. rychlost, km/h (autom. př.):

250

250

Palivová nádrž, litry:

60

60
500

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V210–2):

500

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

A

B

C

NEDC**, spotřeba paliva, litry / 100 km, kombinovaný provoz
(autom. př.):

1,8

1,9

1,9

7,6

7,6

7,7

Euro 6d-TEMP

NEDC**, emise CO2 g/km (autom. př.):

40

41

43

177

177

179

NEDC**, dojezd v km, pouze elektrická jízda (komb. provoz):

54

53

51

–

–

–

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz,
autom. př.:

1,7-2,6

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

40-58

198-216

WLTP**, dojezd v km, pouze elektrická jízda (EAER, komb. pr.):

47-57

–

8,7-9,5

T5

T4

Typ motoru:

2,0litrový řadový benzínový čtyřválec s přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový benzínový čtyřválec s přeplňováním turbodmychadlem
Osmistupňová automatická Geartronic™

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

184 (250) 5500

140 (190) 5000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

350/1800–4800

300/1700–4000

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.):

6,8

7,8

Max. rychlost, km/h (autom. př.):

230

210

Palivová nádrž, litry:

60

60

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V210–2):

500

500

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

A

Euro 6d-TEMP
B

C

NEDC**, spotřeba paliva, litry / 100 km, kombinovaný provoz
(autom. př.):

6,6

6,6

6,7

6,7

6,7

6,8

NEDC**, emise CO2 g/km (autom. př.):

154

154

156

155

155

157

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz,
autom. př.:

7,5-8,5

7,5-8,5

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

171-193

169-192

Optimalizace výkonu Polestar Software pro optimalizaci výkonu Polestar Engineered Vám umožní vychutnávat si ještě preciznější a vyváženější jízdní zážitek. Společně
s konstruktéry ze společnosti Polestar jsme provedli optimalizaci hned v několika důležitých aspektech výkonu, jako jsou např. výkon ve středním rozsahu otáček motoru, řazení
převodových stupňů a odezva škrticí klapky. Abyste ze své softwarové optimalizace výkonu Polestar Engineered vytěžili maximum, důrazně doporučujeme kombinovat ji s naším
na přání dostupným voličem jízdních režimů.
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D5 AWD
Typ motoru:

D4

2,0litrový řadový čtyřválec common-rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly, 1× VNT,
PowerPulse

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

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

173 (235) 4000

140 (190) 4250

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

480/1750–2250

400/1750–2500

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.):

7,0

8,2

Max. rychlost, km/h (autom. př.):

240

230

Palivová nádrž, litry:

60

55

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V210–2):

500

500

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

A

Euro 6d-TEMP
B

C

NEDC**, spotřeba paliva, litry / 100 km, kombinovaný provoz
(autom. př.):

5,4

5,4

5,5

4,6

4,6

4,7

142

144

121

121

123

NEDC**, emise CO2 g/km (autom. př.)::

142

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz,
autom. př.:

6,5-7,2

5,6-6,5

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

169-189

147-171

*Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.
** NEDC (Nový evropský jízdní cyklus) je testovací procedurou na měření spotřeby paliva a emisí CO2 , která se používala před 1. zářím 2018. U novějších vozidel jsou údaje NEDC
odvozeny od hodnot WLTP.
*** Standard WLTP (Celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla) nahradil od 1. září 2018 dosavadní proceduru NEDC. Způsob testování WLTP odráží
spotřebu paliva i produkci emisí CO2 mnohem realističtěji. Protože testovací podmínky v rámci standardu WLTP lépe odpovídají realitě a berou v úvahu konkrétní konfiguraci vozu,
hodnoty WLTP jsou vyšší než u testovací metodiky NEDC a lépe odrážejí běžný provoz.
Selektivní katalytická redukce, jejímž smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NO X). 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
kapalinu doplníme v rámci pravidelné údržby v autorizovaném servisu, může být třeba ji doplnit i mezi servisními prohlídkami. 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 partnera pro prodej vozů Volvo.

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v této brožuře odpovídat
skutečnosti. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého autorizovaného dealera Volvo
Cars aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.
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SEZNAMTE SE S LIFEST YLOVOU
KOLEKCÍ VOLVO CARS
V naší lifestylové kolekci najdete širokou škálu příslušenství, které podpoří Váš životní styl – od švédského křišťálu a mistrovsky zpracovaných kožených tašek až po oblečení, hodinky a další vybrané
předměty. .Kompletní kolekci si můžete prohlédnout na stránkách collection.volvocars.com
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