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 VOLVO XC60 Cena bez DPH Cena s DPH 

Verzia: MOMENTUM 2.0 D4 AWD 140kW (190k) A8 39 516,67 47 420,00 
Karoséria: SUV MY2018 

Farba: 
VIN: 

 

Biela Ice White   
YV1UZA88CJ1024119 
 

  
Výbava na želanie: BUSINESS ((19) 12,3” plne grafický digitálny prístrojový panel,(882) Smartphone integrácia, 

CarPlay & Android Auto, 2x USB,(255)Navigačný systém Sensus, vrátane bezplatných 
aktualizácií mapových podkladov) 
Bez označenia motora 
Dojazdové rezervné koleso 125/80 R18 vrátane zdviháku 
INTELLISAFE ((132) 2 IntelliSafe Assist - adaptívny tempomat ACC, upozornenie na bezpečný 
odstup,asistent pre polo-autonómnu jazdu do 130 km/h (Pilot Assist II.),aktívny asistent udržania 
vozidla v jazdnom pruhu,možnosť prispôsobenia max. povolenej rýchlosti podľa dopravného 
značenia,(603) IntelliSafe Surround - BLIS - monitorovanie slepého uhla (Blind Spot Information 
System),  vrátane automatického zásahu do riadenia pre návrat do pruhu,LCMA - asistent pre 
zmenu jazdného pruhu (Lane Change Merge Aid),CTA - varovanie pred krížením cesty iným 
vozidlom (Cross Traffic Alert),RCM - systém prevencie nárazu zozadu (Rear Collision 
Mitigation)) 
LIGHT ((16) Predné hmlové svetlá LED s prisvecovaním do zákrut,(65) Vysokotlakové 
ostrekovače svetlometov,(167) Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá,(169) Vonkajšie 
spätné zrkadlá automaticky zatmaviteľné,(645) Kompletné LED svetlomety,ABL - aktívne 
natáčanie do zákrut (Active Bending Lights),AHB gen. II - inteligentný asistent diaľkových svetiel 
s aktívnym tienením,(857) Vysokolesklé chrómové orámovanie bočných okien,(879) Osvetlenie 
interiéru - vysoká úroveň, nástupný priestor vpredu a vzadu, priestor pre nohy vpredu a vzadu, 
odkladacie priestory vo dverách, viacfarebné náladové osvetlenie, ambientné osvetlenie 
prístrojovej dosky a kľučiek dverí, držiak nápojov, dvere batožinového priestoru 
Nemetalický lak 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
VERSATILITY ((896) Bezkľúčový prístup Keyless Drive, prídavný mini diaľkový ovládač, 
vodotesný, bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru pohybom nohy, osvetlené 
vonkajšie kľučky dverí a vonkajší nástupný priestor,(115) Elektrické ovládanie dverí 
batožinového priestoru,(424) 12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore,(41) Ochranná sieť 
v batožinovom priestore) 
Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlom, dvojité uzamykanie zámkov dverí, 
funkcia privátneho zamykania 
Vyhrievané čelné sklo 
WINTER ((11) Vyhrievané predné sedadlá,(63) Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla) 
WINTER PRO ((273) Nezávislé kúrenie s časovým spínačom,(752) Vyhrievané zadné 
sedadlá,(869) Vyhrievaný volant) 
Zadná parkovacia kamera 
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Cenníková cena:     47 408,34  56 890,00 
 

Zľava:   7 034,17 8 441,00 
    

Cena vozidla po 
zľave: 

 40 374,17 48 449,00 
 

Príslušenstvo: Fólie od B-stĺpika 
Polestar (optimalizácia výkonu na 200 koní) 
 
Predĺžená záruka +3 roky na 5 rokov / do 200.000 km 
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Cena: 
 

41 249,17 49 499,00 

    



 

 
  

 

Sériová výbava obsahuje (môže byť zmenená doplnkovou výbavou): 
 12V elektrická zásuvka vpredu aj vzadu 

 18-palcové disky z ľahkej zliatiny, 5-lúčové s dvojitými lúčmi v tvare Y, prevedenie Silver, pneumatiky 235/60 R18 

 ABS (Anti-lock Brake System) s elektronickým rozdelením brzdnej sily EBD (Electronic Brake Distribution) 

 AQUABLADES - ostrekovače čelného skla integrované v lištách stieračov 

 AWD (All Wheel Drive) - elektronicky riadený pohon všetkých kolies vrátane stálej trakcie (verzie AWD) 

 Airbagy hlavy a ramien “Inflatable curtain“ pre oba rady sedadiel 

 Airbagy čelné pre vodiča a spolujazdca, bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca, kolenný airbag pre vodiča 

 Audiosystém Sensus Connect High Performance, 9-palcový centrálny dotykový displej, 10 reproduktorov, celkový výkon 

330W, tethering cez Wi-Fi alebo Bluetooth - dátové párovanie so smartfónom, internetové rádio a aplikácie, Bluetooth 

Handsfree, Audio Streaming, vstupy pre externé zariadenia USB + AUX 

 Automatická dvojzónová klimatizácia so systémom udržiavania kvality vzduchu v interiéri iAQS 

 Bezkľúčové štartovanie 

 Bezpečnostný brzdový pedál s uvoľnením pri náraze - ochrana nôh vodiča 

 Bezpečnostný stĺpik riadenia nastaviteľný v dvoch osiach 

 CITY SAFETY (autonómne núdzové brzdenie v prípade hroziacej kolízie s iným vozidlom, chodcom, cyklistom či vysokou 

zverou, aktívne počas dňa i noci, systém automatického zabrzdenia v križovatke pri hroziacej zrážke s protiidúcim 

vozidlom, Najprv detekuje prekážku, následne varuje vodiča zvukovo, vizuálne a pulzom brzdového pedála aj fyzicky. Ak 

vodič nereaguje, začne automaticky brzdiť plnou brzdnou silou. Obsahuje aj Asistent riadenia pre vyhýbací manéver pred 

prekážkou (aktívne v rýchlosti medzi 50 - 100 km/h), OLM (Oncoming Lane Mitigation) - systém ochrany pred zrážkou s 

protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu: pri prekročení vodorovného značenia jazdného pruhu a hroziacej zrážke s 

detek 

 CTC (Corner Traction Control) - systém kontroly trakcie v zákrutách s vektorovaním krútiaceho momentu 

 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

 DAC (Driver Alert Control) - systém sledovania bdelosti vodiča 

 Dažďový a svetelný senzor 

 Dekoračné hliníkové obloženie prístrojovej dosky Iron Ore 

 Digitálny prístrojový panel s 8-palcovým displejom vodiča 

 Držiak parkovacieho lístka 

 Dve okrúhle chrómové koncovky výfuku, čierna spodná časť zadného nárazníka 

 Dvojstupňové odomykanie dverí 

 Dynamicky ladený podvozok 

 EBA (Emergency Brake Assistance) - Brzdový asistent a systém prípravy brzd na núdzové brzdenie 

 EBL (Emergency Brake Lights) - systém regulácie núdzového brzdového svetla a aktivácia výstražných svetiel pri 

prudkom spomalení 

 ESC (Electronic Stability Control) - stabilizačný systém vr. kontroly trakcie, kontroly nedotáčavosti a kontroly brzdenia 

motorom, asistent jazdy s prívesom 

 Elektricky ovládané spätné zrkadlá s vyhrievaním 

 Elektrická 4-smerová bedrová opierka sedadiel vodiča a spolujazdca 

 Elektrická parkovacia brzda s automatickým uvoľnením a funciou Auto HOLD 

 Elektrické ovládanie predných a zadných okien (s funkciou auto-up/auto-down) 

 Elektrický posilňovač riadenia EPAS 

 Extrémne pevná konštrukcia karosérie s vysokým využitím ultrapevnej boronovej ocele 

 Full LED predné svetlá s automatickým prepínaním diaľkových svetiel AHB 1.generácie (zap./vyp.), integrované denné 

svietenie LED v tvare “T” 

 Funkcia Eco+ (modifikácia systému Start-Stop, Eco klíma a funkcia plachtenia) 

 Funkcia automatického odomknutia vozidla po nehode 

 Funkcia automatického zamykania za jazdy 

 Funkcia panického spustenia alarmu z diaľkového ovládača 

 Funkcia svetiel “Approach Light“ - osvetlenie pre cestu k vozidlu 

 Funkcia svetiel “Home Safe“ - osvetlenie pre bezpečnú cestu od vozidla 

 HDC (Hill Descent Control) - asistent zjazdu z prudkého kopca 

 HSA (Hill Start Assist) - asistent rozjazdu do kopca 

 Integrované strešné lišty v kovovo lesklom prevedení 

 Kovové prahové lišty dverí s nápisom Volvo, vpredu 

 Kovový ochranný prah batožinového priestoru 

 Kožený volant s hliníkovým obložením Uni Deco, farebne zladený s interiérom, tlačidlá v matnom prevedení Charcoal 

 Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky s obložením Uni Deco, podsvietený vzor radenia 

 LKA (Lane Keeping Aid) - aktívny asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu (aktívne v rýchlosti medzi 65 - 200 km/h) 

 Lemovanie bočných okien v čiernom prevedení 

 Manuálne nastaviteľné predné sedadlá s elektrickým nastavením výšky sedáku, manuálne nastaviteľný sklon sedáku 

 Manuálne ovládaný kryt batožinového priestoru 

 Manuálne sklopné sedadlá v druhom rade, delené v pomere 40/60, integrovaný tunel na prepravu dlhých predmetov 

 Manuálne sklopné zadné opierky hlavy 

 Mechanická detská poistka na zadných dverách 

 Mriežka chladiča Momentum - lesklá čierna s chrómvým orámovaním 

 Multifunkčný volant s ovládaním audiosystému a tempomatu 

 Nárazníky, bočné prahy, kľučky dverí a kryty spätných zrkadiel farebne zladené s farbou karosérie 

 Osvetlenie interiéru - základná úroveň: 

 Označenie motora, modelu a pohonu všetkých kolies AWD 

 Palivová nádrž s objemom 60 litrov (T5 AWD, D4 AWD) 

 Palubný počítač, ukazovateľ vonkajšej teploty a hodiny 

 Parkovacie senzory vzadu 

 Pokročilé hlasové ovládanie (len vybrané svetové jazyky) 

 Predná lakťová opierka na stredovom tuneli s držiakom nápojov a úložným priestorom 

 Predpínače bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá 

 RSC (Roll Stability Control) - systém ochrany pred prevrátením vozidla 

 RSI (Road Sign Information) - systém sledovania dopravných značiek 

 Run-off Road Mitigation - systém ochrany pred nechceným zídením z cesty, automatický zásah do riadenia, prípadne aj 

spomalenie vozidla 

 SIPS (Side Impact Protection System) - unikátny systém ochrany pred bočným nárazom 

 Skryté odkladacie priestory pod zadnými sedadlami 

 Spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie 

 Strešná anténa 

 Systém Start/Stop 

 Systém automatického brzdenia po náraze na zabránenie sekundárnym nehodám 

 Systém pohltenia energie vertikálneho nárazu v predných sedadlách - ochrana pred zranením chrbtice 

 Systém prípravy predných bezpečnostných pásov pred hroziacou nehodou 

 Súprava na opravu defektu 

 Tempomat a obmedzovač rýchlosti 

 Textilné koberčeky vpredu aj vzadu 

 Upozornenie na používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách 

 Vnútorné spätné zrkadlo manuálne zatmaviteľné 

 Vypínač airbagu na strane spolujazdca 

 Výduchy klimatizácie pre druhý rad sedadiel v B-stĺpikoch 

 WHIPS (Whiplash Protection Seating System) - systém ocrhany proti hyperflexii krčnej chrbtice na predných sedadlách 

 Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov 

 iTPMS - systém monitorovania tlaku v pneumatikách 

 palubná schránka pred spolujazdcom, odkladací priestor v stredovom tuneli vzadu, batožinový priestor 

 strop vpredu, čítacie lampičky vpredu, kozmetické zrkadielka, priestor pre nohy vpredu, náladové osvetlenie vpredu, 

 Štyri chrómované záchytné oká v rohoch batožinového priestoru, výklopné 

 Čalúnenie Textil/Vinyl Comfort 

 Úchyty ISOFIX na zadných vonkajších sedadlách (2x) 

 Úložný priestor pod podlahou batožinového priestoru 
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