
_00YYF_S90_MY18_V0.indd   1 2017-05-16   13:55_00YYA_S90_MY18_SKsk.indd   1 2017-05-16   13:49



_00YYF_S90_MY18_V0.indd   2 2017-05-16   13:55

INOVÁCIE PRE ĽUDÍ
Vytvorené Švédskom.

V spoločnosti Volvo Cars sa neustále snažíme prinášať inovácie, 
aby ste mohli žiť lepší život. Každý automobil, každá technológia 
a každý dizajn je výsledkom jasnej vízie: maximálne zohľadňovať 
potreby ľudí vo všetkom, čo robíme. Táto vízia, ktorá nás poháňala 
od samého začiatku, je preniknutá duchom Švédska – krajiny, ktorá 
si cení ľudí ako individuality, a ktorá má odvahu rúcať konvencie. Je 
to kultúra s bohatou dizajnérskou tradíciou a jedinečným spôsobom 
nazerania na svet.

Táto vízia nás inšpirovala k vytvoreniu takých úspešných produktov, 
ako sú trojbodový bezpečnostný pás alebo bočné airbagy – vynálezy, 
ktoré zachraňujú životy ľudí a zmenili históriu automobilizmu. A na túto 
tradíciu nadväzuje aj najnovšia generácia našich vozidiel. Škandináv-
sky dizajn sa snúbi s moderným švédskym luxusom, aby ste si mohli 
vychutnať ešte intenzívnejšie zážitky. Intuitívne technológie Sensus 
zjednodušujú život a udržujú vás v spojení so svetom, kým najnovšie 
pohonné sústavy Drive-E ponúkajú energickosť a výkon v kombinácii 
s najvyššou hospodárnosťou vo svojej triede. Naše inovácie IntelliSafe 
pomáhajú vodičom pri šoférovaní – vďaka nim je cestovanie pohodl-
nejšie a príjemnejšie, pričom znižujú riziko nehody.

Vieme, čo je pre ľudí dôležité. Tvorí to podstatu všetkých inovácií, 
ktoré prinášame. Inovácie, ktoré zlepšujú život.

V spoločnosti Volvo Cars navrhujeme vozidlá „okolo vás“.
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VOLVO S90

Pri návrhu nášho nového exkluzívneho sedanu sme mali jeden cieľ: 
vytvoriť automobil, ktorý zmení ponímanie luxusu. Výsledkom je nové 
Volvo S90 – vozidlo, v ktorom sa snúbi to najlepšie zo škandinávskeho  
dizajnu s vyspelou technikou. Vozidlo, ktoré vám ponúkne nové zážitky 
za hranicami všednosti. Nové chápanie luxusu. Švédsky luxus.

Charakter vozidla dokonale vystihuje pôsobivá, nízka silueta 
karosérie so širokými, mohutnými bokmi, typickými pre značku Volvo. 
Jeho sebavedomý zovňajšok je stelesnením dizajnovej filozofie, ktorá 
sa prejavuje aj vnútri vozidla, kde vás obklopí interiér vypracovaný s 
použitím výnimočných materiálov, akými sú napríklad švédsky krištáľ 
alebo brezové drevo s vlnitou kresbou.

Technológie v modeli S90 vodičovi a cestujúcim pomáhajú bez 
zbytočného ohurovania. Každý z moderných technických prvkov – od 
bezpečnostných technológií, ktoré pomáhajú predchádzať kolíziám, až 
po pohonnú jednotku T8 Twin Engine s elektromotorom a výkonným 
zážihovým motorom – bol skonštruovaný s cieľom dopriať vám lepší 
pocit z každej jazdy.

Takto si predstavujeme moderný luxusný sedan. Toto je Volvo S90.
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VOLVO S90

UMENIE TVORIŤ
Kde sa elegancia snúbi  
s vyspelou technikou.

Z modelu Volvo S90 vyžaruje pri pohľade z každého uhla elegancia 
a sila. Krátke previsy, dlhý rázvor a nízka línia strechy vytvárajú krásny, 
harmonický celok, pôsobiaci sofistikovane a elegantne. Svalnaté boky 
dávajú jasne najavo, že ide o Volvo, premosťujúc históriu tejto značky 
s budúcnosťou.

Volvo S90 je nabité inovatívnymi technológiami, ktoré majú jediný 
účel: uľahčiť vám život a podliehajú jedinému princípu: musia sa dať 
ľahko používať. Vďaka veľkej dotykovej obrazovke sme mohli mini-
malizovať počet fyzických tlačidiel. Je otočená na výšku, čo uľahčuje 
čítanie máp a pohyb v nich. Systém prevencie opustenia vozovky je 
prvý systém na svete, ktorý vodičovi pomáha udržať vozidlo na ceste, 
keď z nej nechtiac začne vybočovať. Ide o príklad nášho humanocen-
trického prístupu k technike – technika musí pracovať pre človeka.

Pod precízne vypracovaným zovňajškom sa skrýva podvozok, 
ponúkajúci dokonalé spojenie precíznej ovládateľnosti s príjemným 
komfortom. Lichobežníková predná náprava a integrálna zadná 
náprava poskytujú kontrolu nad pohybmi vozidla. Príplatkové pneu-
matické pruženie na zadnej náprave aktívneho podvozka umožňuje 
voliť rôzne nastavenia podľa nálady vodiča alebo podľa typu povrchu 
a udržiava vozidlo v rovine bez ohľadu na zaťaženie.

Elegancia, remeselné umenie a špičková technika. To sú hlavné 
esencie modelu S90.

T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  

20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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DIZAJN EXTERIÉRU | 5

„Pod precízne vypracovaným zovňajškom sa skrýva nový podvozok ponúkajúci  
dokonalé spojenie precíznej ovládateľnosti s príjemným komfortom.“
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VOLVO S90

Klasické Volvo – nekompromisne moderné. Volvo S90 ponúka 
spojenie pôsobivých proporcií so škandinávskou rafinovanosťou, 
čo je zárukou nevšednosti. Kombinácia dlhej kapoty a nízkej strechy 
dáva tušiť silu a pritom pôsobí elegantne. Vystupujúce boky modelu 
S90 zas jasne svedčia o príslušnosti k značke Volvo.

Jemné detaily v kombinácii s výraznými tvarmi robia silný dojem. 
Integrované koncovky výfuku prispievajú k jednoliatosti dizajnu, kým 
tvar zadných LED svetiel dodáva modelu S90 skutočne sebavedomý 
vzhľad bez ohľadu na to, či je v pohybe alebo stojí.
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DIZAJN EXTERIÉRU | 7

T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  

20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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VOLVO S90
Jemná perforovaná koža Nappa 

Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WC00 |  
Prvky obloženia Linear Walnut

STVORENÉ PRE TÝCH, 
KTORÍ VEDIA OCENIŤ 

PÔŽITOK Z JAZDY
Precíznosť v každom detaile.

Od okamihu, ako sa usadíte v dokonale tvarovanom sedadle 
vodiča, máte všetko pod kontrolou. Vďaka nízkej polohe na sedadle 
a nakloneniu 9-palcovej centrálnej dotykovej obrazovky smerom 
k vodičovi pôsobí priestor za volantom modelu S90 ako kokpit športo-
vého automobilu. V interiéri vás obklopia krásne materiály v harmónii 
s modernými technológiami, čoho výsledkom je príjemné a pritom 
dokonale funkčné prostredie.

Dojem precíznosti umocňuje špičková kvalita remeselného spra-
covania. Zoberme si napríklad vetracie otvory. Zvislý pruh s kovovou 
povrchovou úpravou a charakteristický povrch ovládacích prvkov s 
diamantovou štruktúrou sú pastvou pre oči a je radosť ich používať. 
V modeli S90 sa každá súčiastka pohybuje s presnosťou, ktorá 
je výsledkom precíznosti našich konštruktérov. Je to automobil, 
v ktorom budete mať pod kontrolou každý aspekt cesty.
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VOLVO S90
Jemná perforovaná koža Nappa 

Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WC00 |  
Prvky obloženia Linear Walnut
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ZAŽITE CESTOVANIE PO NOVOM.

Cestujte ako v prvej triede – na každom sedadle, každý deň. Pretože 
keď ste vo Volve S90, ste ako vo vlastnej prepychovej obývačke, kde 
sa komfort a luxus snúbia s vyspelou technikou a špičkovou kvalitou 
remeselného spracovania.

Začína sa to prednými sedadlami. Sú tvarované tak, aby kopírovali 
tvar ľudského tela, takže poskytujú vynikajúcu oporu, a sú nastavi-
teľné v rôznych smeroch, vďaka čomu si v nich každý nájde ideálnu 
polohu. Vďaka vhodnému tvaru operadiel predných sedadiel majú 
cestujúci na zadných sedadlách viac priestoru na nohy. Individuálne 
nastaviteľné, vyhrievané zadné sedadlá zaručujú rovnaký komfort pre 
všetkých na palube

V noci vás v kabíne privíta teplá tlmená žiara interiérového osvet-
lenia. Príplatková vyššia verzia interiérového osvetlenia obsahuje 
podsvietené kľučky dverí a osvetlené prahové lišty, ako aj ďalšie prvky 
osvetlenia, ktoré ešte umocňujú exkluzívnosť interiéru.

Naša technológia CleanZone zabezpečuje zdravé prostredie a čistý 
vzduch interiéru. Systém zachytáva prach, peľ, pevné častice a zápa-
chy. Monitoruje kvalitu vzduchu, a ak koncentrácia znečisťujúcich 
látok stúpne nad prípustnú úroveň, uzavrie prívod vzduchu. Všetko 
sa deje automaticky – stačí si zvoliť želanú teplotu a o ostatné sa 
postará vaše Volvo S90.

S príplatkovou štvorzónovou klimatizáciou si cestujúci na zad-
ných sedadlách môžu pomocou samostatnej dotykovej obrazovky 
nezávisle zvoliť vlastné nastavenia. Jej súčasťou je aj klimatizovaná 
odkladacia skrinka, vďaka čomu je jej obsah udržiavaný v chlade.

Potešte sa detailmi, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú život. 
Elektricky ovládané veko batožinového priestoru obsahuje funkciu 
bezdotykového otvárania, vďaka ktorej ho dokážete ľahko otvoriť aj 
s plnými rukami. V modeli S90 idú technika a komfort ruka v ruke.

DIZAJN INTERIÉRU | 11

Na sedadle vodiča ste pánom vy. Pomocou tlačidiel na 
volante môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad navi-
gačný a zábavný systém, a 12-palcový displej vodiča vám 
bude poskytovať dôležité informácie.

V každom prvku v kabíne sa dokonale snúbi forma s funkč-
nosťou. Za tmy uľahčujú otváranie dverí podsvietené kľučky.

Krásne prírodné materiály, ako napríklad drevené prvky 
obloženia Linear Walnut, vytvárajú v kombinácii s moder-
nými technológiami unikátny, moderný interiér.
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VOLVO S90

Stály prísun informácií  
a aktuálnych údajov.

Hlavnou úlohou systému Sensus je uľahčovať a spríjemňovať 
vám život, či už ide o komfort, zábavu alebo navigáciu. Sensus vás 
spája s vaším Volvom aj s okolitým svetom. Vďaka nemu máte stále 
k dispozícii užitočné informácie či zábavné funkcie a ste pánom 
situácie počas celej cesty.

Charakteristickou črtou systému Sensus sú intuitívne ovládacie 
prvky, ktoré nájdete na veľkom, 9-palcovom centrálnom displeji s 
dotykovou obrazovkou. Fyzické tlačidlá boli nahradené virtuálnymi 
tlačidlami na obrazovke, ktoré môžu byť väčšie, takže sa jednoduch-
šie používajú. Výrazná, prehľadná grafika umožňuje rýchlo pochopiť 
zobrazované informácie. Vždy sme sa snažili riadiť filozofiou, že vodič 
by mal byť schopný ovládať funkcie vozidla bez toho, aby spúšťal zrak 
z cesty. Príplatkový projekčný displej dokonale spĺňa túto požiadavku, 
pričom zaisťuje prísun dôležitých informácií

No systém Sensus ide ešte ďalej. Prostredníctvom bezdrôtovej 
siete Wi-Fi môžu byť prenosné zariadenia vo vozidle pripojené na 
internet a audiosystémy z našej ponuky poskytujú značnú flexibilitu, 
pokiaľ ide o voľbu zdroja hudby alebo prispôsobenie vlastností zvuku.

Systém Sensus obohatí každý okamih, ktorý strávite vo svojom 
vozidle Volvo.

T5 | Momentum  
714 Osmium Grey metallic | 19" 5 trojitých lúčov,  

Matt Tech Black/Diamond Cut, 498
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 SENSUS | 13

„Sensus vás spája s vaším  
Volvom aj s okolitým svetom.“

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO S90

Audiosystém Sound od spoločnosti Bowers & Wilkins poskytne každému cestujúcemu 
v modeli S90 špičkový zvukový zážitok bez ohľadu na to, na ktorom sedadle sedí. Tento 
inovatívny systém, vyvinutý v spolupráci s firmou Bowers & Wilkins, výrobcom špičkovej 
audiotechniky, sa vyznačuje výnimočnou priezračnosťou a realistickosťou prednesu hudby. 
Unikátny vetraný subwoofer produkuje sýtejšie, hlbšie basy vďaka privádzaniu vzduchu z 
priestoru mimo vozidla, čo umožňuje vytvárať väčší akustický tlak. Systém obsahuje 19 

reproduktorov, vďaka čomu si môže každý vo vozidle vždy vychutnať ten najlepší možný zvuk. 
A k tej pravej atmosfére živého vystúpenia sa môžete ešte viac priblížiť pomocou niektorého 
z režimov simulácie priestoru. Režim Concert napodobňuje unikátnu akustiku göteborskej 
koncertnej sály, kým režimy Stage (pódium) a Studio (štúdio) vám sprostredkujú priamy 
 kontakt s hudbou a umožnia vám počuť ju v súlade so zámerom hudobníkov.

VAŠE SPOJENIE SO  
SVETOM ZÁBAVY.

Doprajte si viac hudby, ktorú milujete, bez ohľadu na to, na ktorom 
sedadle sedíte. So systémom Sensus Connect máte všetku svoju 
hudbu stále k dispozícii, či už priamo zo svojho obľúbeného média 
alebo prostredníctvom streamingu z internetu.

Ústredným ovládacím prvkom systému Sensus je 9-palcový cen-
trálny displej. Jeho povrch reaguje už na najjemnejší dotyk – stačí sa 
len letmo dotýkať ovládacích prvkov na dotykovej obrazovke. Funguje 
to dokonca aj s rukavicami.

Pripájanie prenosných zariadení je rýchle a jednoduché. Náš 
systém Smartphone Integration vám jednoducho umožňuje zapojiť 
svoj smartfón do USB konektora vo vozidle a môžete tak premeniť 
centrálny displej na ovládacie rozhranie svojho iPhonu (model 5 alebo 
novší) alebo smartfónu Android (verzia 5.0 Lollipop alebo novšia). 

Pripojenie prostredníctvom systému Apple CarPlay™ alebo Android 
Auto™ vám umožní využívať funkcie svojho zariadenia – pristupovať k 
hudbe, telefonovať a odosielať správy. A počas pripojenia sa tiež bude 
dobíjať váš telefón.

Možnosti zábavy však nie sú obmedzené iba na obsah vášho 
smartfónu či prenosného prehrávača. Vďaka bezdrôtovej sieti Wi-Fi 
a strešnej anténe môžete využívať rýchle a stabilné pripojenie na 
internet. Aplikácia Spotify® urýchľuje a zjednodušuje hľadanie novej 
hudby, či už na internetových rádiách alebo v rámci obsahu posky-
tovaného na požiadanie. Náš audiosystém High Performance je 
ladený tak, aby dokázal z hudobného záznamu vydolovať maximálnu 
kvalitu a audiosystém od spoločnosti Bowers & Wilkins dvíha latku 
úrovne dokonalého zážitku z počúvania hudby poriadne vysoko.

Apple CarPlay je značkou spoločnosti Apple Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
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„Premeňte centrálny displej na ovládacie rozhranie svojho  
smartfónu pomocou nášho systému Smartphone Integration.“

9-palcový centrálny displej. Ústredným prvkom elegantného interiéru je 9-palcový 
centrálny displej s dotykovou obrazovkou. Vďaka orientácii na výšku môže byť zobrazovacia 
plocha väčšia, čo minimalizuje potrebu posúvania obrazu. Táto orientácia je ideálna na zobra-
zovanie máp a navyše korešponduje s dizajnom moderných smartfónov, vďaka čomu je toto 

používateľské rozhranie ešte intuitívnejšie. Má lesklý čierny povrch, ktorý vďaka špeciálnej 
vrstve minimalizuje odrazy, takže nielen krásne vyzerá, ale aj úžasne funguje. Presne takáto 
by mala byť moderná technika.

 SENSUS | 15

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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VOLVO S90

BEZ PROBLÉMOV DO 
KAŽDÉHO CIEĽA.

Nechajte sa viesť systémom Sensus Navigation, ktorý vám pomôže 
nájsť cieľ cesty a poskytne vám aktuálne informácie. Odošlite cieľ 
cesty do vozidla pomocou aplikácie Volvo On Call a vďaka nášmu 
sofistikovanému navigačnému systému využívajúcemu intuitívne 
technológie sa tam dostanete rýchlo a jednoducho, nech idete 
kamkoľvek.

Všetko, čo potrebujete vedieť, sa zobrazuje na 12-palcovom 
displeji vodiča priamo pred vami. Jas obrazu vo vysokom rozlíšení 
sa nastavuje automaticky, takže nikdy nie je príliš jasný, a veľkosť 
nástrojov sa automaticky prispôsobuje tak, aby bolo možné zobra-
ziť potrebné navigačné informácie. Príplatkový projekčný displej 
premieta všetky dôležité informácie na spodnú časť čelného skla, 
takže to vyzerá, akoby sa údaje vznášali pred vozidlom. To znamená, 
že máte stále k dispozícii aktuálne údaje bez toho, aby ste museli 
spustiť zrak z cesty.

Úlohu dostať sa do cieľa ešte zjednodušuje prehľadná grafika 
našich máp. A keďže našim zákazníkom poskytujeme doživotnú 
bezplatnú aktualizáciu máp, systém Sensus má vždy aktuálne údaje, 
aby vás mohol presne navigovať.

Systém Sensus vám navyše ušetrí čas tým, že vám pomôže nájsť 
to, čo hľadáte. Obsahuje predinštalované aplikácie, ktoré dokážu 
nájsť parkovacie miesto a zaplatiť zaň alebo nájsť čerpaciu stanicu.

Nechajte Sensus, aby sledoval, čo vás čaká na trase a vy si 
budete môcť ešte viac vychutnávať pôžitok z jazdy.
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PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

Hlasové ovládanie. Ovládať technológiu Sensus je ľahké. Stačí sa s ňou prirodzene rozprávať. 
Povedzte jej „naviguj ma do Štokholmu,“ alebo „zavolaj Emily Johnsson,“ a ovládanie hlasom 
vyplní vaše požiadavky. Môžete tak nastaviť klimatizáciu, navigáciu, infotainment, či ovládať 
svoj smartfón.

Centrálny displej. Vďaka orientácii na výšku je prezeranie máp a sledovanie navigačných 
pokynov na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou úžasne efektívne. Mapy vyzerajú ako 
v atlase a netreba ich stále posúvať, pretože vidíte, kam smerujete a čo vás najbližšie čaká na 
trase. Vďaka prehľadnosti, veľkosti a orientácii je centrálny displej ideálnym pomocníkom pri 
každej ceste.
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VOLVO S90
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Volvo On Call. Aby bol váš život menej komplikovaný. S aplikáciou 
pre smartfóny Volvo On Call si môžete vychutnať výhody spojenia so 
svojím Volvom.

Aplikácia Volvo On Call je váš digitálny kľúč k radu služieb zvy-
šujúcim komfort, ktoré uľahčujú život, a pôžitku z vlastnenia Volva 
dávajú nový rozmer. Niektoré služby si môžete užívať už dnes a 
ďalšie budú uvedené do prevádzky neskôr. Aplikácia Volvo On Call 
spája vaše Volvo s okolitým svetom a umožňuje vám diaľkovo ovládať 
vaše vozidlo. Za chladných rán si môžete vozidlo pomocou funkcie 
diaľkového spúšťania motora vyhriať a odmraziť, aby ste mohli začať 
deň v pohodlí. A za horúcich dní si prostredníctvom aplikácie Volvo 
On Call môžete vozidlo vychladiť, aby mal interiér príjemnú teplotu, 
keď doň budete vstupovať. Ďalej si môžete skontrolovať, či ste zamkli 
vozidlo, prípadne ho zamknúť alebo vytvoriť Wi-Fi hotspot, aby ste aj 
so svojimi spolucestujúcimi mohli využívať pripojenie na internet.

Cestu si môžete naplánovať v pohodlí domova a trasu potom 
odoslať do vozidla, takže keď budete pripravení vyraziť, bude pripra-
vený aj navigačný systém. Systém sa dokáže synchronizovať s vaším 
kalendárom, aby vás mohol upozorniť na dohodnuté stretnutia a 
navigovať vás na príslušné miesta.

Aplikácia Volvo On Call je kompatibilná s vašim smartfónom, 
tabletom iPad®, počítačom alebo tabletom s operačným systémom 
Windows 10 a tiež s nositeľným zariadením, ako je napríklad Apple 
Watch – dokonca môžete diaľkovo ovládať svoje vozidlo hlasovými 
povelmi pomocou náramku Microsoft Band 2. A ak by ste na ceste 
dostali poruchu alebo sa ocitli v tiesňovej situácii, funkcia Volvo On 
Call vás priamo spojí so servisným centrom Volvo. Ak sa spustí alarm 
vášho vozidla, aplikácia Volvo On Calls to oznámi servisnému centru, 
ktoré vás bude kontaktovať. V prípade, že vám ukradnú vaše Volvo, 
aplikácia Volvo On Call môže pomôcť polícii vystopovať vaše vozidlo.

Taktiež vás bude informovať o množstve paliva v nádrži, zazname-
návať údaje o jazdách a informovať o blížiacich sa termínoch údržby 
vášho vozidla Volvo. Je príkladom toho, ako spoločnosť Volvo Cars 
aplikuje svoje humanocentrické inovácie, ktoré zlepšujú váš život.

T5 | Momentum  
714 Osmium Grey metallic | 19" 5 trojitých lúčov,  
Matt Tech Black/Diamond Cut, 498
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VOLVO S90

Dáva na vás stále pozor.

IntelliSafe je naše pomenovanie pre intuitívne a inteligentné tech-
nológie spoločnosti Volvo Cars, ktoré sú vám oporou pri šoférovaní, 
pomáhajú predchádzať nehodám a chránia cestujúcich v prípade 
nehody. Tieto inovácie hrajú kľúčovú rolu v našej snahe o naplnenie 
odvážnej vízie: do roku 2020 chceme vedieť vyrábať autá, v ktorých 
nikto neutrpí smrteľné ani vážne zranenie.

Srdcom technológií IntelliSafe je systém City Safety. Je súčasťou 
výbavy našich modelov a funguje ako váš kopilot, ktorý na vás dáva 
pozor, sleduje situáciu, varuje vás pred hroziacim nebezpečenstvom 
a v prípade potreby zasiahne. Systém City Safety dokáže zistiť prítom-
nosť iných vozidiel, chodcov, cyklistov a veľkých zvierat (los, kôň, sob) 
pred vozidlom. Varuje vás pred prípadným nebezpečenstvom, a ak 
nezareagujete, automaticky zabrzdí v snahe predísť zrážke alebo ju 
aspoň zmierniť.

Vďaka technológiám IntelliSafe, pripraveným pomáhať, sa môžete 
pri cestovaní viac uvoľniť. Technológia Pilot Assist jemne koriguje 
polohu volantu, aby vozidlo ostávalo v strede pruhu, a reguluje rýchlosť 
a dodržiavanie bezpečného odstupu v závislosti od vzdialenosti medzi 
vašim vozidlom a vozidlom idúcim pred vami.

Systém prevencie vybočenia do protismeru dokáže pomôcť zabrániť 
zrážke s protiidúcim vozidlom. Ak sa odchýlite z vašej jazdnej dráhy a 
prejdete cez jazdné pruhy do jazdnej dráhy protiidúceho vozidla, tento 
systém nasmeruje vaše vozidlo späť. Systém prevencie opustenia 
vozovky koriguje polohu volantu a v prípade potreby aj pribrzdí, ak 
hrozí neplánované zídenie z cesty. Systém kontroly pozornosti vodiča 
dokáže rozpoznať, či je vodič unavený alebo nepozorný, a v takom 
prípade mu navrhne, aby si urobil prestávku. Systém informovania 
o dopravných značkách zas upozorňuje na rýchlostné limity.

Pridajte balíček IntelliSafe Surround a získate systém upozor-
ňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle (BLIS™) v kombinácii s asistentom 
riadenia Steer Assist – tieto systémy zlepšia váš prehľad o dianí okolo 
vás a dodajú sebaistotu pri jazde po diaľnici. Ak nezareagujete na 
upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, 
funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás jemne navedie späť do 
vašej dráhy.

Pomocou tejto a jej podobných vyspelých bezpečnostných tech-
nológií sa vám Volvo snaží pomáhať, aby bola vaša jazda deň čo deň 
bezpečnejšia. Pre vás, vašich spolucestujúcich a každého človeka.
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Schopnosť chrániť. Za krásnou prednou maskou je ukrytý arzenál bezpečnostných 
technológií, vďaka ktorým je šoférovanie bezpečnejšie a jednoduchšie.
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VOLVO S90

Pomocou systému prevencie vybočenia do protismeru pomáha Volvo znižovať riziko 
zrážky z protiidúcim vozidlom. Funguje pri rýchlosti od 60 km/h do 140 km/h a pomocou 
automatického riadenia vám dokáže pomôcť vrátiť sa späť do vašej jazdnej dráhy, ak rozpozná, 
že ste prešli cez jazdné pruhy a do dráhy protiidúceho vozidla.

Vďaka technológii Pilot Assist je šoférovanie vozidiel Volvo jednoduchšie a menej 
únavné. Pilot Assist vám pomáha udržať nastavenú rýchlosť jazdy alebo zvolený odstup za 
inými vozidlami a do rýchlosti 130 km/h pomáha udržiavať vozidlo v strede jazdného pruhu 
prostredníctvom jemných korekcií polohy volantu.
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T5 | Momentum  
714 Osmium Grey metallic | 19" 5 trojitých lúčov,  

Matt Tech Black/Diamond Cut, 498

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

Vďaka funkcii upozorňovania na križujúce vozidlá môžete cúvať z parkovacieho miesta 
s vedomím, že sa k vám neblížia žiadne vozidlá, ktoré by do vás mohli naraziť. Táto technológia 
dokáže zaregistrovať vozidlá blížiace sa zľava alebo sprava už zo vzdialenosti 30 metrov. Za 
určitých okolností tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov.
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VOLVO S90

Vždy dokonale zaparkované. Systém automatického parkovania 
funguje ako niekto, kto vozidlo zaparkuje za vás. Najprv vám povie, 
či je parkovacie miesto pre vaše Volvo dosť veľké, a potom prevezme 
riadenie a vozidlo zaparkuje. Stačí mu priestor dlhý len 1,2-násobok 
dĺžky vášho vozidla, takže si dokáže poradiť aj s najtesnejšími parko-
vacími miestami. Vy iba raďte prevodové stupne a stláčajte plynový  
a brzdový pedál podľa zobrazovaných pokynov. Vozidlo úplne preberie 
kontrolu nad riadením a samo vmanévruje na parkovacie miesto. Ak 
chcete zaparkovať sami, pri manévrovaní na parkovacie miesto vám 
sebaistotu dodá príplatkový kamerový systém s uhlom záberu 360°.

T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  

20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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Volvo je synonymom bezpečnosti na ceste. Bezpečnostnú 
klietku sme do karosérie sériového vozidla prvýkrát zakompo-
novali v roku 1944 a trojbodový pás sme predstavili v roku 1959. 
A v inováciách pokračujeme dodnes. Systém prípravy predných 
bezpečnostných pásov automaticky napne bezpečnostné pásy, 
ak systémy vozidla zistia, že hrozí zrážka. Vďaka tomu budete 
počas nárazu v najbezpečnejšej polohe.

Výrazne tvarované predné sedadlá v modeli S90 sú nielen 
krásne na pohľad. Ich unikátna vnútorná štruktúra pomáha 
absorbovať vertikálne nárazy, a tým prispievajú k ochrane 
vašej chrbtice pri tvrdom dopade vozidla po zídení z cesty. 
To je ďalší príklad toho, ako sa snažíme posúvať hranice 
možností jednotlivých komponentov, pokiaľ ide o ochranu 
cestujúcich.

CHRÁNIME TO NAJCENNEJŠIE.

Ochrana cestujúcich vo vozidlách Volvo bola vždy našou prioritou 
a naša najnovšia generácia modelov sa na vašu bezpečnosť sústredí 
viac než ktorákoľvek z predošlých generácií. Či už ide o preventívne 
systémy pomáhajúce predchádzať nehodám alebo o ochranné prvky 
tlmiace silu nárazu pri akomkoľvek type zrážky, nikdy sa nepresta-
neme snažiť inovovať technológie zvyšujúce vašu bezpečnosť.

Vo vozidlách Volvo sú cestujúci chránení bezpečnostnou konštruk-
ciou. Základným prvkom našej novej generácie vozidiel je veľmi pevná 
ochranná klietka obklopujúca priestor pre cestujúcich, ktorá obsahuje 
veľký podiel ultrapevnej (bórovej) ocele.

V roku 1959 dala spoločnosť Volvo Cars svetu trojbodové bez-
pečnostné pásy a na túto tradíciu život zachraňujúcich vynálezov 
nadväzujú aj naše najnovšie inovácie.

Ak by vozidlo zišlo z cesty, systém ochrany pri zídení z cesty zmierni 
riziko vážnych zranení. Systém prípravy predných bezpečnostných 
pásov automaticky napne predné bezpečnostné pásy, ak systémy 
vozidla zistia, že bezprostredne hrozí náraz. Vďaka tomu budete 
počas nárazu vy aj váš spolujazdec v najbezpečnejšej polohe. V 
prípade, že sa vozidlo v dôsledku zídenia z cesty ocitne vo vzduchu, 
vašu chrbticu pri dopade späť na zem ochránia špeciálne sedadlá s 
konštrukciou absorbujúcou energiu.

Vďaka tomuto širokému radu bezpečnostných technológií a 
nášmu dôrazu na detail je interiér vášho vozidla Volvo takým bez-
pečným miestom.
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Väčší pôžitok, menšia spotreba.

Vďaka dokonale vyváženému pomeru medzi výkonom a hos-
podárnosťou ponúka každá pohonná sústava vo vozidlách Volvo 
potrebnú hnaciu silu v kombinácii s nízkou spotrebou paliva. Je to 
zásluha špičkových technológií Drive-E, ktoré sú zakomponované 
do každého z našich moderných zážihových a vznetových motorov, 
vyznačujúcich sa vysokým výkonom a hospodárnosťou.

Takéto motory dokážeme vyvinúť vďaka nášmu inovatívnemu 
duchu. Motor D5 v modeli S90 obsahuje svetovú novinku od spoloč-
nosti Volvo Cars: technológiu PowerPulse. Vďaka tomuto systému 
sa turbodúchadlo aktivuje ihneď po stlačení plynového pedála, 
čo znamená okamžitú podporu akcelerácie z nulovej alebo nízkej 
rýchlosti. Práve takéto technológie nám umožňujú dostať z kompakt-
ného štvorvalca parametre zodpovedajúce oveľa väčšiemu motoru, 
takže môžeme ponúknuť ideálnu kombináciu vysokého výkonu a 
hospodárnosti.

Menšie motory majú menšie trecie straty, takže môžu účinnejšie 
využiť každú kvapku paliva, čo znamená menej emisií. Použitím 
komponentov s nízkym trením sa nám podarilo dosiahnuť, že majú 
ešte hladší a efektívnejší chod. Zmenšenie rozmerov a hmotnosti 
motorov zas prinieslo zväčšenie vnútorného priestoru a zlepšenie 
ovládateľnosti vozidiel.

Precízne manuálne prevodovky a osemstupňová automatická 
prevodovka Geartronic™ dokážu naplno využiť potenciál každého 
motora. Prevodovka Geartronic™, navrhnutá s cieľom minimalizovať 
energetické straty a maximalizovať výkon, volí vždy najvhodnejší 
prevodový stupeň pre danú situáciu.

Ak chcete jazdiť ešte hospodárnejšie, zvoľte režim Eco, v ktorom 
sa pohonná sústava modelu S90 prekalibruje v záujme čo najnižšej 
spotreby paliva a emisií. Funkcia jazdy na zotrvačnosť odpája motor 
od automatickej prevodovky, keď uvoľníte plynový pedál pri rýchlosti 
nad 65 km/h, takže nedochádza k brzdeniu motorom.

Vďaka revolučnej technológii vstrekovania paliva i-ART sú naše 
vznetové motory tiché a kultivované, takže môžete počas jazdy 
relaxovať. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a 
nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do 
každého valca. A technika sa stará aj o to, aby to tak ostalo po celú 
životnosť vozidla. Výsledkom je, že sa stále budete môcť tešiť z nízkej 
spotreby paliva.

V spoločnosti Volvo Cars sa pozeráme do budúcnosti, aby sme 
vám mohli zlepšovať život už dnes. Drive-E predstavuje spojenie 
moderných technológií pre lepší svet a väčšiu radosť zo šoférovania.

T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  

20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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„Vďaka vyváženému pomeru medzi výkonom a hospodárnosťou dokáže  
každá pohonná sústava vo vozidlách Volvo dodať potrebný výkon, keď treba,  
a pritom dosahuje nízku spotrebu paliva a nízke emisie.“

DRIVE-E | 29
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VOLVO S90

JEDNO VOZIDLO, DVE SRDCIA.

Spolu s pokročilými technológiami pohonu, akou je napríklad 
elektrifikácia, je našim cieľom poskytnúť vám jedinečný pôžitok z 
jazdy. V skutočnosti sa zameriavame na technológie elektrifikácie a 
hybridného pohonu s možnosťou externého dobíjania (plug-in hybrid) 
už viac ako 40 rokov. Vďaka týmto skúsenostiam a pokročilému 
výskumu sa spoločnosť Volvo Cars dostala na popredné miesto, 
čo sa týka technológií, a náš najnovší pokrok v oblasti pohonných 
sústav – vysokovýkonný motor T8 Twin Engine AWD s hybridným 
pohonom s možnosťou externého dobíjania (plug-in hybrid) – vám 
umožní užívať si vzrušenie z jazdy v kombinácii s nízkymi emisiami CO2.

Kombinácia štvorvalcového zážihového motora a výkonného 
elektromotora s celkovým výkonom 407 k sa vyznačuje silou a para-
metrami zodpovedajúcimi oveľa väčšiemu motoru, no pri oveľa menšej 
spotrebe paliva. Zážihový motor s výkonom 320 k poháňa predné 
kolesá a elektromotor zadné, vďaka čomu má vozidlo schopnosť 
okamžite akcelerovať a v prípade potreby môže jazdiť s pohonom 
všetkých kolies.

Keď vozidlo poháňa iba elektromotor, môžete si vychutnať tichú 
jazdu bez emisií. V čisto elektrickom režime pohonu má vozidlo dojazd 
vyše 45 km, čo je ideálne na každodenné dochádzanie do práce.

Riadiaci systém pohonnej sústavy ponúka vodičovi štyri jazdné 
režimy. V hybridnom režime sa využíva sila zážihového a elektrického 
motora v záujme vyváženého pomeru medzi výkonom a hospodár-

nosťou, kým v režime Pure s nulovými emisiami poháňa vozidlo len 
elektromotor. V režime Power sa naplno využíva sila zážihového 
motora a elektromotora s cieľom dosiahnuť maximálny výkon a 
v režime AWD vozidlo jazdí so stálym pohonom všetkých kolies. 
Navyše si môžete skombinovaním charakteristík jednotlivých režimov 
vytvoriť režim Individual, presne zodpovedajúci vašim požiadavkám.

Ovládanie systému je intuitívne a priamočiare. Jednotlivé režimy 
môžete jednoducho prepínať pomocou krásneho valčekového pre-
pínača zo strojovo opracovanej ľahkej zliatiny. A ak ste si objednali 
vozidlo s aktívnym podvozkom s pneumatickým odpružením zadnej 
nápravy, systém automaticky zvolí najvhodnejšie nastavenie podvozka 
podľa aktuálneho jazdného režimu, takže vy si môžete vychutnávať 
jazdu a vaše Volvo sa postará o všetko ostatné.

Dobíjanie akumulátora je rýchle a jednoduché. Akumulátor sa 
vďaka systému rekuperačného brzdenia automaticky dobíja počas 
jazdy. Ak by ho však bolo treba dobiť z externého zdroja, stačí vozidlo 
pripojiť k elektrickej sieti a akumulátor sa úplne dobije za menej ako tri 
hodiny. K zvýšeniu vášho komfortu prispieva aplikácia Volvo On Call, 
ktorá ukazuje stav batérie a nabitia. Taktiež umožňuje plánované 
diaľkové nabíjanie batérie pomocou funkcie časovača.

Pohonná sústava T8 Twin Engine AWD ponúka to najlepšie po 
každej stránke. Výkon bez kompromisov.

Volič prevodovky vo variante T8, vyrobený z krištáľu Orrefors®, 
predstavuje spojenie tradičných švédskych materiálov s 
moderným dizajnom a vyspelou technikou.

Vďaka spojeniu síl turbodúchadlom preplňovaného zážiho-
vého motora a pohotovo reagujúceho elektromotora možno 
model S90 T8 právom nazývať športovým sedanom.

Zapojiť, zapnúť a dobiť. Dobite si svoje Volvo S90 z elektrickej 
siete prostredníctvom dobíjacieho portu a užívajte si kultivo-
vanosť elektrického pohonu.

T8 Twin Engine AWD | Inscription 
707 Crystal White pearl |  

20" 10-lúčové zliatinové disky  
Silver Diamond Cut, 1030
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„Pohonná jednotka T8 Twin Engine ponúka to najlepšie  
po každej stránke. Výkon bez kompromisov.“

DRIVE-E | 31
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VOLVO S90

Pri návrhu variantu T8 Twin Engine sme nemysleli len na hospo-
dárnosť – určite oceníte, ako je vozidlo vyvážené, aké je ovládateľné, 
a ako pohotovo reaguje na pohyby volantu. Tým, že sme elektromotor 
umiestnili nad zadnú nápravu a akumulátorovú batériu pozdĺž stredovej 
osi modelu S90, dosiahli sme takmer ideálne rozloženie hmotnosti, čo 
má kľúčový význam z hľadiska agilnosti.

Vďaka umiestneniu akumulátorovej batérie má Volvo S90 navyše 
nízko položené ťažisko, takže je stabilné a komfortné. A keďže sa aku-
mulátorová batéria nenachádza v batožinovom priestore, na uloženie 
batožiny máte vo variante T8 Twin Engine k dispozícii rovnaký objem 
ako v ktorejkoľvek inej verzii modelu S90. Naše vozidlá navrhujeme od 
základov tak, aby mohli mať hybridný pohon s možnosťou externého 
dobíjania (plug-in hybrid), takže jeho zakomponovanie nejde na úkor 
žiadnej z výhodných vlastností.

T8 Twin Engine AWD | Inscription 
707 Crystal White pearl |  

20" 10-lúčové zliatinové disky  
Silver Diamond Cut, 1030
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DRIVE-E | 33

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK
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Objavte špičkový komfort a skvelé jazdné vlastnosti s príplatkovým aktívnym podvozkom 
s pneumatickým odpružením zadnej nápravy. Tento systém dokáže absorbovať nerovnosti 
povrchu a udržiava podvozok v konštantnej výške, takže vozidlo reaguje presne tak, ako má. 
A vďaka systému aktívneho podvozka môžete meniť charakter odpruženia a jazdných vlast-
ností modelu S90.

PODVOZOK | 35

DOTIAHNUTÉ DO 
DOKONALOSTI.

Pri návrhu modelu S90 sme od začiatku robili maximum pre pre-
cíznosť reakcií podvozka a komfort odpruženia. Preto sa nám poda-
rilo vyvinúť sofistikovaný podvozok, spĺňajúci obe tieto požiadavky. 
Presnosť reakcií, keď ju potrebujete, v spojení s komfortom vďaka 
technológiám prinášajúcim pôžitok z každej jazdy.

Lichobežníková predná náprava v dokonalej harmónii s integrál-
nou zadnou nápravou zaručujú precíznu ovládateľnosť vozidla. Vďaka 
aktívnemu podvozku s pneumatickým pružením na zadnej náprave, 
model S90 kompenzuje vplyv zaťaženia vozidla a adaptuje podvozok 
stavu povrchu a jazdným podmienkam v záujme ešte účinnejšieho 
odpruženia. Moderné systémy na podporu vodiča, ako napríklad 
elektronický stabilizačný systém a systém korekcie nedotáčavosti, 
prispievajú k stabilite modelu S90, a tým zlepšujú jeho správanie v 
zákrutách. Ešte väčšiu sebaistotu na náročných povrchoch poskytujú 
varianty s pohonom všetkých kolies.

Za príplatok môžete mať systém so štyrmi jazdnými režimami, 
pomocou ktorých môžete meniť správanie vozidla podľa svojej nálady 
a nájsť najvhodnejšie nastavenie pre povrch, po ktorom práve jazdíte. 
Úpravami charakteristík motora, prevodovky, akcelerátora a riadenia 
systém mení spôsob, ako vozidlo reaguje na pokyny vodiča, a ak je 
vozidlo vybavené príplatkovým aktívnym podvozkom s pneumatickým 
pružením na zadnej náprave, mení sa aj charakter pruženia a agilnosť. 
S páčkami sekvenčného radenia získate ešte lepšiu kontrolu nad 
vozidlom.

A keď svoje Volvo S90 zastavíte, vyspelé funkcie vám pomôžu 
znova sa rozbehnúť. Asistent rozjazdu do kopca vás zbaví stresu pri 
rozbehu do kopca, pretože podrží vozidlo zabrzdené, kým nezošliap-
nete plynový pedál. A funkcia Auto Hold zas podrží vozidlo zabrzdené 
aj po zložení nohy z brzdového pedála, takže pri pomalom posúvaní 
sa v kolónach máte o jednu starosť menej.

T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  
20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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VOLVO S90 T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  

20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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VAŠA VOĽBA – POHONNÁ SÚSTAVA | 37

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

VAŠA CESTA SA ZAČÍNA TU.

Model S90 sme vytvorili s jediným účelom: poskytnúť vám vozidlo, 
ktoré sa perfektne prispôsobí vám a vášmu životnému štýlu. Vozidlo, 
ktoré splní vaše očakávania vzhľadom na dynamickú jazdu v kombiná-
cii s kultivovaným komfortom a sofistikovaným dizajnom – vytvorené 
s cieľom starať sa o potreby ľudí a svet, v ktorom spolu žijeme. Vozidlo, 
ktoré sa intuitívne obsluhuje, zjednodušuje život a deň čo deň prináša 
radosť do života.

Srdcom modelu S90 je dynamická a úsporná pohonná sústava. 
Nech si už vyberiete ktorúkoľvek, budete si môcť vychutnávať 
najnovšiu technológiu Drive-E, ktorá ponúka okamžité reakcie a 
plynulú jazdu. Spotreba paliva a emisie CO2 sú udržiavané na nízkej 

úrovni a naše pohonné sústavy sú už v súlade s budúcimi právnymi 
predpismi o emisiách výfukových plynov.

Náš rad pohonných sústav Drive-E obsahuje vznetové aj zážihové 
motory spojené s našou osemstupňovou automatickou prevodovkou 
Geartronic™ s hladkým radením alebo šesťstupňovou manuálnou 
prevodovkou, ktoré sú k dispozícii s živým pohonom všetkých kolies 
AWD alebo pohonom predných kolies. A pre maximálnu kombináciu 
výkonu a hospodárnosti v modeli S90, je k dispozícii naša pohonná 
sústava T8 Twin Engine AWD s technológiou plug-in hybrid.

Vyberte si a užívajte si jazdu, nech už pôjdete kamkoľvek.

T8 Twin Engine AWD
Naša pohonná sústava T8 Twin Engine AWD s technológiou plug-in hybrid ponúka vzrušu-
júcu jazdu s bezkonkurenčnou úspornosťou. Vďaka kombinácii vysokovýkonného zážihového 
motora a elektromotora umožňuje táto pohonná sústava s výkonom 407 koní/640 Nm 
dosiahnuť vynikajúci výkon na diaľnici a dochádzanie do práce bez emisií – to všetko so  
spôsobilosťou pohonu všetkých kolies, keď je to potrebné.

T6 a T6 AWD
Tento vysokovýkonný zážihový motor s výkonom 320 koní/400 Nm poskytuje vynikajúcu 
jazdnú dynamiku bez toho, aby sa obetovala jeho hospodárnosť. Kombinácia mechanicky 
poháňaného kompresora a plniaceho turboagregátu, živý pohon všetkých kolies a naša 
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ s hladkým radením – to všetko vám 
umožní dokonalé ovládanie vozidla počas jazdy.

T5
Zážihový motor T5 s výkonom 254 koní/350 Nm je rovnako živý počas jazdy na diaľnici ako 
aj v meste. Tento skvelý všestranný motor poskytuje veľkorysý výkon iba tam, kde to potrebu-
jete, pričom spolu s našou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ s hladkým 
radením zabezpečuje vynikajúce jazdné vlastnosti.

D5 a D5 AWD
Vďaka nášmu najsilnejšiemu vznetovému motoru D5 AWD s výkonom 235 koní/480 Nm 
môžete zažiť výkon a kultivovanosť bez kompromisov. Motor s technológiou dvoch turbodú-
chadiel, naša 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ s hladkým radením a pohon 
všetkých kolies – to všetko zvyšuje okamžitú ovládateľnosť.

D4 a D4 AWD
Náš sofistikovaný vznetový motor D4 s výkonom 190 koní/400 Nm vám ponúka väčší pôžitok 
z jazdy a zároveň nižšiu spotrebu. Je k dispozícii s pohonom všetkých kolies a 8-stupňovou 
automatickou prevodovkou Geartronic™. Motor D4 je navrhnutý tak, aby vám poskytol spoľah-
livý pôžitok z jazdy a zároveň maximálnu úspornosť.

D3
Vznetový motor D3 s výkonom 150 koní/320 Nm sme navrhli tak, aby vám poskytol dokonalú 
kombináciu spotreby paliva, výkonu a kultivovanosti. Motor D3 je k dispozícii s 6-stupňovou 
manuálnou prevodovkou alebo 6-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ a je 
ideálnym a spoľahlivým partnerom pri každej ceste.
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VOLVO S90 T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  

20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214
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VAŠA VOĽBA – STUPNE VÝBAVY | 39

VYTVORTE SI VOLVO S90 PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU.

Pri všetkom, čo robíme, máme na mysli našu filozofiu, ktorá dáva 
ľudí vždy na prvé miesto. Jednou z jej zásad je tiež poskytnúť vám 
voľnosť pri vytváraní Volva, ktoré bude perfektne odrážať váš štýl 
a osobnosť.

Aby sme mali istotu, že váš nový model S90 budete môcť mať 
presne taký, aký ho chcete, ponúkame bohatý sortiment voliteľných 
prvkov, stupňov výbavy a individualistických doplnkov. Štandardný 
stupeň výbavy Momentum vám ponúka vyváženosť a technológiu, 

bez ktorých sa ako náročný vodič nezaobídete. Alebo chcete svoje 
zmysly rozmaznávať najvyberanejším švédskym luxusom? Potom 
vám najviac sadne verzia Inscription. Ak túžite po športovejšom 
charaktere vnútri aj navonok, možno vás viac osloví verzia R-Design. 
Nech dávate prednosť čomukoľvek, z ponuky verzií modelu Volvo 
S90 si určite vyberiete. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako bude vaše 
Volvo S90 vyzerať.

Volvo S90 Inscription
Vysoko sofistikované vyjadrenie švédskeho luxusu.

Volvo S90 R-Design
Svojím typickým výnimočným štýlom, dynamickosťou 

a pocitom kontroly vystihuje vzrušenie z odvážnej jazdy.

Volvo S90 Momentum
Vysoká úroveň štandardnej výbavy uspokojí vaše nároky 

týkajúce sa štýlu, komfortu a bezpečnosti.
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VOLVO S90

TO PRAVÉ VYBAVENIE PRE VAŠU JAZDU.

Vybrať si Volvo S90 je jednoduché. A teraz si už len zvoľte stupeň 
výbavy, ktorý vám najviac vyhovuje. Už štandardný stupeň výbavy 
Momentum vám ponúkne špičkovú techniku a uspokojí vysoké 
nároky na štýl, komfort a bezpečnosť. Vďaka 8-palcovému displeju 
vodiča budete mať prehľad o všetkom dôležitom. Môžete si užívať 
špičkovú konektivitu systému Sensus Connect, ponúkajúceho 
výhody ako intuitívne ovládanie pomocou 9-palcového centrálneho 
displeja s dotykovou obrazovkou alebo hlasového ovládania, a čistú 
reprodukciu zvuku prostredníctvom audiosystému High Perfor-
mance. Elektronicky riadená dvojzónová klimatizácia sa postará o 
to, aby ste si vy aj vaši spolucestujúci mohli v interiéri vychutnávať 
komfortnú klímu za každého počasia – vodič a spolujazdec si pritom 
môžu teplotu regulovať nezávisle od seba. Samozrejme tiež získate 
technológie IntelliSafe, ktoré predstavujú svetovú špičku v oblasti 
bezpečnosti. Súčasťou štandardnej výbavy je uznávaný systém 
prevencie nehôd City Safety, systém udržiavania vozidla v jazdnom 
pruhu, systém informovania o dopravných značkách, systém preven-
cie opustenia vozovky, systém prevencie vybočenia do protismeru 

a systém IntelliSafe Assist s poloautonómnymi jazdnými technoló-
giami, ako sú adaptívny tempomat a Pilot Assist.

LED svetlomety s charakteristickým dizajnom spolu so svetlými 
kovovými exteriérovými dizajnovými prvkami a štýlovými, 17- alebo 
18-palcovými zliatinovými diskami kolies dodajú vášmu S90 exklu-
zívnejší charakter. Ak chcete dosiahnuť ešte výraznejšie sebavedomý 
vzhľad, môžete ho za príplatok doplniť našimi 19-palcovými zliatinovými 
diskami, ktoré majú 5 trojitých lúčov.

Pri každom nastupovaní do kabíny vášho vozidla Volvo vás priví-
tajú hliníkové prahové lišty. Atmosféru v interiéri dotvárajú exkluzívne 
textilné alebo príplatkové textilno-kožené poťahy a ozdobné prvky 
obloženia z brúseného hliníka Iron Ore – a za príplatok si môžete 
dopriať ešte viac prepychu v podobe kožených poťahov a ozdobných 
prvkov obloženia z pravého dreva. Bedrové opierky predných sedadiel, 
elektricky nastaviteľné v 4 smeroch vrátane nastavenia polohy vo 
zvislom smere, umožňujú nastaviť optimálnu oporu pre váš chrbát. 
A po zotmení prispeje k luxusnej atmosfére v modeli S90 vylepšený 
systém interiérového osvetlenia. 

MOMENTUM
Výbava obsahuje:

Exteriér:
17- alebo 18-palcové zliatinové disky kolies (v závislosti od vášho výberu pohonnej sústavy) | 
Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stlmenia | LED svetlomety s automa-
tickým nastavovaním sklonu | Viditeľné chrómové koncovky výfuku | Maska chladiča, lesklá 
čierna s chrómovým lemom | Kompletne farebne prispôsobené prahy a nárazníky | Parkovací 
asistent, zadný | Sklápateľné spätné zrkadlá

Interiér:
4-smerovo elektricky nastaviteľná bedrová opierka, predné sedadlá | Sedadlá Comfort s 
textilným čalúnením (v závislosti od vášho výberu pohonnej sústavy) | Textilné koberčeky | 
Technológie CleanZone | Kožený poťah volantu | Hliníkové ozdobné prvky obloženia Iron 
Ore | Interiérové osvetlenie strednej úrovne | Hliníkové prahové lišty, vpredu a vzadu |  
Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča

Sensus:
8" displej vodiča | 9" centrálny displej | Audiosystém High Performance | Systém Sensus 
Connect | Tlačidlá diaľkového ovládania na volante

IntelliSafe:
Systém prevencie nehôd City Safety | Systém IntelliSafe Assist (vrátane adaptívneho tem-
pomatu, technológie Pilot Assist a funkcie upozornenia na vzdialenosť) | Systém udržiavania 
vozidla v jazdnom pruhu | Funkcia výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu | Systém kontroly 
pozornosti vodiča | Systém informovania o dopravných značkách | Obmedzovač rýchlosti | 
Systém prevencie opustenia vozovky | Systém prevencie vybočenia do protismeru

1. S90 Momentum s 18-palcovými diskami kolies a dvomi viditeľnými chrómovými koncovkami výfuku. 2. Charakteristický tvar LED svetiel, vysoký lesk čiernej masky chladiča a svetlé kovové 
exteriérové ozdobné detaily dodávajú vozidlu energickosť aj eleganciu. 3. Parkovací asistent pomáha pri cúvaní a dve chrómové koncovky výfuku dodávajú modelu S90 dynamickejší vzhľad.  
4. 8-palcový displej vodiča v štandardnej výbave ponúka na výber rôzne vizuálne témy. V záujme optimálnej viditeľnosti sa jas displeja automaticky reguluje podľa vonkajších svetelných podmienok.  
5. Systém Sensus Connect obsahuje veľký, 9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou, hlasové ovládanie, vstupy USB/AUX, internetové mapy a 330-wattový audiosystém High 
Performance s 10 špičkovými reproduktormi a rozhranie Bluetooth® na prenos zvuku. 6. Na vešiaky inteligentne umiestnené tesne za prednými sedadlami možno pohodlne zavesiť 
oblečenie tak, aby nezakrývalo výhľad cez zadné okná.
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MOMENTUM | 41
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VOLVO S90

Vďaka širokej škále farieb karosérie a ponuke diskov kolies vám 
Volvo S90 umožní vytvoriť si vozidlo, ktoré vám dokonale sadne. 
Súčasťou štandardnej výbavy sú elegantné 17- alebo 18-palcové 
zliatinové disky kolies v striebristom prevedení (v závislosti od 

pohonnej sústavy) a za príplatok si môžete vybrať väčšie 19-palcové 
disky kolies. Farba karosérie, ktorú zvolíte, môže dramaticky ovplyvniť 
charakter vášho S90. V každej z dostupných farieb bude z vášho 
modelu Volvo vyžarovať pocit luxusu a sebavedomia.

19" 5 trojitých lúčov,  
Matt Tech Black/Diamond Cut, 498  

(za príplatok)

18" 10-lúčové,  
Turbine Silver Bright, 154  

(štandard*)

18" 5 dvojitých lúčov, 
Silver, 149 

(za príplatok)

17" 7-lúčové,  
Silver, 152, 
(štandard*)

* V závislosti od vášho výberu pohonnej sústavy.
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MOMENTUM | 43

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

717 
Onyx Black metallic

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

719 
Luminous Sand metallic

722 
Maple Brown metallic

711 
Bright Silver metallic

477 
Electric Silver metallic

721 
Mussel Blue metallic

723 
Denim Blue metallic

019 
Black Stone

714 
Osmium Grey metallic
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VOLVO S90

Pri návrhu interiéru modelu S90 sme mysleli predovšetkým na 
vás. Každý detail, každá línia, každý tvar svedčí o snahe našich 
dizajnérov vytvoriť priestor, ktorý vás naplní pocitom pokoja a 
úplnej kontroly nad vozidlom. Stupeň výbavy Momentum obsa-
huje sedadlá Comfort s textilnými poťahmi vo farbe Charcoal. 
Ak si chcete dopriať ešte luxusnejší vzhľad a charakter, môžete 
si vybrať textilno/kožené alebo príplatkové kožené poťahy, 
dostupné v niekoľkých interiérových farebných kombináciách, 
z ktorých si určite vyberiete. Prostredie interiéru zošľachťujú 
ozdobné prvky obloženia z brúseného hliníka a hliníkové prahové 
lišty. A ak máte radi exkluzívny dizajn inšpirovaný moderným 
škandinávskym nábytkom – zvoľte si ozdobné prvky obloženia 
z pravého dreva.

ČALÚNENIE Textil, sedadlá Comfort (štandard*) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, R100 Koža/textil, sedadlá Comfort (za príplatok) 2. Čalúnenie Charcoal v interiéri 
Charcoal, R200 Koža, sedadlá Comfort (za príplatok) 3. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA00 4. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RA30 5. Čalúnenie Amber 
v interiéri Charcoal, RA20 6. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UA00 7. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WA00  
Jemná koža Nappa, sedadlá Comfort (za príplatok) 8. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RB00 9. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RB30 10. Čalúnenie Amber v 
interiéri Charcoal, RB20. 

* V závislosti od vášho výberu pohonnej sústavy.

Sedadlá Comfort
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MOMENTUM | 45

11. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UB00 12. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WB00 Koža, sedadlá 
Contour (za príplatok) 13. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RA01 14. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UA01.  
15. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WA01.

PRVKY OBLOŽENIA 16. Iron Ore Aluminium (štandard) 17. Dark Flame Birch (za príplatok).
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VOLVO S90

VYŠŠÍ STUPEŇ LUXUSU.

Exkluzívna verzia S90 Inscription vám ponúka to najlepšie, čo oča-
kávate od švédskeho luxusu. Je výsostne osobným vyjadrením vášho 
zmyslu pre eleganciu a kultivovanosť. Každý detail bol starostlivo 
zvolený tak, aby na vás a vašich spolucestujúcich pôsobil interiér 
sofistikovane a osviežujúco. Unikátne exteriérové dizajnové detaily 
umocňujú luxusný vzhľad a charakter modelu S90, kým puntičkársky 

vypracovaný interiér poskytuje dostatok priestoru a umožňuje cítiť sa 
za volantom uvoľnene. Verzia S90 Inscription stelesňuje našu hrdú 
tradíciu humanocentrického dizajnu. A pokiaľ ide o inteligentný luxus 
presýtený jedinečným štýlom a sviežim myslením, S90 Inscription je 
unikát – presne ako vy.

INSCRIPTION
Obsahuje výbavu Momentum a navyše tieto prvky:

Exteriér:
18" zliatinové disky kolies | Svetlé kovové exteriérové ozdobné prvky vpredu | Svetlé kovové 
exteriérové ozdobné prvky vzadu | Svetlé kovové ozdobné lišty s reliéfnym logom Inscription, 
bočné | Dve integrované koncovky výfuku | Hmlové svetlá v prednom spojleri | Farebne 
zladené kľučky dverí so svetlými kovovými ozdobnými prvkami

Interiér:
12" displej vodiča | Sedadlá Comfort s poťahmi z jemnej kože Nappa | Nastaviteľné jazdné 
režimy | Koberčeky Inscription, vpredu a vzadu | Osvetlené kovové prahové lišty | Interiérové 
osvetlenie vysokej úrovne | Kožený diaľkový ovládač | Ozdobné prvky obloženia Linear Walnut | 
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla a vonkajších spätných 
zrkadiel | Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca | Zadná stredová lakťová opierka s 
držiakmi na nápoje a úložným priestorom
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T6 AWD | Inscription  
721 Mussel Blue metallic |  
20" 8-lúčové disky  
Silver/Diamond Cut, 214

INSCRIPTION | 47
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VOLVO S90

1. Verziu Inscription robia výnimočnou drobné detaily, ako napríklad chrómové lemy s vysokým leskom okolo kľučiek dverí. 2. Maska chladiča Inscription s elegantnou chrómovou povrchovou 
úpravou a charakteristické LED svetlomety. 3. Elektricky polohovateľné sedadlá Comfort s poťahmi z jemnej kože Nappa a exkluzívne ozdobné prvky obloženia z pravého dreva Linear Walnut 
poskytujú zmyslový zážitok v duchu moderného luxusu. 4. Svetlé kovové lišty na spodnej časti dverí s logom Inscription. 5. Vďaka intuitívnemu 12-palcovému displeju vodiča so štyrmi 
grafickými režimami a 9-palcovému centrálnemu displeju s dotykovou obrazovkou máte všetko pod kontrolou. 6. Dve integrované koncovky výfuku a svetlé kovové ozdobné prvky pôsobia 
elegantne a zároveň dynamicky. 7. Valčekový volič jazdných režimov s kovovou povrchovou úpravou pripomínajúcou výbrus diamantu a drevené obloženie Linear Walnut. 7. Valčekový volič 
jazdných režimov s kovovou povrchovou úpravou pripomínajúcou výbrus diamantu a drevené obloženie Linear Walnut. 8. Exkluzívny, kožou potiahnutý diaľkový ovládač Inscription má rovnakú 
farbu ako poťahy z jemnej kože Nappa vo vašom S90 Inscription – skvelý príklad škandinávskeho dôrazu na detail a čistoty dizajnu.

Vysoko sofistikované Volvo S90 Inscription vyjadruje podstatu 
súčasného luxusu. Táto verzia modelu S90 je od iných na prvý 
pohľad odlíšiteľná vďaka jedinečnej pochrómovanej maske chladiča, 
lištám so svetlým kovovým povrchom na spodnej časti dverí a mno-
hým ďalším, starostlivo vybraným exteriérovým dizajnovým detailom, 
ktoré sú zladené s nadčasovým škandinávskym dizajnom vozidla. 
Ako krásne opracované šperky pôsobia na vozidle desaťlúčové disky 
kolies s kombinovanou povrchovou úpravou Silver/Diamond Cut, 
ktoré dokonale ladia so svetlým kovovým povrchom ozdobných prvkov 
karosérie. Spolu s dvomi elegantnými integrovanými koncovkami 
výfuku prispieva dizajn kolies k sebavedomému vzhľadu vozidla. LED 
svetlá s charakteristickým dizajnom prispievajú k výraznej vizuálnej 
identite a zaisťujú výbornú viditeľnosť pri jazde za tmy. A ešte vyšší 
komfort a lepšie osvetlenie zaručujú svetlomety kompletne osadené 
LED diódami so systémom aktívnych diaľkových svetiel.

Pri každom otvorení dverí vás privítajú osvetlené prahové lišty 
Inscription. Téma luxusu sa ďalej objavuje v podobe autentických, 
jemne opracovaných materiálov, ktoré vytvárajú atmosféru ako v 
prepychovej obývačke. Vy aj vaši spolucestujúci môžete relaxovať v 
dokonale tvarovaných, elektricky polohovateľných sedadlách Comfort 

s poťahmi z jemnej kože Nappa. Luxusnú atmosféru v interiéri verzie 
Inscription zdôrazňujú exkluzívne ozdobné prvky z pravého dreva 
s povrchovou úpravou Linear Walnut, textilné koberčeky Inscrip-
tion a náš najprepracovanejší systém ambientného interiérového 
osvetlenia. A vám ako vodičovi dodá pocit absolútnej kontroly nad 
situáciou veľký, 12-palcový displej vodiča a prakticky umiestnený 
volič jazdných režimov v konzole medzi prednými sedadlami. Pôžitok 
z jazdy ešte umocní náš príplatkový aktívny podvozok s pneumatickým 
odpružením zadnej nápravy, ktorý optimalizuje komfort pri jazde 
a ovládanie vozidla – volič jazdných režimov vám umožňuje vybrať 
si z troch rôznych nastavení podvozku.

Ak požadujete ešte vyšší komfort, môžete si predné sedadlá 
objednať s funkciami vetrania a masáže. Vďaka príplatkovej štvor-
zónovej klimatizácii si môžu vodič a spolujazdec – a tiež cestujúci na 
dvoch krajných zadných sedadlách – nezávisle nastaviť požadovanú 
teplotu. Na koncertnú sieň premení vaše Volvo S90 náš príplatkový 
audiosystém vyššej triedy od spoločnosti Bowers & Wilkins, ktorý sa 
vyznačuje výnimočnou priezračnosťou a realistickosťou podávanej 
hudby, nech už počúvate v ktorejkoľvek časti interiéru vozidla.
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VOLVO S90

Zovňajšok modelu S90 Inscription s rafinovanými detailmi, pripo-
mínajúcimi šperky, je nadčasovým vyjadrením klasického škandi-
návskeho dizajnu. Ponuka farieb karosérie vám umožní prispôsobiť 
si Volvo S90 Inscription tak, aby čo najlepšie odzrkadľovalo váš 

jedinečný štýl a vkus. 18-palcové, 19-palcové alebo 20-palcové 
disky kolies s výraznou povrchovou úpravou Diamond Cut vizuálne 
korešpondujú s exteriérovými dizajnovými detailmi, s ktorými vytvá-
rajú harmonický celok, vyžarujúci modernú eleganciu.

20" 10-lúčové, 
Silver/Diamond Cut, 1030 

(T8 Twin Engine)

19" 10-lúčové, 
Silver/Diamond Cut, 150 

(za príplatok)

18" 10-lúčové, 
Silver/Diamond Cut 

(štandard)

20" 8-lúčové, 
Silver/Diamond Cut, 214 

(za príplatok)

19" 5 trojitých lúčov,  
Matt Tech Black/Diamond Cut, 498  

(za príplatok)
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INSCRIPTION | 51

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

717 
Onyx Black metallic

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

719 
Luminous Sand metallic

722 
Maple Brown metallic

711 
Bright Silver metallic

477 
Electric Silver metallic

721 
Mussel Blue metallic

019 
Black Stone

714 
Osmium Grey metallic

723 
Denim Blue metallic
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VOLVO S90

ČALÚNENIE Jemná koža Nappa, sedadlá Comfort (štandard) 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RB00 2. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RB30 3. Čalúnenie 
Amber v interiéri Charcoal, RB20 4. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UB00 5. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal,  
WB00 Perforovaná jemná koža Nappa, sedadlá Comfort, vetrané 6. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RC00 7. Čalúnenie Maroon Brown v interiéri Charcoal, RC30  
8. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal, RC20 9. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UC00 10. Čalúnenie Blond v 
interiéri Blond/Charcoal, WC00 Jemná koža Nappa, sedadlá Contour (za príplatok) 11. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RB01 12. Čalúnenie Amber v interiéri Charcoal, 
RB21 13. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal so základným kobercom a koberčekmi vo farbe Charcoal, UB01 14. Čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal, WB01.

Vo vnútri S90 Inscriptiom vás obklopuje premyslený luxus. 
Kdekoľvek sa pozriete, vidíte kvalitné materiály a spracovanie 
na najvyššej úrovni. Vizuálny zážitok ešte viac umocňujú ergono-
micky navrhnuté Športové alebo Komfortné sedadlá spracované 
v jemnej koži Nappa. Pre váš ešte príjemnejší zážitok z jazdy si 
môžete Komfortné sedadlá objednať s ventiláciou a masážnou 
funkciou. Interiér svojho Volvo S90 si môžete upraviť podľa 
vlastného vkusu širokou paletou farieb interiéru, čalúnenia a 
kombinácií dekoru.

Športové 
sedadlá

Sedadlá 
Comfort
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ S KĽÚČOM 15. Koža Charcoal, koža Blond, koža Amber, koža Maroon Brown, koža White (príslušenstvo), drevo Dark Flame Birch (príslušenstvo)  
a drevo Linear Walnut (príslušenstvo).

PRVKY OBLOŽENIA 16. Linear Walnut (štandard) 17. Dark Flame Birch (za príplatok) 18. Metal Mesh Aluminium (za príplatok).

INSCRIPTION | 53
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VOLVO S90

INŠPIROVANÉ VODIČSKÝM UMENÍM.

Ak milujete šoférovanie, S90 R-Design je pre vás to pravé. Svojím 
jedinečným temperamentom, charakterizovaným výnimočným 
štýlom, dynamickosťou a pocitom kontroly, verzia R-Design vystihuje 
vzrušenie z odvážnej jazdy. Množstvo jedinečných dizajnových detailov 
umocňuje dynamickú povahu vášho Volva a dodáva mu športovejší 
a výraznejší vzhľad. Jeho výrazové prostriedky priťahujú pohľady 
z každého uhla a dávajú tušiť, že v ňom možno zažiť vzrušenie pri 
každej jazde. A môžete sa spoľahnúť, že toto očakávanie Volvo S90 
R-Design skutočne splní. Obklopení pedantne vypracovanými, 

expresívnymi interiérovými dizajnovými detailmi to pocítite hneď, ako 
sa usadíte vo vynikajúco tvarovanom sedadle vodiča verzie R-Design. 
Všetko – od volantu s dizajnom R-Design s príplatkovými páčkami 
sekvenčného radenia až po poťah stropu vo farbe Charcoal – má 
účel poskytovať vám inšpiráciu a podporu pri vedení vozidla. A kvôli 
ešte energickejšej a plynulejšej jazde, pri ktorej sa vozidlo dokáže 
dokonale prispôsobiť povrchu vozovky, je verzia S90 R-Design vyba-
vená moderným športovým podvozkom.

R-DESIGN
Obsahuje výbavu Momentum a navyše tieto prvky:

Exteriér:
18" 5-lúčové zliatinové disky Matt Black Diamond Cut | Kryty spätných zrkadiel s matnou 
striebristou povrchovou úpravou | Dve integrované koncovky výfuku | Spodok prednej časti 
s jedinečným športovým dizajnom | Maska chladiča s jedinečnou lesklou čiernou mriežkou 
a v ráme s matným kovovým povrchom Silk Metal | Hmlové LED svetlá v prednom spojleri | 
Spodné krajné mriežky chladiča v lesklej čiernej farbe a s jedinečným dizajnom | Lemy 
bočných okien s matným kovovým povrchom Silk Metal | Spodok zadnej časti s ozdobným 
prvkom vo farbe karosérie | Podvozok vo verzii Sport

Interiér:
12" displej vodiča | Interiér Charcoal a čalúnenie s kontrastným svetlým prešívaním | Sedadlá 
Contour s logom R-Design | Čalúnenie z jemnej kože Nappa/textilu Nubuck | Poťah stropu 
Charcoal | Volič jazdných režimov | Interiérové osvetlenie vysokej úrovne | Ozdobné panely 
Metal Mesh Aluminium | Manuálne predĺžiteľné sedáky na sedadle vodiča a spolujazdca | 
Zadná stredová lakťová opierka s držiakmi na nápoje a úložným priestorom | Predné a 
zadné osvetlené prahové lišty, predné s logom R-Design | Hlavica riadiacej páky z jemnej 
perforovanej kože Nappa a s kontrastným svetlým prešívaním | Manžeta riadiacej páky 
s kontrastným svetlým prešívaním | Diaľkový ovládač potiahnutý jemnou perforovanou kožou 
Nappa | Textilné koberčeky s kontrastným svetlým prešívaním | Športové hliníkové pedále 
s gumovými vložkami | Svetlé žltooranžové prešívanie Light Amber s príplatkovou čalúnenou 
palubnou doskou | Interiérové osvetlenie vysokej úrovne | Športový volant s kontrastným 
svetlým prešívaním a logom R-Design
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R-DESIGN | 55T6 AWD | R-Design 
720 Bursting Blue metallic |  
21" zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi  
Matt Black Diamond Cut
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VOLVO S90

R-Design je Volvo v sofistikovanom dizajnovom športovom šate  
– všetko na jeho vzhľade, navonok aj vnútri, dáva tušiť silu a výkon. 
Atraktívny vzhľad umocňujú športové exteriérové dizajnové detaily, 
ako napríklad jedinečná lesklá čierna maska chladiča v ráme s 
povrchovou úpravou Silk Metal, predný spojler, štýlové lemy okien 
s povrchovou úpravou Silk Metal, kryty vonkajších spätných zrkadiel 
s matnou povrchovou úpravou Bright Silver, dve nápadné koncovky 
výfuku a pôsobivé hliníkové disky kolies R-Design. LED svetlomety s 
charakteristickým dizajnom zaručujú výbornú viditeľnosť a sú jedineč-
ným poznávacím znamením. A ešte lepšie osvetlenie pri jazde v noci 
zaručujú svetlomety kompletne osadené LED diódami so systémom 
aktívnych diaľkových svetiel.

Pri vstupe do interiéru vás privítajú osvetlené prahové lišty 
R-Design s povrchovou úpravou Silk Metal. Rafinovaný športový 
motív sa ďalej objavuje v podobe ozdobných prvkov obloženia s 
povrchovou úpravou Metal Mesh, poťahu stropu vo farbe Charcoal 
a sedadiel R-Design Contour s 50-percentným elektrickým poloho-
vaním a s jedinečnými poťahmi z textilu Nubuck Textile/jemnej kože 
Nappa alebo príplatkovými poťahmi z jemnej kože Nappa. Spolu tieto 
prvky dodávajú kabíne technický charakter, pripomínajúci kokpit pre-
tekárskeho automobilu. Logá R-Design a charakteristické prešívanie 
na sedadlách, perforovaná koža na radiacej páke a volante – to všetko 

zdôrazňuje športovo-elegantnú atmosféru interiéru. Nastaviteľné 
sedáky predných sedadiel poskytujú optimálnu oporu stehien, čo 
znamená vyšší komfort počas dlhých ciest. A po zotmení umocní pocit 
exkluzívnosti modelu S90 R-Design náš najprepracovanejší systém 
ambientného interiérového osvetlenia. K pocitu absolútnej kontroly 
nad vozidlom verzie R-Design prispieva v interiéri náš najväčší 
12-palcový displej vodiča a príplatkové páčky sekvenčného radenia. 
Volič jazdných režimov, ergonomicky umiestnený na stredovej konzole 
medzi prednými sedadlami, umožňuje prepínať medzi štyrmi rôznymi 
nastaveniami jazdných vlastností, teda režimami Comfort, Dynamic, 
ECO a Individual.

Za športovým volantom vozidla verzie R-Design, potiahnutým 
jemnou perforovanou kožou Nappa, si môžete vychutnávať dyna-
mické reakcie a spätnú väzbu rýchlejšieho radenia a jemne vyladený 
športový podvozok. Je nižší a tuhší – obsahuje upravené stabilizátory 
a tuhšie pružiny pre rýchlejšiu odozvu pri manévrovaní a obmedzenie 
nakláňania vozidla pri jazde v zákrutách. Zadné jednorúrkové tlmiče 
sú navrhnuté tak, aby rýchlejšie reagovali kvôli lepšiemu ovládaniu 
karosérie za všetkých podmienok. Výsledkom je športová jazda, pri 
ktorej sa vozidlo dokáže dokonale prispôsobiť povrchu vozovky a to 
bez kompromisov vzhľadom na komfort jazdy.

1. Športový volant R-Design je potiahnutý perforovanou kožou a vybavený príplatkovými páčkami sekvenčného riadenia a 12-palcovým displejom vodiča so štyrmi grafickými režimami.  
2. 21-palcové hliníkové disky kolies Matt Black Diamond Cut dokonale dotvárajú vzhľad vozidla v štýle R-Design (za príplatok). 3. Dynamické a špičkovo technicky vybavené prostredie 
interiéru modelu S90 R-Design dopĺňajú karbónové ozdobné prvky obloženia Carbon Fibre (za príplatok). 4. Kryty vonkajších spätných zrkadiel R-Design v kontrastnej striebristej farbe.  
5. V interiéri verzie R-Design sa nachádza športový volant R-Design, riadiaca páka R-Design a manžeta riadiacej páky s jemnou perforovanou kožou Nappa s kontrastným prešívaním, sedadlá 
Contour s exkluzívnymi poťahmi z jemnej kože Nappa (za príplatok), karbónové ozdobné prvky obloženia Carbon Fibre (za príplatok) a čalúnenie palubnej dosky a vrchnej časti panelov dverí so 
svetlým žltooranžovým prešívaním Amber (za príplatok). 6. Dve integrované koncovky výfuku budiace rešpekt. 7. Dynamický vzhľad Volva S90 R-Design zvýrazňuje lesklá čierna maska chla-
diča R-Design v ráme s povrchovou úpravou Silk Metal a unikátne spodné krajné mriežky chladiča v lesklej čiernej farbe.
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VOLVO S90

Zovňajšok modelu S90 R-Design nenechá nikoho na pochybách 
o jeho skutočnom temperamente. Farby karosérie boli starostlivo 
zvolené tak, aby každá z nich vyjadrovala svojím jedinečným spôso-
bom dynamickú povahu vozidla – obzvlášť to platí pri metalickej farbe 
Bursting Blue. Je určená výhradne pre verziu R-Design – zvýrazňuje 

športový, hi-tech vzhľad, na ktorom dokonale vyniknú lesklé čierne 
a hodvábne matné kovové ozdobné prvky. Päťlúčové disky kolies 
R-Design s povrchovou úpravou Matt Black Diamond Cut dodajú 
vášmu S90 R-Design maximálne sebavedomý vzhľad, ktorý nenechá 
nikoho na pochybách, že Volvo je trieda sama osebe.

21" 5 dvojitých lúčov 
Matt Black Diamond Cut, 147

20" 5 dvojitých lúčov 
Matt Black Diamond Cut, 246

19" 5-lúčové 
Matt Black Diamond Cut, 158

18" 5-lúčové 
Matt Black Diamond Cut  

(Štandard)

20" 10-lúčové, 
Silver/Diamond Cut, 1030 

(T8 Twin Engine)
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PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

711 
Bright Silver metallic

717 
Onyx Black metallic

720 
Bursting Blue metallic

477 
Electric Silver metallic

714 
Osmium Grey metallic
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VOLVO S90

V kabíne svojho S90 R-Design si môžete vychutnať dynamický a na 
potreby vodiča zameraný interiér, vyrobený z prvotriednych materiá-
lov. Výborne tvarované sedadlá R-Design Contour s nastaviteľnými 
sedákmi sedadiel vám poskytnú komfort a pevnú oporu v každej 
zákrute, kým exkluzívne poťahy z textilu Nubuck v kombinácii s jem-

nou kožou Nappa alebo úplne kožené poťahy z jemnej kože Nappa 
s kontrastným prešívaním potešia oko svojím športovo-elegantným 
vzhľadom. Celkový dojem ešte vylepšujú ozdobné prvky obloženia s 
povrchovou úpravou Metal Mesh alebo Carbon Fibre, ktoré dokonale 
dotvárajú interiér vo farbe Charcoal.

ČALÚNENIE Tkanina Sports/jemná koža Nappa, sedadlá Contour 1. Čalúnenie Charcoal v interiéri Charcoal, RB0R Jemná koža Nappa, Športové sedadlá 2. Čalúnenie 
Charcoal v interiéri Charcoal, RC0R.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ S KĽÚČOM 3. K dispozícii v úprave z perforovanej kože Charcoal.

PRVKY OBLOŽENIA 4. Metal Mesh (štandard) 5. Carbon Fibre (za príplatok).

Športové sedadlá
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VOLVO S90

VAŠE S90, VÁŠ ŠTÝL.

Prispôsobte si svoje S90 pomocou dizajnového príslušenstva Volvo, 
ktoré dokonale dotvorí vaše nové vozidlo. Ak chcete pôsobiť ešte 
elegantnejšie, zvoľte si exteriérový dizajnový balíček s chrómovými 
ozdobnými prvkami. Alebo zvýraznite dynamickosť vášho modelu 
S90 s naším exteriérovým dizajnovým balíčkom s ozdobnými 

prvkami vo farbe karosérie. A obzvlášť pre model S90 R-Design 
sme vytvorili súpravu exteriérových dizajnových prvkov s lesklými 
čiernymi ozdobnými doplnkami, ktoré vozidlu dodávajú exkluzívny 
vzhľad. Môžete si tiež vybrať z jednotlivých prvkov, dostupných ako 
samostatné príslušenstvo.

T6 AWD | R-Design 
720 Bursting Blue metallic | Exteriérový dizajnový balíček s lesklými čiernymi ozdobnými prvkami | 
21" zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi Matt Black Diamond Cut

_00YYA_S90_MY18_SKsk.indd   62 2017-05-16   13:49



_00YYF_S90_MY18_V0.indd   63 2017-05-16   13:56

PRÍSLUŠENSTVO | 63

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Exteriérový dizajnový balíček R-Design s lesklými čiernymi ozdobnými prvkami. Exteriérový dizajnový balíček s lesklými čiernymi ozdobnými prvkami, ktoré dokonale ladia s 
dizajnom modelu S90 R-Design, dodá vášmu vozidlu exkluzívny a individualistický charakter. Kombinácia predného spojlera a prahových líšt zdôrazňuje nízko položený profil vozidla a delené 
koncovky výfuku vozidlu dávajú ešte energickejší vzhľad. Spojler na veku batožinového priestoru maximalizuje stabilitu pri vysokých rýchlostiach a pridáva modelu S90 R-Design ešte dyna-
mickejší vzhľad. Tento exteriérový dizajnový balíček je tiež k dispozícii s ozdobnými prvkami vo farbe karosérie. Maximálne sebavedomý vzhľad dopĺňajú 21" zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi  
a s povrchovou úpravou Matt Black Diamond Cut.
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T5 | Momentum 
714 Osmium Grey metallic | Exteriérový dizajnový balíček s chrómovými ozdobnými prvkami | 
21" zliatinové disky s 10 otvorenými lúčmi Turbine Tinted Silver Diamond Cut

T6 AWD | Inscription 
721 Mussel Blue metallic | Exteriérový dizajnový balíček s ozdobnými prvkami vo farbe karosérie | 
21" 5-lúčové zliatinové disky Fan Silver Bright
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Exteriérový dizajnový balíček s ozdobnými prvkami vo farbe karosérie. Predný spojler a výrazne tvarované bočné prahové lišty s ozdobnými prvkami vo farbe karosérie zdôrazňujú 
znížený postoj vozidla, kým spojler na veku batožinového priestoru naznačuje veľký výkonový potenciál. S dvomi integrovanými delenými koncovkami výfuku a zadným difúzorom vo farbe 
karosérie pôsobí vozidlo ešte sebavedomejšie. Príplatkové 21" 5-lúčové disky kolies Fan prispievajú k pôsobivosti vzhľadu modelu S90, či stojí alebo je v pohybe.

Exteriérový dizajnový balíček s chrómovými ozdobnými prvkami. Spodný okraj predného spojlera dodáva prednej časti vozidla ostrejší vzhľad, kým chrómová lišta opticky zdôrazňuje 
šírku vozidla. So spojlerom na veku batožinového priestoru pôsobí Volvo S90 ešte dynamickejšie a jeho športový, nízky a pretiahnutý profil zdôrazňujú prahové lišty. Na zadnej časti budia 
rešpekt dve integrované delené koncovky výfuku a zadný difúzor vo farbe karosérie. Príplatkové 21-palcové disky kolies Turbine s 10 otvorenými lúčmi dodajú vozidlu ešte viac elegancie 
a vizuálneho dôrazu.
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VOLVO S90

NAVRHNUTÉ PRE VÁŠ ŽIVOT.

Vytvorte si Volvo S90, ktoré bude dokonale spĺňať vaše potreby, 
pomocou príslušenstva Volvo, ušitého na mieru vám a vášmu vozidlu.

Pomocou nášho mediálneho servera si môžu cestujúci vychut-
návať na svojich mobilných zariadeniach veľké množstvo uloženého 
zábavného obsahu, pričom určite ocenia náš mimoriadne komfortne 
prispôsobený a elegantný držiak na iPad®. Diskrétne, tenké slnečné 
clony chránia cestujúcich pred teplom a silným slnečným svetlom. 
Tvoria integrovanú súčasť elegantného interiéru, a keď nie sú 
potrebné, dajú sa jednoducho stiahnuť.

Dizajn puzdra diaľkového ovládača si môžete zvoliť tak, aby ladil 
alebo naopak, kontrastoval s obložením interiéru vozidla, pričom 
máte na výber pravé drevo alebo kožu. V našich nových detských 

sedačkách sa snúbi komfort so špičkovými technológiami v oblasti 
bezpečnosti a sú navrhnuté tak, aby dokonale pristali vášmu Volvu. 
Aby vašim deťom zabezpečili nielen bezpečnosť, ale aj pohodlie, sú 
vyrobené z materiálu Wooltextile, ktorý tvorí 80 % vlny a vyznačuje 
sa trvanlivosťou a odolnosťou, ale zároveň mäkkosťou a priedušnos- 
ťou. Naše exkluzívne podsedáky s nastaviteľným operadlom a poťahmi 
z pravej kože a jemného textilu Nubuck poskytujú dieťaťu pohodlné 
cestovanie a o jeho bezpečnosť sa postará zapnutý bezpečnostný 
pás. Pri návrhu detských sedačiek dodržiavame rovnako prísne 
normy ako pri vývoji našich vozidiel, takže máte istotu, že vaše deti 
sú náležite chránené.

1. Detský podsedák s operadlom z kože/textilu Nubuck. 2. Detská sedačka. 3. Detská sedačka otočená proti smeru jazdy. 4. Dojčenská sedačka.
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5. Mediálny server a držiak na iPad® na zadných sedadlách. 6. Slnečné clony. 7. Koberčeky Inscription, textilné. 8. Podlahové rohože, tvarovaný plast.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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VOLVO S90

STVORENÉ NA POHYB.

Vyberte si zo sortimentu exteriérového príslušenstva od spoločnosti 
Volvo Cars, aby ste mohli naplno využiť schopnosti svojho vozidla 
Volvo S90. Tieto prvky sú vyrobené z odolných, vysokokvalitných 
materiálov, ktoré dokážu odolať aj krutým podmienkam švédskej zimy.

Keď sa rozhodnete namontovať naše robustné nízkoprofilové 
strešné nosiče, môžete využívať rôzne strešné príslušenstvo z 
našej ponuky. Po ich jednoduchej montáži na pripravené montážne 
body na vozidle na nich môžete ihneď pripevniť niektorý z nášho 
sortimentu príslušenstva na prepravu nákladu, od držiaka lyží až po 
držiak na kanoe. S naším ľahkým strešným boxom, ktorý je priamo 
určený na montáž na strešné nosiče, získate ďalších 350 litrov na 
prepravu batožiny. Ideálny je aj na prepravu lyží (vojde sa ich doň až 
šesť párov) a vďaka rýchloupínacím montážnym bodom sa dá pripev-
niť jednou rukou. Praktické detaily, ako napríklad LED osvetlenie 
zabudované vo veku, uľahčujú nakladanie za tmy.

Lapače nečistôt, navrhnuté spoločnosťou Volvo, bránia znečisťovaniu 
karosérie vozidla a zmierňujú efekt rozprašovania vody za vozidlom. 
Sú vyrobené z mäkkého plastu, takže sú dosť odolné a pružné, aby 
vydržali namáhanie pri každodennom používaní.

Elektricky sklápateľné ťažné zariadenie vám umožní ťahať príves 
a keď nie je potrebné, dá sa diskrétne ukryť. Stlačením tlačidla v 
batožinovom priestore sa ťažné zariadenie vysunie – vy ho už len 
jedným cvaknutím zaistíte v prevádzkovej polohe. V prípade, že ťažné 
zariadenie je v prevádzkovej polohe nezaistené alebo ak niektoré 
zo svetiel na prívese prestane fungovať, upozorní vás na to displej 
vodiča.

Váš predajca vozidiel Volvo ponúka k dispozícii aj bohatý sorti-
ment zimných kolies pre bezpečnú jazdu počas vlhkých a chladných 
období.

1. Strešný box navrhnutý dizajnovým tímom spoločnosti Volvo Cars. 2. Plastová rohož do batožinového priestoru. 3. Textilná rohož do batožinového priestoru, chrániaca náklad.
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4. Personalizovaný diaľkový ovládač s kľúčom, Linear Walnut. 5. Osvetlené prahové lišty. 6. Lapače nečistôt, predné. 7. Poloelektrické sklopné ťažné zariadenie. 8. Strešné nosiče.  
9. Spojler na veku batožinového priestoru.
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T8 Twin Engine AWD T6 AWD

Typ motora: Plug-in hybrid s 2,0-litrovým zážihovým radovým  
4-valcovým motorom prepĺňaným kompresorom  
a turbodúchadlom v kombinácii s elektromotorom

Zážihový radový 4-valcový 2,0-litrový motor prepĺňaný 
kompresorom a turbodúchadlom

Prevodovka Osemstupňová prevodovka Geartronic™ Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, automat.: 2.0 7.2

CO2 g/km, automat.: 46 165

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: Zážihový motor: 235 (320) 5700 
Elektromotor: 65 (87) 7000

235 (320) 5700

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: Zážihový motor: 400/2200 – 5400 
Elektromotor: 240/0 – 3000

400/2200 – 5400

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, automat.: 4.8 5.9

Najvyššia rýchlosť, km/h, automat.: 250 250

Objem palivovej nádrže, litre: 50 60

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b

T5

Typ motora: Zážihový radový 4-valcový 2,0-litrový motor  
s turbodúchadlom

Prevodovka Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, automat.: 6.5

CO2 g/km, automat.: 149

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 187 (254) 5500

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 350/1500 – 4800

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, automat.: 6.8

Najvyššia rýchlosť, km/h, automat.: 230

Objem palivovej nádrže, litre: 55

Emisná norma: Euro 6b

_00YYA_S90_MY18_SKsk.indd   70 2017-05-16   13:49



_00YYF_S90_MY18_V0.indd   71 2017-05-16   13:56

FAKTY A ČÍSLA | 71

1027 961

1443 1443

1443

672

11492941873

1628 1460 1420 1629

1071 911

4963

1978/1149

1014 20191879

1879

1628

2019

1879

1629

2019

Poznámka: Niektoré informácie v tejto publikácii môžu byť nesprávne v dôsledku zmien, ktoré mohli nastať po jej vytlačení. Niektoré opisované alebo vyobrazené prvky výbavy môžu byť 
v súčasnosti k dispozícii iba za príplatok. Pred objednávaním si od predajcu vozidiel Volvo vyžiadajte aktuálne informácie. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho 
upozornenia meniť ceny, farby, materiály, technické parametre a verzie modelov.

D5 AWD D4 AWD

Typ motora: Vznetový radový 4-valcový 2,0-litrový motor  
s dvojitým turbodúchadlom a systémom common-rail

Vznetový radový 4-valcový 2,0-litrový motor  
s dvojitým turbodúchadlom a systémom common-rail

Prevodovka Osemstupňová prevodovka Geartronic™ Osemstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, automat.: 4.8 4.7

CO2 g/km, automat.: 127 124

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 173 (235) 4000 140 (190) 4250

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 480/1750 – 2250 400/1750 – 2500

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, automat.: 7.0 8.4

Najvyššia rýchlosť, km/h, automat.: 240 230

Objem palivovej nádrže, litre: 60 60

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b

D4 D3

Typ motora: Vznetový radový 4-valcový 2,0-litrový motor  
s dvojitým turbodúchadlom a systémom common-rail

Vznetový radový 4-valcový 2,0-litrový motor  
s dvojitým turbodúchadlom a systémom common-rail

Prevodovka Šesťstupňová manuálna prevodovka alebo  
osemstupňová prevodovka Geartronic™

Šesťstupňová manuálna prevodovka alebo  
šesťstupňová prevodovka Geartronic™

Kombinovaná spotreba paliva, litre/100 km, man/automat.: 4.4/4.4 4.3/4.3

CO2 g/km, man/automat.: 116/116 114/114

Max. výkon, kW (k) pri ot./min: 140 (190) 4250 110 (150) 3750

Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Zrýchlenie, 0 – 100 km/h v sekundách, man/automat.: 8.2/8.2 9.9/9.9

Najvyššia rýchlosť, km/h, man/automat.: 230/230 205/205

Objem palivovej nádrže, litre: 55 55

Emisná norma: Euro 6b Euro 6b

Všetky technické parametre sa môžu meniť. Aktuálne informácie si vyžiadajte od predajcu vozidiel Volvo.
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VOLVO S90

VOLVO SERVIS.  
NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB.

Keď si kupujete Volvo, kupujete si ten najjednoduchší spôsob, ako 
vlastniť automobil. Nech už vaše vozidlo potrebuje čokoľvek, auto-
rizovaný servis Volvo sa o to postará za vás a zabezpečí nepretržitý 
špičkový prevádzkový stav vášho vozidla.

Vzhľadom na servis zastávame vlastnú filozofiu, ktorá zohľadňuje 
osobný prístup a hospodárnosť – náš servis sa postará nielen o 
vaše vozidlo, ale aj o vás. Nazvali sme ho Volvo Servis a poskytne 
vám čokoľvek, čo budete potrebovať, tým najjednoduchším možným 
spôsobom.

Váš predajca vozidiel Volvo ponúka celý rad služieb zameraných 
výhradne na to, aby vám čo najviac uľahčili život a starostlivosť o 
vozidlo. To je však iba začiatok. Už čoskoro budú mať všetci majitelia 
vozidiel Volvo svojho osobného technika – vaše vozidlo bude pripra-
vené v priebehu hodiny a vy si zatiaľ môžete užívať pohodlie nášho 
salónika namiesto jazdenia hore-dolu. Pretože všetko, čo robíme, 
robíme s cieľom nachádzať nové spôsoby uľahčovania života ľudí  
prostredníctvom našich vozidiel a služieb.

PRAVIDELNÁ PREHLIADKA

Pri vašej návšteve autorizovaného servisu Volvo Car na účely vyko-
nania pravidelnej prehliadky na vás čaká množstvo bonusov, ktorými 
vás chceme odmeniť a spríjemniť vaše čakanie. Softvér vášho vozidla 
aktualizujeme na najnovšiu verziu, vďaka čomu sa vaše Volvo opäť 
trocha vylepší po každej stránke. Poskytujeme bezplatné kontroly 
stavu vášho vozidla, v prípade potreby vám ponúkame možnosť alter-
natívnej dopravy počas vykonávania servisu vášho auta a tiež vám 
umyjeme vaše Volvo.
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ZAŽITE VOLVO

PREČÍTAJTE SI VIAC NA VOLVOCARS.SK

Vitajte v našom internetovom obchode a vyberte si z ponuky kolekcie Volvo Lifestyle.  
Naša kolekcia Lifestyle je inšpirovaná moderným životným štýlom a obsahuje bohatý sortiment príslušenstva  
– od švédskeho krištáľu a remeselne spracovaných kožených tašiek po oblečenie, hodinky a ďalšie vybrané  
produkty. Kompletnú kolekciu nájdete na internetovej stránke www.collection.volvocars.com
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