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Balíček Volvo „PRAKTIK“
AKČNÍ CENA:  11.690 Kč vč. DPH a montáže

Plastová vana kufru - Atraktivní ochranná rohož 
z plastu, tvarově přizpůsobená zavazadlovému 
prostoru a v barvách sladěných s ostatními prvky 
interiéru. 

Praktická látková síť, která zabraňuje pohybu 
nákladu v zavazadlovém prostoru. Je vyrobena 
z pružného materiálu, takže pod ni lze náklad 
snadno zasunout.

Kryt nárazníku - Exkluzivní stylový prvek z leštěné 
nerezové oceli. Chrání nárazník před škrábanci 
při nakládání nebo vykládání. Kryt nárazníku byl 
navíc speciálně navržen tak, aby ladil s dalšími 
stylovými prvky exteriéru , ale také působil jako 
samostatná část.

Tvarované plastové rohože do prostoru pro 
cestující - Exkluzivní stylový prvek z leštěné 
nerezové oceli. Chrání nárazník před škrábanci 
při nakládání nebo vykládání. Kryt nárazníku byl 
navíc speciálně navržen tak, aby ladil s dalšími 
stylovými prvky exteriéru , ale také působil jako 
samostatná část.
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Balíček Volvo „Dovolená“
AKČNÍ CENA:  31.500 Kč vč. DPH

Střešní nosič, křídlový profil pro ližiny - Vysoce 
kvalitní střešní nosič pro bezpečnou přepravu 
nákladů na střeše. Aerodynamicky tvarovaný
křídlový profil byl optimalizován s cílem minima-
lizovat odpor vzduchu i hluk větru, což cestu 
autem značně zpříjemňuje.

Střešní box, Space Design 520 - Space Design 
je moderní, exkluzivní a aerodynamický střešní 
box, který díky jedinečné konstrukci klade
minimální odpor proudícímu vzduchu.
Díky systému Dual Opening jej lze otevřít
z obou stran. Aerodynamická konstrukce a řada 
praktických speciálních funkcí spolu
s velkorysými vnitřními rozměry katapultují tento 
box do vlastní kvalitativní třídy
 

Tvarované plastové rohože do prostoru pro 
cestující - Exkluzivní stylový prvek z leštěné 
nerezové oceli. Chrání nárazník před škrábanci 
při nakládání nebo vykládání. Kryt nárazníku byl 
navíc speciálně navržen tak, aby ladil s dalšími 
stylovými prvky exteriéru , ale také působil jako 
samostatná část.

Tvarovaná plastová rohož do nákladového
prostoru - Atraktivní ochranná rohož z plastu, 
tvarově přizpůsobená zavazadlovému prostoru
a v barvách sladěných s ostatními prvky
interiéru. Sjíždění nákladu při přepravě brání 
vrstva protiskluzového materiálu, jímž je rohož 
potažena.
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Balíček Volvo „STYLING“
AKČNÍ CENA: 36.140 Kč vč. DPH (Inscription, R-Design, neplatí pro motory D3)
AKČNÍ CENA: 46.930 Kč vč. DPH (Momentum, neplatí pro motory D3)

Sada pro stylové provedení exteriéru vozu 
Volvo V90 - Stylingová nabídka se skládá 
z barevně sladěného předního spojleru
a dolních prahů s jedinečným designem, 
speciálních koncovek výfuku a barevně 
sladěného zadního difuzoru s chromovaným 
obložením.

Zvýhodněná nabídka zimních kompletních kol

V90: 47 020 s DPH
18“ kola z lehké slitiny, s 10 paprsky 
v provedení turbíny, stříbrná Silver Bright 
245/45 R18 Nokian, WR D4 V B/A/69 dB 
52 239,- Kč


