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XC90, S90, V90, V90 Cross Country

podzim | 2016Volvo | Novinky | Služby

Aktuální řada devadesát v  součas-
nosti zahrnuje luxusní SUV, elegant-
ní sedan a  praktické kombi. Spo-
lečně sdílejí modulární platformu 
SPA, moderní pohonné jednotky 
a  pokročilé bezpečnostní systémy 
a  nabízejí řádnou dávku komfortu. 
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Společný je jim i typicky jednoduchý 
skandinávský design.

Každý z  modelů XC90, S90 
a V90 však má jiný charakter a to, co 
spolu sdílejí, interpretují odlišně. Mo-
del XC90 při svém uvedení způsobil 
velké pozdvižení, protože koncept 
luxusního SUV poháněného výhrad-
ně čtyřválcovými motory, to tu ještě 
nebylo. Přesto XC90 přesvědčila, že 
zejména zážehové jednotky přináší 
nejen očekávané výkony a  kulti-
vovanost, ale také hospodárnost. 
U  S90 tak už nikdo nepochyboval, 
že tato cesta má svůj smysl, a  bylo 
možné rozvíjet talent luxusní limuzí-
ny, takže si co nevidět budete moci 
podobné atributy vychutnat také 
v novém kombi S90.

Než Volvo představilo sériové 
modely řady 90, dokázalo veřejnost 
navnadit nádhernými koncepty. 
Zlobili byste se, kdyby se v řadě 90 
objevilo i  velké dvoudveřové kupé 
nebo shooting brake odkazující na 
slavný model P1800? Myslím, že ur-
čitě ne! Nechme se překvapit. O stá-
vajících modelech se více dočtete na 
následujících stránkách.



2 
P O B O Č K A

Navštivte nás, rádi se o vás postaráme
Přijďte za námi do showroomu, rádi vás přivítáme. Zatímco si budete prohlížet nové modely značky Volvo, postaráme 
se o vaše děti či doprovod. Čekání jim zpříjemníme čerstvým croissantem, švédským koláčkem FIKA, vynikající kávou 
a aktuálními novinami.

Volvo S90 Volvo V90

Volvo XC90 Volvo V90 Cross Country
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P Ř E D S T A V U J E M E

Budoucnost řady 40
Volvo představilo dvojici konceptů, 
které jsou předobrazem budoucích 
modelů řady 40. Zároveň s  nimi 
představilo také novou modulár-
ní platformu CMA, která by se dala 
zjednodušeně popsat jako zmenše-
ná platforma SPA určená pro mo-
delové řady 90 a  60. Znamená to, 
že je přizpůsobena pro nejrůznější 
typy pohonů – od čistě spalovacích 
motorů přes hybridní pohonné jed-
notky až po čistě elektrický pohon.

První koncept dostal označe-
ní 40.1 a  ukazuje možnou podobu 
budoucího Volva XC40, což bude 
konkurent pro BMW X1 nebo Merce-
des-Benz GLA. Koncept pojmeno-
vaný 40.2 naopak předznamenává 
design další karosářské varianty, 
kterou by mohl být sedan S40. Oba 
koncepty jsou poháněny agre-
gátem T5 TwinEngine, který tvoří 
nový přeplňovaný zážehový třívá-
lec o  objemu 1,5 litru spolupracující 
se sedmistupňovou dvouspojkovou 
převodovkou a elektromotor.

V nabídce sériových vozů by se 
měla objevit jak verze s  pohonem 
pouze předních kol, tak ta s  poho-
nem všech kol, kde by síla k zadním 
kolům byla přenášena klasickým 
kardanem. Šéf výzkumu a  vývoje 
Peter Mertens ovšem označil za ve-
lice pravděpodobné, že se dočkáme 
i verze s pohonem všech kol ve stylu 
XC90 T8, kde se o pohon zadních kol 
stará elektromotor.

V  roce 2020 by měla nabídku 
rozšířit čistě elektrická verze modelů 
řady 40 s dojezdem na jedno nabi-
tí okolo 320 km. Hybridní varianta 
zase bude kombinovat zmiňovaný 
zážehový tříválec s výkonem 183 koní 
a  elektromotor s  výkonem 75 koní. 
Elektromotor bude v  některých re-
žimech schopen pohánět auto sám 
a díky jednodušší konstrukci a sníže-
ní třecích ztrát bude ve dvouspojkové 
převodovce využívat jen druhý, čtvr-
tý a šestý převodový stupeň.

Vrcholné verze řady 40 budou 
uvnitř vybaveny velkým dotykovým 
displejem, tak jak jej znáte z  XC90, 
a  pokud budete mít nainstalovánu 
správnou aplikaci, obejdete se bez 
klasického klíčku. Bude totiž mož-
né odkudkoli komukoli poslat tajný 
kód, s jehož pomocí půjde auto ode-
mknout a  nastartovat prostřednic-
tvím mobilního telefonu.

V  neposlední řadě pak budou 
vozy řady 40 udávat směr v oblas-
ti systémů pro autonomní řízení. 
V centrech měst a na běžných ven-
kovských silnicích bude mít řízení 
víceméně na starosti řidič, kterému 
ovšem bude vydatně asistovat řada 
řídicích a  asistenčních systémů. Na 
dálnici pak auto převezme plnou 
kontrolu nad jízdou a vy se budete 
moci pohodlně opřít a  věnovat se 
něčemu jinému.

Švédská automobilka postupně obměňuje svou modelovou paletu. Už má vyřešené základní pilíře nejvyšší řady 90, 
nyní nastal čas oživit kompaktní řadu 40.

XC40 by mohlo být švédskou odpovědí na BMW X1 či Mercedes-Benz GLA

Koncept představující možnou podobu sedanu S40 



C H C E T E 
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Model V90 je samozřejmě k  dis-
pozici v  provedení s  pohonem 
předních, ale i  všech kol. Paleta 
motorizací má základ v  zážehové 
a  vznětové jednotce identického 
objemu dva litry. Zahrnuje tři vý-
konové verze zážehového čtyřvál-
ce, přičemž ta nejsilnější – dostup-
ná během příštího roku – T8 Twin  
Engine je plug-in hybrid s výkonem 

V90: Severská kráska

N A P I Š T E  M I  N A : 
K O L A R @ A U T O C A R D I O N . C Z

P Ř E D S T A V U J E M E

přes 400 koní a s dojezdem až 50 
kilometrů v  čistě elektrickém reži-
mu. Příznivci dieselů mohou vybí-
rat ze tří výkonových provedení. 
Nejvýkonnější vznětová jednotka 
D5 AWD je pak vybavena chytrým 
systémem PowerPulse, který fun-
guje na principu stlačení vzduchu 
prostřednictvím malého elektric-
kého kompresoru do vysokotlaké 

Majestátní V90 je vlajkovou lodí kombíků Volva. Nádherným způsobem kombinuje legendární čistý 
skandinávský design se špičkovou bezpečností a pokrokovými technologiemi. 

Volvo V90 má dvě světové novinky � jedna brání nechtěnému opuštění vozovky 
a umí rozpoznat předěl mezi asfaltem a krajnicí i bez vyznačení bílou čárou, 
druhá dokáže zamezit střetu s velkými zvířaty.

dvoulitrové nádrže. Tato techno-
logie ihned po stlačení plynového 
pedálu aktivuje turbodmychadlo, 
aby měl vůz již od rozjezdu a při jíz-
dě nízkou rychlostí k dispozici oka-
mžitý nárůst zrychlení.

 Pokud je potřeba rychle ak-
celerovat, je vzduch z  této nádrže 
dále vehnán do výfukového po-
trubí, aby pomohl roztočit turbo- 

dmychadlo. Výsledkem je krásně 
plynulý a  intenzivní zátah už od 
volnoběhu. Neuvěřitelně chytrá 
a funkční věc!

Jízda s V90 je velice podmanivá. 
K dobrému pocitu z toho, že vlastní-
te a řídíte neuvěřitelně krásné auto, 
se přidává ještě všeprostupující klid 
na palubě. Tuto kombinaci zážitků 
vám nabídne jen Volvo.

Hlavní tváří nového Volva V90 je fotbalový kanonýr Zlatan Ibrahimovič

Drahoš Křivý
Prodejní manažer 
AUTO CARDION
krivy@autocardion.cz
+420 735 193 379

Design nové V90 zdůrazňuje 
sílu, důstojnost a eleganci
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V90: Severská kráska Porota složená z  profesionálních 
automobilových designérů potvr-
dila výjimečnost Volva S90, když 
mu udělila prestižní ocenění Nej-
lepší design sériově vyráběného 
vozu roku 2015.

Sedan S90 je dalším členem 
výjimečné „devadesátkové“ řady 
švédské automobilky. Karoserie při-
náší další rozměr elegance, kterou 
potvrzuje i  řada odborníků. K  dy-

namičtějšímu pojetí dobře pasují 
výkonné zážehové jednotky, zejmé-
na pak motorizace T6 s  výkonem 
přesahujícím 300 koní. Ve srovnání 
s  verzemi se vznětovými motory 
nabídne tu nejvyšší možnou míru 
akustického i jízdního komfortu.  

Zrychlení z  klidu na 100 km/h 
zvládne S90 s  tímto motorem za  
6,1 sekundy, což je vážně velice dob-
rý čas. I přes svůj relativně malý ob-

jem má motor dost síly na stabilní 
udržení vysoké rychlosti. S90 nabízí 
několik jízdních režimů, které mění 
charakter auta od plavného komfor-
tu až k  agilnímu průjezdu zatáček. 
S  tímto autem rozhodně není pro-
blém jet i  opravdu svižně. Fantas-
tický je také vertikálně orientovaný 
multimediální systém ve středové 
části palubní desky. Jeho moderní, 
plně dotykové ovládání připomíná 

tablet. Audio Bowers & Wilkins nabí-
zí vskutku špičkovou kvalitu repro-
dukce a  jedno z  jeho nastavení na-
vozuje například shodnou akustiku 
jako koncertní hala švédské filhar-
monie v Göteborgu.  

Volvo S90 je velice osobitý se-
dan, který na trhu jen velmi těžko 
hledá konkurenci. Nejen svým po-
jetím, ale také tím, jaké zážitky jeho 
řízení přináší.

T E S T O V A C Í  J Í Z D Y
Svezení v novém modelu S90 si objednejte 
na telefonním čísle +420 730 166 111 nebo e-mailu 
recepce@autocardion.cz. 

Volvo S90 boduje designem
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Libor Došek: Jsem u vás 
maximálně spokojený

„Jak dlouho máme Volvo? To už 
bude nějakých jedenáct let… nejdřív 
jsem si pořídil XC90, tu starší. Tehdy 
jsem hrál za Spartu a  manželka za 
mnou z  Brna do Prahy často jezdi-
la. Když jsme měli první dítě, hledali 
jsme bezpečnější auto a volba padla 
samozřejmě na Volvo. Po šesti le-
tech jsme ji dali pryč a čekali na no-
vou XC90. Teď, se dvěma dětmi, už 
samozřejmě sedmimístnou,“ začí-
náme povídání s  Liborem Doškem, 
fotbalistou, Brňákem a  volvistou 
v jedné osobě. Bez centimetru dvou-
metrový sympaťák se za námi za-
stavil v showroomu AUTO CARDION  
na Heršpické, který mu rychle při-
rostl k srdci… ale o tom až později.

Jednou do toho sedla…
„Manželce se nejprve devadesátka 
nezdála, zato já jsem se do ní zamilo-
val okamžitě. Že prý nepotřebujeme 
velké auto… ale jednou do toho sedla 
a  už nevysedla.“ Oba se rozesmě-
jeme, když poznamenám, že titulek 
pro rozhovor už máme: Jednou do 
toho sedla a  už nevysedla. „Já když 
jsem ikscé devadesátku poprvé viděl 
v televizi, v nějakém pořadu, tak jsem 
si to nahrál, pak jsem to manželce 
pustil a říkám: ‚Podívej se, to je naše 
nové auto.‘ a bylo rozhodnuto.“

Na novou roli si zvykám
Libor Došek, bývalý útočník několi-
ka prvoligových klubů, svým fotba-
lovým umem navázal na rodinnou 
tradici, kdy otec Libor Došek a strýc 
Eduard byli hráči Zbrojovky Brno. 
Libor ukončil profesionální kariéru 
letos v  květnu, a  jak sám říká: „Na 

novou roli si teprve zvykám.“ Jestli si 
ligový fotbalista po 17 letech aktivní 
činnosti užívá zaslouženého volna? 
„Volno jsem si udělal pouze v červnu 
a už od července jsem přijal nabíd-
ku stát se vedoucím A-mužstva ve 
Zbrojovce Brno.“ 

Miluju Brno, miluju Volvo
Protože s  Liborem sedíme u  kávy 
v  křesílkách před showroomem, 
pohled mu občas sklouzává na jen 
metr od nás stojící nové Volvo S90. 
„To je opravdu krása! Díval jsem se 
na ni na internetu a  teď ji konečně 
vidím naživo. Doufám, že na mě jed-
na čeká…“ Už jste se v ní svezl? Ptám 
se a po negativní odpovědi nabízím, 
že jakmile dopijeme kávu, nová S90 
bude Liborova, alespoň na chvilku.  

Povídáme si ještě chvíli o  lásce 
k  Brnu, o  lásce k  Volvu i  o  tom, že 
Volvo pro něj není jen auto, je to ži-
votní styl. Volvo s péčí o bezpečnost 
svých majitelů jakoby zapadalo do 
Liborova životního rytmu a hodnot. 

„Možná jsem tím mezi fotbalis-
ty výjimka, ale nikdy mi nezáleželo 
na bůhví jaké image, a  priori spo-
jovanou s  drahými, nablýskanými, 
nadupanými auty. Já jsem zkrátka 
pohodář, jízdu si vychutnávám, uží-
vám, jezdím v  klidu. To, že je Vol-
vo nejbezpečnější auto, je pro mě 
osobně i  pro mou rodinu strašně 
důležité. A  jestli dělám mezi přáteli 
osvětu o přednostech Volva? Samo-
zřejmě… ale upřímně, Volvo si ji dělá 
samo, stačí se na něj podívat nebo 
se v něm svézt.“

AUTO CARDION? 
Fantazie a velká spokojenost!
„Dřív jsem servisoval devadesátku 
v Průhonicích, kde jsem ji i kupoval. 
Když mi pak říkali, že otevírají ses- 
terský showroom AUTO CARDION 
v Brně, byl jsem nadšený. A poprav-
dě, jsem tu s péčí strašně spokojený, 
ale nejenom to. Když jsem poprvé 
vstoupil do showroomu, uchvátil 
mě designem, tím, jak architekt pře-
mýšlel, když plánoval propojení se 
servisem atd. Pít kávu a  pozorovat 
přitom, jak na vašem autě maka-
jí servisáci, mě baví. A  především, 
kdykoli přijedu, jsou tady všichni 
pozitivně naladění, usměvaví, záro-
veň ale profesionální. Se službami 
a  servisem zkrátka maximální spo-
kojenost,“ usmívá se Libor Došek.

Nová S90
Za volant nového Volva S90 usedal 
Libor téměř obřadně. Když se cca po 
40minutové projížďce ulicemi Brna 
vraceli, bylo vidět už zdálky, že by 
mu nová devadesátka slušela. Za-
parkoval a další čtvrthodinku si ještě 
uvnitř vozu povídali s Drahošem Kři-
vým, naším prodejcem. Bylo vidět, 
že auto ho vzalo za srdce, podobně 
jako XC90. Libor je prostě volvista 
každým coulem!

Nakonec jsme se všichni za-
smáli, když Drahoš Liborovi přinesl, 
cituji „krásný ceníček“. Jak sám Dra-
hoš potvrdil: „Jeli jsme v klidu, Libor 
je fakt pohodář, ani neměl potřebu 
sešlápnout plyn, užíval si to. Moc pří-
jemný člověk.“ 

Jsme rádi, že je zákazníkem 
AUTO CARDION. Děkujeme!

  Kdo je Libor Došek?

• Český fotbalový útočník, 
 který ukončil kariéru na jaře 2016. 
 V současnosti působí jako 
 vedoucí A-mužstva Zbrojovky 
 Brno.
• Člen Klubu ligových kanonýrů, 
 který sdružuje fotbalisty se  
 100 a více nastřelenými  
 prvoligovými góly.
• Působil v několika prvoligových 
 klubech (FC Brno, FC Chmel 
 Blšany, FC Slovan Liberec, 
 AC Sparta Praha, FK Teplice, 
 1. FC Slovácko).
• Působil i v řeckém klubu Škoda 
 Xanthi a v roce 2000 reprezen-
 toval ČR na olympijských hrách
 v Sydney.
• Milující otec dvou dětí  
 a nadšený volvista.
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Stáhněte si aplikaci Volvista, 
abyste měli přehled o svém voze 
Inovujeme pro vás oblíbenou mobil-
ní aplikaci Volvista, kterou používá 
stále více majitelů vozů i  fanoušků 
značky Volvo. Kromě tří pražských 
poboček nyní zahrnuje i  brněnské 
dealerství AUTO CARDION, navíc 
se rozšířil i  počet jejích funkcí. Díky 
propojení se systémem servisních 
prohlídek v ní klienti nově naleznou 
kompletní přehled všech oprav a zá-
sahů na voze. 

Pokud tak budete chtít vědět, co 
se s vaším vozem dělo, pouze sáh-
nete do kapsy a  během okamžiku 
to zjistíte. Navíc aplikace automa-
ticky hlídá, kdy vašemu vozu končí 

technická kontrola, záruka nebo 
platnost asistenční karty Volvista. To 
vše je zabaleno do nového desig-
nu, který navazuje na podařený la-
yout původní verze a dále ho rozvíjí.  
Moderní a  jednoduchá grafika od-
povídá současnému trendu a důra-
zu na přehlednost a funkčnost mo-
bilních aplikací. 

Novinky doplňují stávající funk- 
ce, které například střeží, v  jakém 
stavu jsou pneumatiky a  zda není 
potřeba jejich výměna, mají pod 
kontrolou datum exspirace lé-
kárničky v  autě a  ohlídají za vás 
i  spoustu dalších záležitostí spoje-

ných s vaším Volvem. Přes Volvistu 
se rovněž jednoduše objednáte do 
servisu AUTO CARDION a  v  přípa-
dě potíží na cestách si z  aplikace 
můžete přivolat pomoc v  podobě 
asistenční služby, fungující non-
stop. Aplikace dále obsahuje rady 
a  návody, jak postupovat v  růz-
ných situacích, přehledně popisuje 
všechny varovné kontrolky v  autě 
a nechybí v ní ani katalogy a ceníky 
nových či ojetých vozů. 

Volvistu si můžete zdarma stáh-
nout do zařízení s  operačními sys-
témy iOS a Android na App Store či 
Google Play. 

S E R V I S  /  A P L I K A C E  P R O  V Á S

V O LV O  M Ě N Í  P Ř Í S T U P 
A N E B  R E V O L U C E  V   S E R V I S U

Volva si pořizují zákazníci, je-
jichž myšlení je progresivnější, 
jsou přemýšliví, nezávislí a  dob-
ře informovaní. Naši zákazníci 
hledají, a u značky Volvo nachá-
zejí, všestrannější, promyšlenější 
druh prožitku. Jejich hodnoty se 
blíží hodnotám značky Volvo. 
Jednou z cest, jak takové zákaz-
níky zaujmout a oslovit, je i u nás 
v  Brně nově zaváděný způsob, 
chcete-li přístup či systém práce 
na servisních zakázkách, zvaný 
Volvo Personal Service.

Celý několikaměsíční proces 
certifikace na VPS zahajujeme již 
v říjnu tohoto roku. V čem vlastně 
VPS spočívá?

Zásadní změnou pro zákaz-
níky je skutečnost, že od po-
čátku celého procesu v  servisní 

dílně až po jeho ukončení – to 
vše bude mít na starost jeden 
člověk, tzv. technik osobních 
služeb. Technik stanoví diagnó-
zu vozu již při prvním kontaktu 
se zákazníkem, naplánuje po-
stup opravy, zajistí náhradní díly 
a  zákazníkovi předem poskyt-
ne co nejpřesnější odhad ceny 
a dobu opravy. 

Zákazník ocení zjednodu-
šenou komunikaci přímo se 
„svým“ technikem, který zná 
servisní historii vozu, celou ko-
munikaci se zákazníkem, jejich 
vztah se stává osobnějším vzta-
hem, je založený na důvěře. Od-
padnou tak možná nedorozu-
mění či ztráty informací, veškerá 
komunikace bude jen mezi zá-
kazníkem a osobním technikem.

Další novinkou VPS je para-
lelní práce dvou techniků na kaž- 
dém autě. V praxi to tak přinese 
nejen podnětnější prostředí pro 
samotné techniky (mechaniky) 
v dílně, ale také podstatné zkrá-
cení doby opravy, což je v dnešní 
uspěchané době nezanedbatel-
ným bonusem. Mnozí zákazníci si 
tak nově častěji vyberou „opravu 
na počkání“ a během čekání mo-
hou využít nabídky na testovací 
jízdu v  novém modelu či si jen 
vypít kávu v pohodlném sofa.

Volvo je první, kdo mění 
desítky let zajetý systém práce 
v  autodílnách, přináší změnu, 
která servisní služby posunuje do 
dimenze „zastávek v  závodních 
boxech“. Jsem osobně velmi rád, 
že jsem při tom.

Patrik Němec
Vedoucí servisu 
AUTO CARDION
nemec@autocardion.cz
+420 730 598 123

C H C E T E 
V Ě D Ě T  V Í C ?
Z E P T E J T E  S E
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T Ý M  A U T O  C A R D I O N
Heršpická 788/9, Brno
+420 730 166 111, recepce@autocardion.cz
www.autocardion.cz

Patrik Němec
Vedoucí servisu
Zkušený expert, který 
vás odzbrojí úsměvem 
a profi servisem. 
nemec@autocardion.cz
+420 730 598 123

Drahoš Křivý
Prodejce
Čerstvý otec, jenž žije svou 
prací. Jeho přístup vás 
opravdu nadchne. 
krivy@autocardion.cz
+420 735 193 379

Ondřej Hejl
Prodejce
Hýří nápady a je vždy 
o krok napřed. Profík, 
kterého nenachytáte 
na švestkách.
hejl@autocardion.cz
+420 730 169 825
 

Míša Skřičková
Recepční
Neustále usměvavá 
a veselá. Díky ní se 
budete těšit na každou 
svou návštěvu. 
recepce@autocardion.cz
+420 730 166 111

Šárka Vítová
Recepční
Příjemně naladěná 
za všech okolností. 
Připraví vám výbornou 
kávu a ráda pomůže. 
recepce@autocardion.cz
+420 730 166 111 

Zbyněk Novotný 
Přijímací technik
Dobře naladěný příjemce 
všech vašich požadavků 
je stále na příjmu.
novotny@autocardion.cz 
+420 735 793 931


