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LEISKITĖS
Į NAUJĄ

KELIONĘ
2016/2017 M. ŽIEMA

SMALSUSIS ŠVEDAS 
IEŠKANT LAIMINGOS VIETOS 

Šiandien prabanga matuojama ne daiktais. Šiuolaikinė prabanga matuojama laiku, 
dvasios ramybe, o ypač laime. Tačiau kas suteikia dvasios ramybę ir dovanoja 

laimę? Į šiuos klausimus turi atsakyti „Volvo Cars“, kad galėtų ir toliau kurti 
automobilius, dovanojančius „Volvo“ vairuotojams gyvenimą be rūpesčių. Įsėdome 

į XC90 ir laimės ieškoti išvykome į Islandiją.

AISTRINGI ŽMONĖS,
KURIANTYS „VOLVO“ AUTOMOBILIUS

KOMFORTO MENAS
Kurdami naujausius „Volvo“ automobilius, mūsų dizaineriai komfortą pavertė meno 
forma ir sukūrė prabangius ir ergonomiškus interjerus, galinčius padėti susikurti 
aukštesnį gerovės lygį ir tuo pat metu mėgautis „Volvo“. Nuo vairuotojo nugarą 

masažuojančių sėdynių iki oro kondicionavimo sistemos, užtikrinančios tobulai gryną 
klimatą automobilyje – mes darome viską, kad už vairo jaustumėtės laimingesni ir 

sveikesni.

ISTORIJA 
„VOLVO“ VISAM GYVENIMUI 

Mažinti išskiriamą CO2 kiekį ir suvaldyti klimato pokyčius yra sudėtingas iššūkis, 
tačiau taip pat ir puiki galimybė tobulinti techninius sprendimus. „Volvo Cars“ 
nuo seno kuria visuomenei naudingas automobilių sistemas ir funkcijas. Mūsų 

automobiliai sukurti labai ilgam naudojimui iki tol, kuomet ateina laikas juos perdirbti, 
o tuomet „Volvo“ gyvenimo ciklas prasideda iš naujo.

MUS ĮKVĖPĖ 
IŠMANŪS MIESTAI

Šiandien išmanūs miestai, kur informacijos ir ryšių technologijos neatsiejamos nuo 
kasdienio gyvenimo ir padeda jam vykti sklandžiau, yra pasirengę pakeisti vairavimą 

didmiesčiuose. Kaip prie naujojo pasaulio prisitaikys Jūsų „Volvo“? Apžvelgėme, 
kaip kuriami naujausi ir į išmaniąją aplinką integruotis skirti „Volvo“ automobiliai, 

galintys gyvenimą padaryti saugesnį, paprastesnį ir patogesnį visiems.
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LAIMĘ 
NEŠANČIOS

VIETOS

SMALSUSIS ŠVEDAS

Automobilio įsigijimas laimės neatneš. Toks automobilių gamintojo teiginys gali 
nuskambėti keistai. Tačiau tai tiesa. Automobilis suteikia galimybę atrasti naujų vietų, 
sutikti naujų žmonių ir patirti gyvenimą taip, kaip norite. Šie pakeliui patirti potyriai ir 

prisiminimai bei sutikti draugai ir sukuria laimės jausmą. Mūsų automobiliai – tik būdas 
Jums padėti tai atrasti. Patikimuoju XC90 nuvykome į Islandiją ieškoti laimės.

IEŠKANT

T E K STA S  /  N U OT R AU KO S   / /   U L R I K A  H A M R É N  /   PAT R I K  J O H Ä L L



Į
Islandiją atvykome ieškoti laimės. Į pagalbą pa-

sitelkėme pilnos komplektacijos „Volvo XC90“ ir 

gerai sužymėtą turistinį žinyną, be to, susitarė-

me susitikti su islandu profesoriumi bei švedu 

filosofu. Visa kita paliksime likimui. Tačiau pir-

miausia atsakysime į klausimą – kodėl pasirin-

kome Islandiją?

Galvojant apie laimę, nedidelė ir atoki vals-

tybė šiaurinėje Atlanto vandenyno dalyje, kuriai būdin-

gas lietingas oras, tikriausiai nėra pirmoji į galvą atėjusi 

vieta. Kad ir kaip šalta bei tamsu čia bebūtų, Islandijos 

žmonės ne vienerius metus išrenkami laimingiausiais 

pasaulyje. Pradėkime paieškas. Šokime į XC90 ir judė-

kime laimės link!

Oras Islandijoje keičiasi tarsi... oras. Vien pirmąsias 

keletą dienų mus košia žvalumo suteikiantis sniegas, 

lietus, kruša, gūsingas vėjas, bet šildo saulė. Atrodo, 

kad ir Islandijos kraštovaizdis nuolat keičiasi, kaip ir lai-

mės samprata. Žmonių laimės suvokimas priklauso nuo 

pašnekovo ir jo kilmės. Švedijoje, kurios gyventojai daž-

nai laikomi vienais laimingiausių, laimę dažnai lemia gy-

venimo kokybė, dvasios ramybė ir bendra gerovė. Kaip 

laimę supranta Islandijos žmonės?

 

SAVO NEDIDELĖS KARALYSTĖS KARALIAI
„Laimę apibrėžti sudėtinga, ją kiekvienas interpretuoja 

savaip“, tvirtina Reikjavike įsikūrusios Kleppsspitali psi-

chiatrinės ligoninės psichiatras Óttar Guðmundsson. 

„Daugeliui mūsų laimė reiškia būti sveikam, gyventi sau-

gioje visuomenėje, rūpintis mylimais žmonėmis ir turėti 

gyvenimo tikslą. Laimingi jaučiamės tada, kai patiriame 

jausmą, kad esame svarbūs visuomenėje ir kad mūsų 

veikla neša naudą kitiems“.

Kaip dėl gyventojų? Ar jų indėlis į šalies laimę svar-

bus? Óttar Guðmundsson teigimu, svarbus. „Kadangi 

mūsų tiek nedaug, save laikome savo nedidelio pasaulio 

karaliais“. Kam nepatiktų kartkartėmis pasijausti karaliumi?

Islandijoje gyvena išties nedaug žmonių – kiek 

daugiau nei 300  000 gyventojų. Sukurta net progra-

mėlė „Islendinga-APP“, kurios dėka galite išsiaiškinti, 

ar ką tik sutiktas žmogus nėra Jūsų giminaitis. Panašu, 

kad santykinai nedidelis gyventojų skaičius yra tai, ką 

laimingiausios pasaulio valstybės turi bendro, tačiau 

prie to dar grįšime.

LAIMĖS SĄRAŠO VIRŠŪNĖ
Pagal kasmetinį Pasaulio laimės indeksą, kuriame 

pateikiamas laimingiausių pasaulio valstybių sąrašas, 

atšiauriame Skandinavijos klimate gyvenantys žmo-

nės ne kartą išrinkti laimingiausiais pasaulyje, o saule 

besimėgaujantys pietų Europos gyventojai, pavyzdžiui, 

italai ir portugalai, garsėja nepasitenkinimu gyvenimu. 

Akivaizdu, tokius indeksus reikia vertinti atsargiai, ta-

čiau juos skaityti vis tiek įdomu. Turiu pripažinti, kad į 

mūsų XC90 priekinį stiklą daužantis lietui, nesijaučiu 

itin džiugiai. O lietui virtus kruša, negaliu liautis galvo-

jusi, ar šią akimirką jausčiausi bent šiek tiek laiminges-

nė, jei būčiau islandė.

2016 m. Pasaulio laimės indekso sąrašo viršuje 

karaliauja Islandijos kaimynė – Danija. Šveicarija užima 

antrąją vietą, o Islandija – garbingą trečiąją. Čia vėl grįž-

tame prie gyventojų. Visos trys sąrašo viršuje esančios 

valstybės nedidelės, o jų gyventojų skaičius – santykinai 

labai mažas.

Susisiekėme su švedų filosofu ir laimės tyrinėtoju 

Bengt Brülde. „Visai nestebina, kad islandai save laiko 

laimingais,“ aiškina B. Brülde. „Tai bendra visoms Skan-

dinavijos valstybėms. Mes turtingos ir demokratiškos, 

be to, smarkiai pasitikime viena kita ir savo valdžia. Esa-

me individualistai ir turime puikias galimybes nugyventi 

gyvenimą, kokį norime gyventi. Tai yra keletas kintamų 

veiksnių, turinčių įtakos laimės jausmui“.

S M A L S U S I S  Š V E DA S

APIE ISLANDIJĄ
Islandija yra šiek tiek į pietus nuo šiaurės poli-
aračio, tačiau dėl Golfo srovės pasižymi gana 
švelniu klimatu – vėsiomis vasaromis ir ne itin 

šaltomis žiemomis. Turistus iš užsienio čia 
traukia unikalus kraštovaizdis, ypač daug jų 
lankosi vasarą. Beveik visi turistai aplanko 

Reikjaviką, be to, daugelis nori išvysti mineralų 
gausias karštąsias versmes, ledynus, Šiaurės 

pašvaistę ir laukinę rytinės Islandijos dalies 
didybę. Pastaraisiais metais vis daugiau tu-

ristų plaukia stebėti banginių.
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Jausmas, kad 
visuomenėje atliekame 

vaidmenį ir kad mūsų 
veikla yra naudinga 

kitiems – neša laimę.
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„AR TU LAIMINGAS?“
Žodis „laimė“ skirtingose kultūrose interpretuojamas skirtin-

gai, be to, tyrimai rodo, kad laimės sąvoka skirtingai suvokia-

ma skirtingame amžiuje: vyresnio amžiaus žmonės laimę ma-

tuoja pasitenkinimu gyvenimu, o jaunesnio amžiaus – pagal 

žvalinančius užsiėmimus ir euforijos pojūtį. Suprantama, yra 

vienas laimės matavimo būdas, nepriklausantis nuo kilmės 

šalies ar amžiaus. Tereikia paklausti: „Ar tu laimingas?“. Tad 

vadovaujamės savo patarimu ir šį klausimą pateikiame 28-

erių metų turistei iš Sarajevo Zlatanai, pirmąkart atvykusiai 

į Islandiją.

„Taip!“, atsako ji. Paprasta.

Zlatanos tėvynė Bosnija ir Hercegovina Pasaulio laimės 

indekse 2016 m. užėmė 87 vietą ir daugeliu aspektų labai 

skiriasi nuo Islandijos. Kas teikia Zlatanai laimės? Ar tai tie 

patys dalykai, dėl kurių šypsosi Islandijos gyventojai, ar tai 

visiškai kažkas kita?

„Šlovė ir turtai laimės nenupirks“, teigia Zlatana. „Ne-

bent pats pasirinktum. Tikiu, kad laimės teikia paties priimti 

sprendimai ir savo tikslo siekimas. Mane laimingą daro laisvė. 

Mėgavimasis smulkmenomis ir gebėjimas džiaugtis mažais ir 

dideliais dalykais. Tai kelionės, draugai, gamta, kvapai, saulė, 

meilė. Mano šuo. Man laimė – vidinė būsena. Vieta viduje, 

kurią galiu jausti tik tada, kai esu ištikima sau“.



S M A L S U S I S  Š V E DA S

Nepriklausomai nuo 
to, kas esi ir kuo 
užsiimi. Jei išdrįsi 
eiti ir ieškoti laimės, 
visada ją rasi.

NESIJAUDINK IR BŪK LAIMINGAS
Nuo pat pasirodymo 1988 m. Bobby McFerrin a capel-

la klasika „Don’t Worry Be Happy“ („Nesijaudink ir būk 

laimingas“) kėlė nuotaiką viso pasaulio žmonėms. Nors 

nuo tada, kuomet B. McFerrin daina buvo populiarumo 

viršūnėje, prabėgo beveik 30 metų, laimės apibrėžimas 

nelabai pasikeitė. Ar esame laimingesni nei prieš 30 

metų, nors šiandien save laikome sveikesniais ir turtin-

gesniais? Čia veikia keletas veiksnių. Laimė matuojama 

prasmingais potyriais, kurie padeda gyventi laimingesnį 

gyvenimą. Norime padėti vieni kitiems, norime kažkuo 

rūpintis ir norime, kad mūsų vaidmuo visuomenėje ir 

kitų gyvenime būtų svarbus.

Prasmingi potyriai panašiai veikia ir šiuolaikinę 

prabangos sampratą, kuri vis dažniau apibūdinama kaip 

laimės ir gerovės derinys – nesvarbu, ar automobiliuose, 

ar kasdieniame gyvenime. Beje, „Volvo Cars“ yra išleidęs 

ataskaitą, pavadintą „Laimės evoliucija“. „Laimės evoliu-

cija“ pasakoja, kad pirmajame šio šimtmečio dešimtme-

tyje gimę žmonės nesiekia vien tik įgyti daug daiktų. 

Jie ieško autentiškų ir prasmingų potyrių. Šiomis die-

nomis prabanga nebematuojama materialiniais turtais, 

prabanga – rasti laiko santykiams kurti ir vystytis kaip 

asmenybėms. Prabangos ir laimės jausmas atsiranda, 

darant sąmoningus pasirinkimus ir pirkinius, padedan-

čius išreikšti įsipareigojimą savo planetai ir aplink gyve-

nantiems žmonėms.

LAIMĖ – MŪSŲ PRIGIMTYJE
Ne vienas laimės tyrinėtojas tvirtina, kad žmonės už-

programuoti ieškoti laimės. Laimės teikiantys dalykai 

padėjo mūsų rūšiai išlikti. Laimės pojūtis – natūralaus 

mūsų būvio dalis. Daugelis mūsų turime stiprios ir gilios 

teigiamos energijos, nors jai prasiveržti ir vystytis kartais 

prireikia mokymų ir pagalbos. Populiarūs keliai link lai-

mės – meditacija ir teigiamas mąstymas.

Gamta taip pat turi stulbinančio poveikio mūsų ge-

rovei. Galbūt todėl Islandijos gyventojai tokie laimingi. 

Šioje šalyje apstu kvapą gniaužiančių vaizdų, pavyzdžiui, 

ledynų, krioklių, geizerių ir ugnikalnių, Islandija taip pat 

pasižymi įspūdinga laukine gamta, pavyzdžiui, elegan-

tiškais žirgais, daugybe paukščių ir unikaliais jūros gy-

vūnais.

Gamta laimės teikia ir Zlatanai. Tad leisime jai tarti 

paskutinį žodį. Kalbėk, Zlatana.

„Mėgstu, kad gamta, pavyzdžiui galingas krioklys 

ar nenuspėjamas vėjas, leidžia pasijusti nereikšmingu. 

Jei nubundu nelaiminga, visada keliauju į mišką. Foto-

grafuoju, uostau žemės kvapą ir juntu lietaus lašus ant 

odos. Po tokio pasivaikščiojimo visada jaučiu energijos 

ir teigiamų jausmų antplūdį. Džiaugsmu mėgaujamės 

dėl gyvenimo iššūkių. Nepriklausomai nuo to, kas esi ir 

kuo užsiimi. Jei išdrįsi eiti ir ieškoti laimės, visada ją rasi“.

Taigi, laimė – ne turtai. Laimės negalima nusipirkti. 

Ją reikia rasti patiems. Tai šiuolaikinė prabanga, kurią 

patiriame gyvendami trokštamą gyvenimą. Gyvenimą, 

kuriame netrūksta nuotykių ir prasmingų potyrių. Tai 

tikrasis kelias į laimę. 



PAŽVELKITE Į NAUJĄJĮ SEZONĄ

„ VO LVO  CA R S “  GY V E N I M O  B Ū D O  KO L E KC I JA
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1. „Volvo“ automobiliukas, 74 cm, (oranžinė spalva) 166,10 €  2. „Suunto Traverse“ gintarinis laikrodis 422,20 €  3. Plakatas „Amazon“, 50 x 70 cm 21,65 €
4. Odinis raktų pakabukas, konjako spalvos 27,20 € 5. Šalikas 99 €  6. Odinės pirštinės 79,15 €  7. Belaidės ausinės „Harman Kardon Soho“ 227,75 €   
8. Odinė savaitgalio rankinė, 47 x 8 x 21 cm, konjako spalvos 443,85 €  9. Odinis portfelis, 40 x 30 cm, konjako spavos 332,75 €  10. Odinis diržas, 95 cm, konjako 
spalvos 66,10 €

collection.volvocars.com
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PATOGUMO
MENAS

K E L I O N Ė S  T I K S L A S  –  G E ROV Ė

Keliuose automobilių daugiau nei bet kada anksčiau. Augant aplink mus 
esančių eismo dalyvių skaičiui, gali išaugti ir įtampa. Tačiau jausti šiek tiek 
įtampos ar nerimo vairuojant – nieko naujo. Nauja tai, kad įtampą ir nerimą 

galime suvaldyti. Naujausiuose „Volvo“ automobiliuose dizaineriai patogumą 
pavertė meno forma ir sukūrė prabangius ir ergonomiškus interjerus, galinčius 
padėti susikurti aukštesnį gerovės lygį ir tuo pat metu mėgautis Jūsų „Volvo“.
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AISTRINGI ŽMONĖS, KURIANTYS 
„VOLVO“ AUTOMOBILIUS



I
šleidusi naująjį XC90, „Volvo Cars“ 

pristatė visiškai modernų požiūrį į 

skandinavišką prabangą. Tai auto-

mobilis, kuriame novatoriškos dizai-

no ypatybės paprastai suderintos 

su natūraliomis medžiagomis, taip 

sukuriant prabangų interjerą, kuris 

yra tiek patogus, tiek traukiantis akį. Išleidus 

naujuosius „Volvo S90“, „Volvo V90“ ir „Volvo 

XC90 Excellence“, mūsų dizaineriai sutelkė 

dėmesį į prabangą ir gerą savijautą, tam kad 

patogumo automobilyje koncepciją paverstų 

meno forma.

PADĖTI TINKAMAI NUSITEIKTI

Kai automobilyje jaučiamės atsipalaidavę 

ir teigiamai nusiteikę, tai gali labai pakeisti 

mūsų kasdienį vairavimą. Tai ne tik padės 

labiau pajusti kelionės malonumą, tai gali 

pagerinti ir savijautą – jau nekalbant apie 

mūsų ir aplinkinių saugumą. Taigi, kai pro-

jektuojame savuosius automobilius, daro-

me viską ką galime, kad padėtume Jums 

jaustis patogiai, patenkintiems ir valdyti si-

tuaciją. Tačiau kaip mums tai pavyksta? Ką 

gi, pradėkime nuo sėdynių.

Daugybę metų automobilių pasaulyje 

mūsų sėdynės vertinamos kaip vienos ge-

riausių.

Tačiau kai atėjo eilė pamąstyti apie 

sėdimas vietas naujosios kartos „Volvo“ 

automobiliuose, nusprendėme užuot tobu-

linę esamas sėdynes sukurti šį tą visiškai 

nauja. Rezultatas – moderniausių sėdynių 

gama, idealiai papildanti naujus mūsų 

naujųjų automobilių aukščiausios kokybės interjerus, ir užtikrinanti nepra-

lenkiamą patogumą.

Apžiūrinėdami mūsų naująsias priekines sėdynes pirmiausia atkreipsite dė-

mesį į modernų ir stilingą skandinavišką dizainą – ypač plonus atlošus, dėl kurių 

galinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams bus daugiau erdvės kojoms. Tačiau 

tikrąjį skirtumą pajusite atsisėdę ant jų.

AR PAGEIDAUTUMĖTE MASAŽO?

Savuose automobiliuose praleidžiame daug daugiau laiko, nei kada nors anks-

čiau, todėl patogumas yra pasitenkinimą teikiančios modernios kelionės auto-

mobiliu esmė. Mūsų naujosiose priekinėse sėdynėse įrengtas visiškai naujas rė-

mas ir tvirti atlošai, dengti minkšta danga, unikalia forma atkartojantys žmogaus 

stuburą. Priekinėse sėdynėse taip pat įrengta papildoma įvairiomis kryptimis re-

guliuojama juosmens atrama, kurią galima prisitaikyti pagal įvairius asmeninius 

pageidavimus, ir sėdynės dengtos naujais prabangiais minkštais apmušalais. 

Visas reguliavimas, kad būtų patogu, įskaitant juosmens atramos reguliavimą, 

atliekamas varikliukais, o jų valdymo elementus patogu pasiekti. Taigi, patogiai 

sureguliuoti galima netgi patogią sėdėseną.

Kad galėtume pasiūlyti visiškai naujo 

lygio automobilio teikiamą komfortą, mūsų 

naujosioms priekinėms sėdynėms panau-

dojome geriausias medžiagas ir išmaniau-

sius ergonominio dizaino sprendimus, taip 

pat pritaikėme naujausias technologijas. 

Kaip pasirinktinę įrangą galima rinktis prie-

kines sėdynes su masažo funkciją turinčiu 

atlošu ir vėdinimo bei šildymo funkcijas tu-

rinčiomis sėdynės pagalvėlėmis. Ilgesnėse 

kelionėse atsipalaiduoti padės masažo 

funkcija: penkios programos, trys reguliuo-

jami greičiai ir trys reguliuojami intensyvu-

mo lygiai. Skirtingos programos, greičiai ir 

intensyvumas leidžia pritaikyti masažo tipą 

pagal jūsų savijautą. Sėdynės su vėdinimo 

funkcija, suderinta su pasirinktine perforuo-

tos plonos napa odos danga, padeda regu-

liuoti kūno temperatūrą pagal automobilio 

klimatą ir suteikia daugiau patogumo, nei 

įprastos sėdynės. Vėdinimą galima naudoti 

ir kartu su šildymo funkcija drėgniems dra-

bužiams džiovinti.

DIDESNIS PATOGUMAS

Naujasis „Volvo XC90 Excellence“ yra dar 

patogesnis, o sėdimos vietos dar modernes-

nės. „XC90 Excellence“, galinėse sėdynėse 

sėdintys keleiviai gali jaustis taip pat patogiai, 

laisvai ir kontroliuoti padėtį, kaip ir keleiviai, 

sėdintys priekinėse sėdynėse. Galinėse sė-

dynėse sėdintys keleiviai gali ne tik mėgau-

tis tokiomis pat novatoriškomis funkcijomis, 

kaip elektrinis sėdynių reguliavimas, elektra 

valdoma juosmens atrama, vėdinimas, masa-

žas ir sėdynės šildymas, bet ir džiaugtis nauju laisvės ir erdvės pojūčiu. Galines 

sėdynes pastačius toliau, nei įprasta, padaugėjo vietos kojoms. Be to, galinės 

sėdynės yra įstatytos aukščiau, nei priekinės, panašiai, kaip teatre. Tai keleiviams 

galinėse sėdynėse leidžia kelionėje mėgautis visiškai nauja perspektyva. Galima 

sakyti, kad XC90 Excellence patogumas yra kito lygio.

INDIVIDUALIZUOKITE TAI, KĄ RASITE ĮLIPĘ

Bet kuriam vairuotojui įlipus į savo automobilį ir radus viską savo vietose, pakils 

nuotaika. Taigi, suprojektavome atminties funkciją, kuri išsaugo visas individu-

alizuotas patogumo nuostatas, įskaitant sėdynių ir veidrodžių padėtį. Jei jūsų 

automobiliu pasinaudos kas nors kitas, paspaudę mygtuką, viską grąžinsite į 

savo vietas. 

Mes netgi suprojektavome būdą, kaip lengviau įlipti ir išlipti iš automobilio. 

Kai patraukiate vidinę durų rankenėlę, kad išliptumėte iš automobilio, įlipimo / 

išlipimo palengvinimo funkcija atitraukia sėdynę atgal ir nustato ją į žemiausią 

padėtį, kad išlipti iš automobilio būtų paprasta ir patogu. Sėdynė liks šioje padė-

tyje, kol vėl įlipsite ir užvesite variklį. Užvedus variklį, sėdynė grįžta į jūsų iš anksto 

individualizuotą vairavimo padėtį.

A I ST R I N G I  Ž M O N Ė S ,  K U R I A N T YS  „ VO LVO “  AU TO M O B I L I U S
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Kelyje praleidžiame daug daugiau 
laiko, nei kada nors anksčiau, 
tad teikiančios pasitenkinimą 
modernios kelionės automobiliu 
potyrio esmė yra patogumas.

ORAS, KURIUO KVĖPUOJAME

Jaustis patogiau ir geriau padeda ne tik tai, kaip sėdime. Oras, kuriuo kvėpuo-

jame automobiliuose, taip pat turi didelės įtakos mūsų sveikatai. Deja, didėjant 

automobilių skaičiui mūsų keliuose didėja ir oro tarša. Kad padėtume priešintis 

šiam taršos didėjimui ir automobilyje sukurtume idealų klimatą, savas klima-

to sistemas bandome tiek šilčiausio, tiek šalčiausio Žemės klimato sąlygomis. 

Kiekvienas jausis gerai automobilyje išlaikius tinkamą temperatūrą ir oro cirku-

liaciją. Tai dar svarbiau saugumo atžvilgiu, nes taip vairuotojas gali išlikti budrus 

ir žvalus.

Pagal nepriklausomų institucijų atliktus bandymus vidaus oro kokybės sis-

tema „Interior Air Quality System“ naujausiuose „Volvo“ modeliuose, taip pat ir 

naujajame XC90, yra efektyviausia rinkoje. Ji turi jutiklį, kuriuo matuojama į au-

tomobilį patenkančio oro kokybė. Jei ji nustato kenksmingų medžiagų, uždaromi 

visi įleidžiamo oro kanalai ir paleidžiama recirkuliacijos sistema.

Tai reiškia, kad stipriai užterštose srityse oras automobilio viduje dažnai bus 

švaresnis, nei išorėje. Visas į automobilį patenkantis oras pereina unikalų dau-

giasluoksnį filtrą, sumažinantį dulkių, žiedadulkių ir kitų dalelių kiekį. Jame taip 

pat išfiltruojamos kenksmingos ore esančios medžiagos, tokios, kaip išmeta-

mosios dujos, ir susilpninami cheminiai kvapai, pvz., priekinio stiklo ploviklio. No-

rėdami būti tikri, jog kiekvienas automobilyje galės džiaugtis puikiu automobilio 

klimatu, siūlome keturių zonų klimato kontrolės sistemą. Keturių zonų klimato 

kontrolė leidžia skirtingose automobilio vietose sėdintiems keleiviams suregu-

liuoti klimato nustatymus, kad jie atitiktų kiekvieno asmeninius pageidavimus.

Surinkę viską, ką sužinojome iš naujausių ergonomikos tyrimų, ir suderinę 

tai su moderniausiomis komforto užtikrinimo ir dizaino technologijomis, sukū-

rėme naujos kartos „Volvo Cars“ interjerus, kurie vairuotojams – ir jų keleiviams 

– yra dar geresni. Dabar mėgaudamiesi „Volvo“ siūlomu unikaliu saugumo lygiu 

ir savybėmis galite apsupti save plačia novatoriškų priemonių ir funkcijų gama, 

kuri padės važiuoti patogiau, vairuojant jaustis geriau, ir apskritai būti laiminges-

niems ir sveikesniems. 

A I ST R I N G I  Ž M O N Ė S ,  K U R I A N T YS  „ VO LVO “  AU TO M O B I L I U S

NORITE SUŽINOTI DAUGIAU APIE  
ŽMOGUI SKIRTAS MŪSŲ INOVACIJAS?
Susipažinkite su „Volvo“ filosofija užsukę į volvocars.com
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PAPRASTUMO GROŽIS 
NAUJASIS „VOLVO S90“

Pristačiusi naująjį S90, „Volvo Cars“ pradėjo kvapą gniaužiančią naują skandinaviško dizaino erą. Sukur-
tas jaučiantiems aistrą vairuoti ir vertinantiems inovacijas žmonėms, naujasis „Volvo S90“ taip pat įkūnija 
šiuolaikinį, kuklų požiūrį į švedišką prabangą, kuria gali pasikliauti ir žavėtis kiekvienas. Nuo elegantiško 
kėbulo iki kruopščiai išdailinto interjero naujasis S90 yra dailus prabangus sedanas, kurį reikia išmėginti, 
kad galėtum tuo patikėti.



ĮKVĖPTA  
„VOLVO“  

LEGENDOS

Iškilios, aukštos, ore plaukiančios 
grotelės įkvėptos legendinio 

P1800 kupe.

TVIRTAS  
PAVELDAS

Mūsų pasididžiavimas Švedijos 
dizaino paveldu atsispindi 

unikaliomis ir stilingomis tiek 
vidaus, tiek išorės ypatybėmis, 

tokiomis, kaip mūsų skiriamuoju 
ženklu tapęs šviesadiodinių 
priekinių žibintų dizainas ir 

„Orrefors“ švedų stikladirbių 
rankomis suformuota krištolinė 

pavarų perjungimo svirtis.

SUPROJEKTUOTA 
VAIRUOTOJAMS

Tvarkingas, neužgrūstas prietaisų 
skydelis ir centrinis pultas į Jus 

pakreipti kampu, kad teiktų 
puikesnį vairavimo potyrį, kuris 

tobulai dera su automobilio 
interjeru.



MAŽIESIEMS



Norime, kad visi keliaujantieji mūsų automobiliais mėgautųsi tuo pačiu ne-

įtikėtinu prabangos, patogumo ir saugumo pojūčiu. Mūsų išskirtinės naujo 

asortimento automobilinės kėdutės sukurtos taip, kad net jauniausi „Volvo“ 

entuziastai jaustųsi atsipalaidavę ir drąsūs bei galėtų laisvai mėgautis kelionė-

mis su šeima ir draugais.

NAUJOSIOS KARTOS GIMIMAS
Naujosios kartos „Volvo Cars“ automobilinės kėdutės pasirodė kartu su visiškai 

nauju „Volvo XC90“. Renkantis naujojo asortimento kėdučių dizainą, buvo nu-

spręsta užtikrinti ne tik įprastą aukštą saugumo lygį, kuriuo garsėja „Volvo Cars“, 

bet ir skirti papildomo dėmesio vaikų patogumui. Naujosios automobilinės kė-

dutės pasižymi ir prabangia išvaizda – jos tarsi susilieja su automobilio interjeru.

„Nugara važiavimo krypčiai tvirtinamas kėdutes naudoti gali būti nepatogu. 

Todėl daugiausia dėmesio skyrėme tam, kad patenkintume konkrečius klientų 

poreikius. Mūsų pasirinktas automobilines kėdutes paprasta naudoti, jos len-

gvesnės ir pasižymi papildomomis patogumo savybėmis, pavyzdžiui, daugiau 

atlošimo galimybių, kad vaikui būtų patogiau ilsėtis ir miegoti“, pasakoja „Volvo 

Cars“ produkto vadybininkė Catrine Milding. Catrine įsitikinusi, kad papildomos 

patogumo savybės turi ir daugiau naudos. „Ramus vaikas, kuris gali patogiai ilsė-

tis ir miegoti, leidžia mėgautis ramesne ir saugesne kelione su mažiau trikdžių“.

RAKTAS Į PATOGUMĄ
Siekdami sukurti patogių, prabangių ir saugių vaikams bei patogių ir paprastų 

naudoti suaugusiems automobilinių kėdučių asortimentą, „Volvo Cars“ specialis-

tai naudojo tik aukščiausios kokybės medžiagas.

„Kiekvienos naujos automobilinės kėdutės kūrimas turi atitikti automobilio 

interjerą“, teigia „Volvo Cars“ spalvų ir medžiagų kūrimo viceprezidentė Ebba Ma-

ria Thunberg. „Norime, kad jos būtų natūrali interjero dalis“.

Natūralių medžiagų (80 proc. vilnos) naudojimas automobilinėms kėdutėms 

automobilių pramonėje yra unikalus žingsnis, tačiau „Volvo Cars“ tokių medžiagų 

pasirinkimą aiškina paprastai.

Vilna pasižymi unikaliomis savybėmis, kurios vaikui kelionės metu padeda 

mėgautis ypatingu komfortu. Pasirinkus vilną, užtikrinama ir daug kitų savybių, 

kuriomis kitos automobilinės kėdutės nepasižymi. „Vilna tvari, minkšta ir maloni 

odai. Ji patogi ir šiltomis, ir šaltomis oro sąlygomis, be to, natūraliai atspari purvui. 

Apdangalus galima nuimti ir skalbti skalbyklėje“, teigia Catrine Milding.

KOKYBĖS IR MEISTRIŠKUMO DERINYS
Naujosios kartos automobilinės kėdutės dera prie keleivio kilimėlių ir mažųjų au-

tomobilio jungiklių, nepriklausomai nuo to, ar pasirinksite šviesų ar gintarinį inter-

jerą. Kitos įdomios dizaino smulkmenos – siuvinėtas organiškas raštas kėdutės 

intarpuose ir dekoratyvinės siūlės, sustiprinančios išskirtinio meistriškumo pojūtį.

Tačiau svarbiausia yra tai, kad kuriant naujosios kartos „Volvo Cars“ vaikų sau-

gumą, viskas atlikta, atsižvelgiant į vaiką. Iš tiesų, kam keisti viso gyvenimo įpročius?

MAŽIESIEMS
AU TO M O B I L I N Ė S  K Ė D U T Ė S  N AU J A J A I  K A R TA I

PRABANGA

KELIAUNINKAMS

KĄ MANO EKSPERTAI? 
Tallulah (8), Anelka (6) ir Milani (6): ši trijulė apie vaikams patogius daiktus žino viską. Nusprendėme 
patikrinti jų žinias ir leisti išbandyti naujosios kartos automobilines kėdutes. Jų nuomonę sužinokite 
vaizdo įraše volvocars.com. Ten rasite ir mūsų naująjį automobilinės kėdutės konfigūravimo įrankį, 
kuris padės išsirinkti tobulą kėdutę mažiesiems Jūsų keliauninkams.

1 9
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DERLIUS PASAULIUI

Arčiausiai šiaurės poliaračio esančiame mieste Longjyrbiene vei-

kianti Svalbardo pasaulinė sėklų saugykla, panašesnė į didžiausio 

blogiuko slėptuvę nei galimą žmonijos gelbėtoją, glūdi giliai kalno 

viduje atšiauriame Norvegijos Svalbardo archipelage.

Svalbardo pasaulinė sėklų saugykla, virš kurios įėjimo šviečia 

šviesolaidžio ekranas, įspūdingame, tačiau grubiame kraštovaiz-

dyje, švyti ir tviska it vilties žiburys. Apokalipsės saugykla arba 

apokalipsės bunkeriu neoficialiai vadinamoje saugykloje yra tarp-

tautinis genų bankas, kuriame saugiai laikomos vertingiausios 

pasaulio sėklos, skirtos kritiniu atveju išgelbėti žmoniją.

Norvegijos archipelagas galbūt neatrodo tinkamas saugoti 

sėklas, kurios išgelbės ateities kartas, tačiau būtent dėl ny-

kaus ir nedraugiško kraštovaizdžio bei unikalios geografinės 

padėties Svalbardas yra tobula vieta laikyti sėklas, kurios skir-

tos pasauliui pamaitinti.

Ši saugykla yra gerokai virš jūros lygio ir giliai kalno viduje, be 

to, šis kalnas toks izoliuotas, kad net jei ištirptų visas Grenlandijos 

ir Antarktidos žemyninis ledas ir pakiltų jūros lygis, vanduo saugy-

klai nepakenktų. Saugyklos viduje laikoma beveik milijonas skir-

tingų augalų rūšių iš viso pasaulio, jas saugo saugyklą dengian-

tis amžinasis įšalas, o pati saugykla yra po 125 metrų uolienos 

sluoksniu. Sėklos laikomos sužymėtose dėžėse, kurios sukrautos 

ant eilėmis išrikiuotų aliuminio lentynų, o patalpoje palaikoma pa-

stovi minus 18 laipsnių °C temperatūra. Iš Svalbardo saugyklos 

pažvelgus į užšalusį archipelagą, sunku patikėti, kad šioje tam-

sioje ir atšiaurioje vietoje slypi paslaptis, kuri leis ateities kartoms 

sėkmingai auginti derlių. Kartais labiausiai neįtikėtini sprendimai 

aptinkami keisčiausiose vietose.

ŽMONĖS KEISTOSE VIETOSE







„VOLVO“

VISAM GYVENIMUI
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I STO R I JA

Perdirbamos medžiagos, mažai išmetamų teršalų ir mažesnės kuro sąnaudos. Apie tai 
galvoja visi šiuolaikinių automobilių gamintojai. Tačiau 1983 m. viskas buvo kitaip. Kai 
pristatėme gamtai nekenkiantį koncepcinį automobilį „LCP 2000“, pasaulyje, kur dauge-
liui rūpėjo galia ir pajėgumas, daug kas kraipė galvas. Mes žinojome, kad einame teisingu 
keliu. Prabėgus daugiau kaip trisdešimčiai metų, mūsų pasiryžimas kurti automobilius, ne 
tik saugančius žmones, bet ir tausojančius aplinkinį pasaulį, stiprus kaip niekad.

Kai „Volvo Cars“ 1983 m. pristatė „Light Component Project“ koncepcinį au-

tomobilį, bendrovė jau buvo žinoma kaip novatoriškais ir ekologiškais sprendi-

mais besidominti automobilių gamintoja. Taip nutiko dėl prieš septynerius metus 

išrasto liambda zondo katalizinio konverterio. Liambda zondas buvo proveržis 

aplinkosaugos srityje. Karštas ir kenksmingas išmetamąsias dujas paversdamas 

ore jau esančiomis nekenksmingomis medžiagomis, zondas padėjo į aplinką iš-

metamų teršalų kiekį sumažinti net 90 proc., lyginant su standartiniais varikliais. 

Tačiau iš tikrųjų mūsų pastangos tvariau kurti aplinkai nekenkiančius automobi-

lius prasidėjo keliais dešimtmečiais anksčiau.

NAUDOTI PAKARTOTINAI, MAŽINTI, PERDIRBTI

1945 m. sukūrėme keitimosi perdirbtomis atsarginėmis dalimis sistemą. Šian-

dien ši sistema veikia plačiau nei bet kada, joje galima rasti visko nuo greičių 

dėžių iki purkštukų ir elektronikos komponentų – viskas kruopščiai atkurta pa-

gal pirminę specifikaciją. Kodėl eikvojame laiką ir atkuriame naudotas dalis, kai 

šiuolaikiniais gamybos metodais naujas galėtume sukurti kur kas greičiau? Na, 

daliai perdirbti reikia 85 proc. mažiau žaliavos ir 80 proc. mažiau energijos nei 

naujai daliai pagaminti. Per metus taip galima sutaupyti apie 300 tonų aliuminio 

ir 800 tonų plieno, o tai išmetamų CO2 dujų kiekį padeda sumažinti apytiksliai 

4 000 tonų. Mūsų nuomone, stengtis verta.

Tad turint jau veikiančią efektyvią apsikeitimo perdirbtomis dalimis sis-

temą ir novatorišką katalizinį konverterį, aplinkai mažiau kenkiančio automo-

bilio pasirodymą reiktų vertinti kaip natūralų žingsnį, o ne keistą retenybę. 

Sukurti koncepcinį automobilį „LCP 2000“ įkvėpė elektrinių automobilių 

tyrimai, kuriuos „Volvo“ atliko 1976 m., ir projektas „Ellen“ – mažų ir itin len-

gvų automobilių tyrimai. LCP projekto tikslas buvo iš naujausių medžiagų ir 

technologijų sukurti į ateitį žvelgiantį ir ekologišką automobilį, kuris itin eko-

nomiškai naudotų kurą, būtų saugus ir iki 2000 m. būtų parengtas išriedėti į 

gatves – ši data minima net jo pavadinime. Šiandienos supratimu, šie tikslai 

tikriausiai skamba logiškai ir realistiškai, tačiau 1979 m. toks derinys buvo 

beveik nerealus.

Kuriant šį automobilį, buvo plačiai naudojamas įvairių rūšių plastikas, ma-

gnis ir aliuminis. Šios medžiagos pasirinktos ne tik dėl lengvumo, bet ir dėl jų 

prieinamumo bei, svarbiausia, dėl galimybės jas perdirbti. Šis automobilis kurtas 

tarnauti ilgai, kad ir ne tuo pačiu pavidalu. Kita novatoriška „LCP 2000“ savybė 

– galimybė naudoti bet kokį kurą, pavyzdžiui, rapsų aliejų. Tačiau kepta žuvimi ir 

bulvytėmis šiek tiek dvelkiantis automobilis tiko ne visų skoniui.

„LCP 2000“ dabar išdidžiai eksponuojamas „Volvo“ muziejuje. Tačiau pro-

jektas ir toliau įkvepia mus kurti automobilius, atsižvelgiant į tvarumą ir aplinką.

Šiandien metalą, tepalus, skysčius ir kai kurių rūšių plastiką, kurie sudaro 

mažiausiai 95 proc. „Volvo“ automobilio svorio, galima išardyti, o 85 proc. galima 

perdirbti. „Volvo Cars“ aplinkosaugos strategija dabar apima automobilio poveikį 

gamtai visą jo gyvenimo ciklą – nuo sukūrimo, naudojimo ir aptarnavimo iki perdir-

bimo, kai automobilis patenka į metalo laužą, ir jo gyvenimas prasideda iš naujo.

Suvokiame automobilių poveikį planetai. Todėl nuolat siekiame geriau su-

prasti gamtą ir kurti bei konstruoti ilgiau veikiančius, švarius automobilius. Esame 

įsitikinę, kad dabar nepakanka kurti automobilius, saugius Jums ir Jūsų kelei-

viams. Turime kurti automobilius, saugančius ir aplink esantį pasaulį. 

MŪSŲ STIPRIAUSIA ALYVA 
DABAR TITANO STIPRUMO 

CASTROL EDGE PROFESSIONAL ALYVA IŠSKIRTINAI 
PRIEINAMA TIK VOLVO AUTORIZUOTUOSE SERVISUOSE
Castrol EDGE Professional dabar su TITANIUM FSTTM yra mūsų stipriausia ir pažangiausia alyvų 

gama sukurta iki šiol. TITANIUM FSTTM padvigubina alyvos plėvelės stiprumą, taip ženkliai 

sumažindama trintį. 

Kiekvienas litras yra pagamintas pagal mūsų Castrol Professional kokybės standartus ir pagal 

aukščiausius pasaulinius reikalavimus patvirtintas esantis CO2 neutral.

IT’S MORE THAN JUST OIL
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sumažindama trintį. 

Kiekvienas litras yra pagamintas pagal mūsų Castrol Professional kokybės standartus ir pagal 

aukščiausius pasaulinius reikalavimus patvirtintas esantis CO2 neutral.

IT’S MORE THAN JUST OIL
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volvocars.com  ∕  collection.volvocars.com

RUOŠIANTIS APLANKYTI NUOSTABIAS VIETAS

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD NE VISI PRIEDAI YRA SIŪLOMI VISIEMS „VOLVO“ MODELIAMS. NORĖDAMI IŠSIAIŠKINTI, AR TAM 
TIKRAS PRIEDAS YRA TINKAMAS JŪSIŠKIUI „VOLVO“, KREIPKITĖS Į VIETINĮ ATSTOVĄ ARBA APSILANKYKITE VOLVOCARS.COM.

PRIEKINĖ NEMATOMOSIOS ZONOS KAMERA  755 € PAGALBINĖ STATYMO KAMERA  958 € ALIUMININIS SLIDŽIŲ LAIKIKLIS  144.12 €

IPAD LAIKIKLIS  644,90 €
Siūlomas naujajam „Volvo XC90“.

PUSIAU ELEKTRINIS ĮTRAUKIAMAS VILKIMO KABLYS  
1243 €
Siūlomas naujiesiems „Volvo“ XC90, S90 ir V90.

KROVINIŲ LAIKIKLIS  29 €

VAIKIŠKA KĖDUTĖ, PAPILDOMA PAGALVĖLĖ / 
ATLOŠAS PAAUKŠTINIMO PAGALVĖLEI  115,93 €

RAUDONAS RAKTAS  102,20 €
Dėl detalesnės informacijos - kreipkitės į atstovą.

RAKTAS (RIEŠUTMEDIS)  193,33 €

VAIKIŠKA KĖDUTĖ, KŪDIKIO KĖDUTĖ  539,18 € VAIKIŠKA KĖDUTĖ, ATSUKTA ATGAL  558,71 € VAIKIŠKA KĖDUTĖ, PAAUKŠTINIMO (BOOSTER) 
KĖDUTĖ  384,58 €
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„VOLVO CARS“ SUPROJEKTUOTA STOGO BAGAŽINĖ 1588 €
Daugiau keleivių + ilgesnis atstumas = daugiau bagažo - vieta ko-
joms. Tai formulė, kurią turi išspręsti kiekviena šeima prieš išsiruoš-
dama į sėkmingą kelionę. Taigi, koks būtų sprendimas? Žinoma, sto-
go bagažinė.

Ši moderni ir praktiška stogo bagažinė suprojektuota išimtinai 
„Volvo Cars“. Aptakus, aerodinamiškas dizainas sumažina oro pa-
sipriešinimą, o blizgi juoda išorė suteikia stilingą, sportišką akcen-
tą. Šiai stogo bagažinei pagaminti naudojamas dviem sluoksniais 
dengtas vakuuminiu būdu formuojamas ABS plastikas, suteikiantis 
papildomo stabilumo ir ilgaamžiškumo. Ją galima nesunkiai atidaryti 
iš abiejų pusių, o įrengtas šviesos diodų apšvietimas leidžia lengviau 
atidaryti ir uždaryti sutemus.

Be to joje yra plaunamas bagažo kilimėlis, kuris įtiesiamas stogo 
bagažinės dugne, kad padėtų sumažinti garsą ir neleistų bagažui 
slydinėti po ją kelionės metu. Uždėti stogo bagažinę tapo papras-
čiau dėl „Quick-grip“ funkcijos, kuri leidžia greitai pritvirtinti bagažinę 
viena ranka prikabinamais ergonomiškais laikikliais. Stogo bagažinė 
talpina 350 litrų, yra suderinama su visais „Volvo“ krovinių laikikliais 
ir, kad tenkintų griežtus „Volvo“ saugumo ir efektyvumo reikalavimus, 
išbandyta pagal susidūrimo miesto režimu „City Crash“ programą.

Taigi, kai kitą kartą prieš keliaudami su šeima ir vėl spręsite, kaip 
automobilyje surasti daugiau vietos, tiesiog sumontuokite „Volvo 
Cars“ stogo bagažinę ir leiskite mums perimti šią naštą.

PAIMKIME DAUGIAU SVORIO
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VAIRUOTI IŠMANIAME MIESTE

T Y R I N Ė JA N T  I Š M A N I U O S I U S  AT E I T I E S  M I E ST U S

2050 m. beveik 70 proc. pasaulio gyventojų gyvens miestuose. Siekiant su-

sidoroti su tokio plataus masto urbanizacija, mūsų miestai turės tapti ne tik 

didesni, bet ir išmanesni. Efektyvius ir ilgalaikius ateities iššūkių, pavyzdžiui, 

eismo spūsčių ir oro taršos, sprendimus reikia priimti jau dabar. Dabar kaip 

niekad svarbu rasti naujų būdų geriausiu įmanomu būdu išnaudoti energiją ir 

mus supančią erdvę.

Pastangų technologijomis spręsti ateities problemas jau imtasi – davikliu 

po daviklio. Išmanus gatvių apšvietimas leidžia vietos valdžiai gatvių žibintus 

stebėti ir valdyti per atstumą. Taip galima ne tik efektyviai tausoti energiją, 

nes kai kuriomis valandomis apšvietimą galima pritemdyti, bet ir padeda in-

žinieriams greit ir efektyviai aptikti bei taisyti gedimus. Neilgai trukus beveik 

kiekvienai situacijai spręsti turėsime po specialų daviklį: rasti ar tvarkyti dide-

les problemas, pavyzdžiui, stebėti vandens nuotėkius ir automatiškai atjungti 

vamzdžius ar paprasčiausiai pranešti vietos pareigūnams apie šiukšliadėžę, 

kurią reikia ištuštinti. Išmanaus sprendimo sukūrimas tėra laiko klausimas.

Tačiau kur šioje išmanioje aplinkoje yra automobilių vieta? Praeityje arba 

miestus statė pagal automobilius, arba automobilius kūrė pagal miestus. Šian-

dien, artėjant išmaniųjų miestų erai, geriausias būdas iš automobilių išspausti 

daugiausia naudos yra sujungti juos su aplinka ir priversti juos bendradarbiauti 

su aplink gyvenančiais žmonėmis. „Volvo Cars“ šiuo metu kuria daugybę no-

vatoriškų sprendimų, kurių pagrindas – jungiamumas, autonomiško vairavimo 

technologijos ir elektrifikacija. Jais siekiama optimizuoti transporto srautus, 

mažinto oro taršą ir gerinti bendrą gyvenimo kokybę išmaniuosiuose ateities 

miestuose.

Šiuo metu kuriama ne viena automobilių jungimo paslauga, kuri leistų 

naudotis esamais automobilio duomenimis ir „Volvo Cloud“. Šios paslaugos 

unikalios – jos kuriamos kartu su išmaniųjų miestų technologijomis ir jų 

dėka galima pagerinti transporto srautų valdymą, optimizuojant šviesoforus 

ar greičio apribojimus bei siūlyti alternatyvius maršrutus pagal realiuoju lai-

ku gautus eismo duomenis. Galima dalintis ir kita svarbia informacija, 

pavyzdžiui, pranešimais realiuoju laiku apie pavojingas oro sąlygas, 

pavojingą kelių būklę ar neatsargiai vairuojančius kitus eismo dalyvius.

Sujungti automobiliai galėtų net aptikti slidžius kelio ruožus, apie juos pra-

nešti kitiems vairuotojams, o tuomet informuoti išmaniojo apšvietimo sistemas, 

kuri pavojinguosius ruožus apšviestų kita spalva, kad vairuotojai žinotų apie 

priekyje tykantį pavojų.

Tačiau pakeisti ateities vairavimą miestuose gali ne tik sujungti automo-

biliai, autonominiai automobiliai taip pat bus svarbi šios sistemos dalis. „Volvo 

Cars“ šiuo metu kartu su Geteborgo miesto vadovybe vykdo naują projektą, 

kurio tikslas – ištirti, kaip autonominiai automobiliai gali pagerinti gyvenimo 

kokybę miestuose. Pasak projekto „Autonomiškai pasistatantys automobiliai 

– parkavimas kaip galimybė tvariame miestų vystymesi“ autorių, autonominiai 

automobiliai galės nuvežti žmogų į kelionės tikslą, jį paleisti, o patys nuvažiuoti 

ir sustoti specialiai skirtose aikštelėse. Nebereikės kasdien statyti automobilį 

po biuro langais, verslo ar prekybos rajonuose, o atsilaisvinusią erdvę bus ga-

lima vystyti visiems naudinga linkme. Autonominiams automobiliams reikia ne 

tik mažiau vietos, jie mažina taršos lygį judriuose miestų centruose ir padeda 

didinti saugumą keliuose, iš esmės nekeičiant miestų infrastruktūros.

Kita svarbi naujovė, kuri palengvins vairavimą ateities miestuose – augan-

tis elektrifikacijos lygis. Elektriniai automobiliai, užtikrinantys didelį efektyvumą, 

mažesnę taršą ir triukšmą, idealiai tinka vairuoti išmaniajame mieste. Netrukus 

sulauksime pokyčio link visiškai elektrinių automobilių, o jų paklausa tik augs, 

kai bus įdiegta pasauliniu mastu standartizuota įkrovimo sistema, leisianti re-

guliariai ir greit įkrauti jų baterijas. „Volvo Cars“ visiškai elektrinį „Volvo“ auto-

mobilį ketina pristatyti 2019 m.

Išmanus mobilumas, išmaniosios technologijos, išmanieji pastatai ir iš-

manieji gyventojai. Tai vos keletas kriterijų, kuriais turės pasižymėti miestas, 

siekiantis tapti „išmaniuoju“. Žvelgiant į šį sąrašą, juo nesunkiai galime api-

būdinti naujausią „Volvo“ automobilių asortimentą. Dėl vieno galite būti tikri 

– technologijoms tobulėjant, o pasaulio miestams tampant išmanesniais, mūsų 

automobiliai tikrai neatsiliks. Išties kartais mums tenka luktelėti, kol pa-

saulis pasivys mus.
28

INSPIRED BY



MŪSŲ ATEITIES MĄSTYMAS
Daugiau sužinokite volvocars.com

IŠMANIOJO MIESTO SPRENDIMAI  
Kad išmaniuosiuose ateities miestuose galėtumėte nukeliauti iš 
vienos vietos į kitą, turėsite gebėti geriau susijungti ir sąveikauti su 
savo „Volvo“ automobiliu ir jo aplinka. Toliau pateikiame vos keletą 
savo naujovių, kurių tikslas – ateityje padėti Jums labiau mėgautis 
savo „Volvo“.

„Concept 26“. Pavadinime naudojamas vidutinis laikas, kurį vairuo-
tojai praleidžia pakeliui į darbą. „Concept 26“ sukurtas tam, kad 
vairuotojai galėtų mėgautis kūrybiškesne kelione į darbą ir namo, 
kai bus pristatyta visiškai autonominio vairavimo galimybė. Vairuo-
tojui nusprendus perleisti vairavimą automobiliui, vairas pasislėps, 
sėdynė atsiloš, o iš prietaisų skydo pasirodys didelis ekranas, kad 
vairuotojas galėtų norimu būdu mėgautis automobilyje praleistu 
laiku: stebėti internetinę žiniasklaidą, klausytis muzikos ar papras-
čiausiai atsipalaiduoti.

„Microsoft Band 2“ – tai yra dėvimas prietaisas, išvaizda prime-
nantis aptakų išmanųjį laikrodį, kurio dėka galima per atstumą 
balsu bendrauti su automobiliu ir jį valdyti. Dabar su savo „Volvo“ 
galėsite šnektelėti per ant riešo dėvimą laikrodį, iš anksto nurodyti 
įjungti šildymą, užrakinti duris ar patogiai iš namų užprogramuoti 
automobilio navigacijos sistemą, kad į kelionę galėtumėte leistis 
iškart įsėdę į automobilį.

„Microsoft HoloLens“ – „Volvo Cars“ suvienijo pajėgas su  
„Microsoft“ ir sukūrė „HoloLens“ - galingą dėvimą kompiuterį, 
apjungiantį hologramas su fiziniu pasauliu. Ateityje „HoloLens“ 
mišrios tikrovės dėka galėsite pasirinkti, kaip norite patirti savo 

„Volvo“ – tyrinėti spalvas, apvadus ar geriau suprasti automobilio 
savybes, paslaugas ir galimybes. Ateities bendradarbiavimas tarp 

„Volvo Cars“ ir „Microsoft“ gali apimti autonominio vairavimo tech-
nologijas ir sujungtų automobilių sukurtų duomenų panaudojimą 
naujoms paslaugoms kurti.
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Kalbant apie geriausios automobilio būklės užtikrinimą, kaip galime palen-
gvinti Jūsų gyvenimą, kad būtų reikalaujama kiek įmanoma mažiau Jūsų pa-
stangų? Na, pirmiausia stengiamės užtikrinti, kad, nepriklausomai nuo to, ko 
reikia Jūsų automobiliui (aptarnavimo, remonto, ratų, pakeisti priekinį stiklą, 
aptarnauti ar išvalyti kondicionavimo sistemas), Jums užtektų nuvykti į vienin-
telę vietą – įgaliotas „Volvo“ dirbtuves. Garantuojama, kad būtent čia Jūsų 
„Volvo“ gaus geriausią aptarnavimą, kurį suteiks „Volvo“ mokymus baigę spe-
cialistai originaliomis atsarginėmis „Volvo“ detalėmis – ilgainiui tai yra geriau-
sias būdas užtikrinti vairavimą be rūpesčių.

APTARNAVIMO PASLAUGA SU PRIVALUMAIS

Atvežus „Volvo“ reguliariai apžiūrai, visuomet suteiksime daugybę papildo-
mų paslaugų. Mes atnaujinsime automobilio programinę įrangą į naujausią 
versiją, tai reiškia, kad Jūsų „Volvo“ kiekvieno patikrinimo metu tampa šiek 
tiek geresnis. Paslaugą „Volvo Assistance“ pratęsėme dar 12 mėnesių, tad 
nutikus kam nors nenumatyto, sulauksite greitos pagalbos visą parą. Nemo-
kamai patikrinsime Jūsų „Volvo“ būklę, diagnozuosime saugumo sistemų ir 
akumuliatoriaus veiksmingumą. Taip pat paskirsime Jums asmeninį kontaktinį 

asmenį aptarnavimo centre, kuris padės organizuoti alternatyvų transportą, jei 
Jums jo reikia, kol automobilis dirbtuvėse. Galiausiai nuplausime Jūsų auto- 
mobilį. Visas šias paslaugas jau keletą metų siūlo „Volvo“ dirbtuvės visame 
pasaulyje, nors galimos tam tikros vietinės siūlomų paslaugų variacijos.

Taigi, čia yra pagrindinės aptarnavimo paslaugos. Norime, kad Jūsų „Vol-
vo“ dirbtuvės pasiūlytų viską, ko gali prireikti, be to, kuo paprasčiau – šį požiū-
rį vadiname „Volvo aptarnavimu“. Tęsiant kuo paprastesnio aptarnavimo temą, 
galima ginčytis, kad geriausia būtų aptarnauti automobilį, Jums nepajudinant 
nei piršto. Tai yra, kad mes patys turėtume sekti, kada Jūsų automobiliui rei-
kalingas aptarnavimas, ir, pavyzdžiui, kelioms valandoms jį „pasiskolinti“, kol 
esate darbe, kad namo galėtumėte vykti ką tik patikrintu ir tobulai švariu auto-
mobiliu, kuriam tikriausiai pripildytas ir kuro bakas.

Na, tokios paslaugos dar nesiūlome, tačiau kuriame kažką panašaus. O 
tuo metu, ieškome kitų būdų „Volvo aptarnavimą“ pakelti į naują lygį – gal-
būt net iš naujo sukurti visą aptarnavimo potyrį. Šiandien „Volvo Cars“ yra 
pirmasis automobilių gamintojas, radikaliai keičiantis automobilių dirbtuvėse 
atliekamų darbų procesą. Atsižvelgiant į mūsų filosofiją, svarbiausia, apie ką 
mes galvojame, kurdami savo produktus ir paslaugas, esate Jūs.

„VOLVO“  
APTARNAVIMAS

PA P R A S Č I AU  Ž M O N Ė M S

Tai, kad į automobilio aptarnavimą „Volvo“ dirbtuvėse įtraukėme ne vieną papildomą paslaugą – tik pradžia. Šiuo metu taip 
pat iš naujo kuriame apsilankymo dirbtuvėse schemą, kad viskas būtų paprasčiau, greičiau ir patogiau nei bet kada anks-
čiau. Taip yra todėl, kad visa „Volvo“ veiklos esmė – rasti naujų būdų gyvenimui palengvinti. Automobiliais ir paslaugomis.



„ VO LVO “  A P TA R N AV I M A S

PIRMIAUSIA PAKLAUSĖME ŽMONIŲ, KO NORI JIE

Keletą metų vykdėme mūsų dirbtuvėse besilankančių „Volvo“ vairuotojų ap-

klausas. Atsakymus, sužinojome, kad svarbiausi trys dalykai: 1) jų laikas, 2) 

visiškas jų problemų sprendimas; 3) geras ryšys su dirbtuvėmis bei pasitikėji-

mas ten dirbančiais specialistais.

Todėl susėdome ir nusprendėme kaip galime pagerinti visus tris aspek-

tus. Mūsų rastas sprendimas buvo paremtas trimis veiksniais: pradėsime dirbti 

komandomis kaip „Formulės 1“ mechanikai, kad automobiliai būtų parengti 

greičiau. Pradėsime naudoti „taupius“ metodus, kurie naudojami šiuolaikinėje 

gamyboje, kad dirbtume išmaniau ir užtikrintume, jog viskas visuomet pataiso-

ma pirmu bandymu. Paskirsime asmeninius aptarnavimo technikus, kad klien-

tas visuomet bendrautų su tuo žmogumi, kuris taisys jo automobilį.

TUOMET ĖMĖME KEISTIS

Visa tai padaryti nebuvo paprasta. Automobilių dirbtuvių darbas beveik nuo 

pat automobilių išradimo organizuojamas taip pat – mechanikas vienas taiso 

konkretų automobilį. Mes taip pat nusprendėme savo dirbtuves paversti len-

gvesnėmis, modernesnėmis ir atviresnėmis darbo zonomis, šalia kurių būtų 

patogios poilsio erdvės, iš kur klientai galėtų per stiklą stebėti remontą.

Kad ir kur įgyvendintos šios naujovės, rezultatai aiškūs. Daugelis žmonių 

laimingi laukė savo automobilio, kadangi remonto laikas sutrumpėja perpus – 

jiems telieka poilsio zonoje mėgautis kava ir žurnalu, o ne važinėti pirmyn ir atgal 

į dirbtuves. Pokalbis su asmeniniu aptarnavimo mechaniku taip pat pasiteisino, 

nes padeda supaprastinti procesą ir sumažina nesusipratimų riziką. Po šio poky-

čio teigiamų klientų atsiliepimų skaičius apklausose staigiai šovė aukštyn.

SVARBIAUSIA – ŽMONĖS

Bendrovėje „Volvo Cars“ mes tikime, kad puikų aptarnavimą gali užtikrinti tik 

žmonės, kurie patogiai jaučiasi, vykdydami savo darbą. Mes ne tik tobuliname 

darbo vietas, bet ir sustiprinome mechanikų pareigas – dabar jie turi daugiau 

atsakomybės. „Volvo“ asmeniniai aptarnavimo mechanikai ne tik itin kvalifikuoti 

šiuolaikinių automobilių technologijų srityje ir šiandienos automobilių elektro-

nikoje, jie profesionaliai valdo ir planuoja savo darbo procesą bei rūpinasi savo 

klientais. Tai itin aukštos kvalifikacijos reikalaujantis darbas, visiškai nepana-

šus į įprastas automobilių mechaniko pareigas – taigi, mes labai didžiuojamės 

savo kompetentingais ir atsidavusiais „Volvo“ mechanikais.

Be to, kadangi mechanikai dirba kartu, o ne pavieniui, jie gali koordinuoti 

užduotis su komanda ir nuolat mokytis vieniems iš kitų, todėl darbuotojai yra 

laimingesni ir nepaliaujamai tobulėja ir vis labiau didžiuojasi savo darbu. O 

tai, savo ruožtu, gerina bendrą kokybę ir efektyvumą. Tai taip pat reiškia, kad 

„Volvo“ dirbtuvės suvokiamos kaip itin patrauklios darbovietės, todėl mums 

paprasčiau samdyti geriausius mechanikus. Teigiama spiralė svariai prisideda 

prie pastangų „Volvo“ aptarnavimą paversti išskirtiniu, o to negali pasiūlyti kitų 

automobilių gamintojų dirbtuvės.

TAIP DARO „VOLVO“

Prabėgs keleri metai, kol naujuosius darbo metodus perims visos „Volvo“ dirb-

tuvės. Tačiau dėmesys žmonėms – ir klientams, ir „Volvo“ prekybos atstovybių 

darbuotojams – jau davė rezultatų. Suvokimas, kad Jūs svarbiausias, pastan-

gos nuspėti Jūsų poreikius ir juos patenkini – tai visuomet buvo „Volvo“ esmė, 

kalbant ir apie automobilius, ir apie aptarnavimą. Jau šiandien ir tuo labiau 

ateityje galite tikėtis pasimėgauti asmeniniu ir efektyviu aptarnavimu, kuris pa-

sirūpins ir Jumis, ir Jūsų automobiliu. Trumpai: „Volvo“ aptarnavimas. 

VILNIUS Ukmergės g. 280, tel. (8 5) 249 0890, el. p. info@sostena.lt
KAUNAS Savanorių 443A, tel. (8 37) 49 04 40, el. p. kaunas@sostena.lt
KLAIPĖDA Šilutės pl. 32, tel. (8 46) 34 26 90, el. p. klaipeda@sostena.lt
ŠIAULIAI Karaliaučiaus g. 35, tel. (8 41) 45 33 99, el. p. siauliai@sostena.lt

SOSTENA

CO2 tarša: 116–165 g/km, vidutinės degalų sąnaudos: 4,4–7,2l /100 km

NAUJIEJI „VOLVO S90“ 
IR „VOLVO V90“ JAU LIETUVOJE!

Atraskite naują prabangos etaloną – aukštos klasės 
sedaną „Volvo S90“ arba stilingą ir praktišką universalą 

„Volvo V90“, kuriuose kiekviena detalė yra itin svarbi. 
Juose sukaupta visa mūsų technologijų, dizaino ir 

saugumo patirtis, pakelianti Jūsų kelionę į kitą lygį.
Tai iš naujo atrasta prabanga.

Tai naujos kartos „Volvo“ automobiliai.
 

Apsilankykite artimiausiame „Sostena“ salone ir 
susipažinkite su naujaisiais „Volvo S90“ ir „Volvo V90“.

Tai - nuostabi švediškos prabangos 
ir skandinaviško dizaino sintezė.

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE

Užsiregistruokite bandomajam važiavimui jau šiandien.



„ VO LVO “  A P TA R N AV I M A S

VILNIUS Ukmergės g. 280, tel. (8 5) 249 0890, el. p. info@sostena.lt
KAUNAS Savanorių 443A, tel. (8 37) 49 04 40, el. p. kaunas@sostena.lt
KLAIPĖDA Šilutės pl. 32, tel. (8 46) 34 26 90, el. p. klaipeda@sostena.lt
ŠIAULIAI Karaliaučiaus g. 35, tel. (8 41) 45 33 99, el. p. siauliai@sostena.lt

SOSTENA

CO2 tarša: 116–165 g/km, vidutinės degalų sąnaudos: 4,4–7,2l /100 km

NAUJIEJI „VOLVO S90“ 
IR „VOLVO V90“ JAU LIETUVOJE!

Atraskite naują prabangos etaloną – aukštos klasės 
sedaną „Volvo S90“ arba stilingą ir praktišką universalą 

„Volvo V90“, kuriuose kiekviena detalė yra itin svarbi. 
Juose sukaupta visa mūsų technologijų, dizaino ir 

saugumo patirtis, pakelianti Jūsų kelionę į kitą lygį.
Tai iš naujo atrasta prabanga.

Tai naujos kartos „Volvo“ automobiliai.
 

Apsilankykite artimiausiame „Sostena“ salone ir 
susipažinkite su naujaisiais „Volvo S90“ ir „Volvo V90“.

Tai - nuostabi švediškos prabangos 
ir skandinaviško dizaino sintezė.

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE

Užsiregistruokite bandomajam važiavimui jau šiandien.



IŠBANDYTA EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS

„ VO LVO “  R ATA I  S U  Ž I E M I N Ė M I S  PA DA N G O M I S

Net jei šią žiemą neplanuojate išsiruošti į žygį bekele, Jūsų automobilis vis 

tiek turi būti paruoštas prasčiausiam žiemos orui. „Volvo“ žieminių padangų 

komplektas – geriausias būdas užtikrinti, kad Jūsiškis „Volvo“ tvirtai laikysis 

ant kelio temperatūrai nukritus žemiau 7 °C.

Tik „Volvo Cars“ ekspertai turi pakankamai žinių, kad galėtų rekomenduo-

ti žiemines padangas, kurios idealiai tiks Jūsų automobiliui ir Jūsų vairavimo 

stiliui: padangas, kurios pagerins jūsų automobilio savybes, leis automobilio 

saugos sistemoms puikiai veikti, o keliaujantiems automobiliu jaustis saugiai.

Mūsų specialistų žinios, sukauptos per daugybę metų, žieminėmis pa-

dangomis riedant sudėtingiausiomis sąlygomis, kokias tik galima įsivaizduoti 

– nuo bandymų, kaip automobilis laikosi ant užšalusio ežero šiauriau Arkties 

rato, iki siekių užtikrinti optimalų stabilumą ir pavaldumą mūsų moderniausio-

je bandymų trasoje pietų Švedijoje.

Dabar tokie bandymai gali atrodyti ekstremalūs, tačiau mes žinome, kad būtent 

taip įmanoma užtikrinti, kad kiekviena žieminė padanga tenkins mūsų griežtus 

kokybės, savybių ir saugumo reikalavimus. Šie standartai taikytini ne tik mums. 

Mes tikimės, kad mūsų partneriai ir tiekėjai taip pat sieks aukščiausio kokybės 

ir saugumo lygio. Taigi, kai matysite ant žieminių padangų įspaustą „Volvo Cars“ 

patvirtinimo antspaudą, žinokite, kad jos susidoros su užduotimi.

Tik „Volvo Cars“ ekspertai turi 
pakankamai žinių, kad galėtų 
rekomenduoti žiemines padangas,  
kurios idealiai tiks Jūsų automobiliui  
ir Jūsų vairavimo stiliui.



RATAS SU PADANGA, 8 STIPINŲ,  
SIDABRO SPALVOS 21" 1539 €
NAUJAJAM „VOLVO“ XC90 T8,

NAUJAJAM XC90 TWIN ENGINE T8.
RATAS SU ŽIEMINE PADANGA

5 SUDVEJINTI STIPINAI,  
MATINĖS JUODOS SPALVOS 21"  

1539 €
„VOLVO“ V90/S90.

RATAS SU ŽIEMINE PADANGA, 
KEID 17" 

525 €
„VOLVO“ V40.

NAUJAS ŠEIMOS NARYS

Naujausios padangos mūsų žieminių padangų sąraše, sportiškos „Nokian“ 

WR A4, nesunkiai pademonstravo mūsų reikalavimus atitinkančius duome-

nis. „Nokian“ WR A4 padangose, „Nokian“ išbandytose kraštutinėmis Suomi-

jos Laplandijos sąlygomis sunkiai įveikiamoje bandymų trasoje, vadinamoje 

„Baltuoju pragaru“, suderintas pavaldumas energingai važiuojant ir patikimas 

sukibimas su žiemos keliu sningant, per šlapdribą, smarkų lietų, ar sausu 

saulės nudegintu asfaltu.

„NOKIAN“ WR A4

Performance Traction Silica gumos mišinys užtikrina tikslų sukibimą, puikų 

atsparumą dėvėjimuisi ir mažas degalų sąnaudas.

Funkcinės išraižymo savybės – išraižymas yra procesas, kai gumos pavir-

šiuje įpjaunami siauri plyšeliai, kad pagerėtų trauka esant šlapiai ar apledėju-

siai dangai. Kiekviena sritis, protektoriaus blokas ir protektoriaus rašto įrėža 

atlieka savą, kompiuteriu optimizuotą vaidmenį.

Tyliosios šoninės sienelės technologija – pagerina vairavimo patogumą ir 

aktyviai filtruoja riedančiojo paviršiaus keliamą triukšmą ir vibracijas.

Coanda technologija kovojama su vandenslydos pavojumi, leidžiant van-

dens srautui efektyviau nutekėti skersiniais grioveliais.

ATSISIŲSKITE VOLVO WHEEL PROGRAMĖLĘ  
IŠ „APP STORE“ PROGRAMĖLIŲ PARDUOTUVĖS
Galėsite pamatyti, kaip įstabių naujų „Volvo“ ratlankių rinkinys gali visiškai pakeisti jūsų automobilio 
išvaizdą. Nemokama „App Store“ parduotuvėje.
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„ VO LVO “  AU TO M O B I L I Ų  I Š O R Ė S  ST I L I Z AV I M A S

„Tai unikalus automobilio charakteris, 
kurį lemia stilizavimo elementų 

pobūdis. Mūsų pagrindinis tikslas yra 
paryškinti ir sustiprinti šias savybes.“

P E T E R  R E U T E R B E R G ,  V Y R I AU S I A S I S  „ VO LVO  C A R S “  K Ė B U LŲ  D I Z A I N E R I S



„V

„ VO LVO “  AU TO M O B I L I Ų  I Š O R Ė S  ST I L I Z AV I M A S

olvo Cars“ 

atliekamas iš-

orės stilizavimas 

yra žymiai platesnis 

nei gali pasirodyti iš pir-

mo žvilgsnio. Mūsų ekspertų 

dizainerių komandos atlikti subtilūs 

Jūsų automobilio išorės apipavidalinimai, leidžia 

Jums ne tik pareikšti apie savo individualumą ir patobulinti automobilio išvaizdą, 

bet ir pasiekti geresnių automobilio savybių. Nuo ko mūsų dizaineriai pradeda, 

atlikdami priedų išorės stilizavimui projektavimą „Volvo“ automobiliams?

„Kai pradedame projektuoti išorės stilizavimo gaminius, visuomet būna 

bendra dizaino strategija“ – sako Peter Reuterberg, vyriausiasis „Volvo Cars“ 

kėbulų dizaineris. „Net jei projektuojame fantastišką aptaką, kurį mūsų žiniomis 

pirktų daugybė žmonių, vis vien turime savęs paklausti: ar tai „Volvo“ aptakas? 

Ar jis atitinka automobilio, kuriam jį projektuojame, charakterį?“ To mes ir sie-

kiame – projektuoti stiliaus elementus, atskleidžiančius unikalų automobilio 

charakterį. Tai leidžia „Volvo Cars“ dizaino grupei kurti stilingą dizainą, papil-

dantį ir integruojamą į bendras 

automobilio formas bei išryškinantį 

jo charakterį.

„Tai unikalus automobilio charakteris, 

kurį lemia stiliaus elementų pobūdis“ – tęsia 

Peter „Mūsų pagrindinis tikslas yra paryškinti ir 

sustiprinti tam tikras savybes.“ Pavyzdžiui, mūsų užduo-

tis gali būti – padaryti, kad konkretus „Volvo“ modelis atrodytų 

sportiškesnis, elegantiškesnis, galingesnis ar tvirtesnis.“

Tačiau stiliaus elementai neturi turėti neigiamo poveikio nė vienai automo-

bilio savybei. Vietoje to Peter ir jo kėbulų dizaino komanda savaisiais projektais 

stengiasi patobulinti automobilio aerodinamiką, ilgaamžiškumą, važiavimo savy-

bes. Be abejonės, jie taip pat privalo užtikrinti, kad kiekvienas jų suprojektuotas 

stilizavimo gaminys atitiktų „Volvo Cars“ kokybės ir saugumo reikalavimus.

Galbūt Jus nuo mažens mokė, jog svarbiausi dalykai slypi viduje. Tačiau jei 

norite, kad Jūsų automobilis kelyje išsiskirtų, jo išorė yra itin svarbi.

PAKOJA, INTEGRUOTA SU APŠVIETIMU  1846 €
Šios išskirtinės apšviestos pakojos yra ne tik saugus neslidus paviršius įlipant ar išlipant iš 
automobilio, jos taip pat užtikrina stilingą, prabangią išvaizdą. Šviečiančios šviesos diodų 
juostelės koordinuojamos su vidaus apšvietimu ir skleidžia šaltą subtilų švytėjimą, o abi pa-
kojos įrėmintos skydeliu su spalviniu ženklinimu, kuris puikiai tinka prie automobilio kėbulo.

PAPILDOMI APSAUGINIO SKYDO STILIZAVIMO ELEMENTAI  2403 €
Papildomi apsauginio skydo stilizavimo elementai buvo suprojektuoti, kad sudarytų galios 
įspūdį ir keltų užtikrinto dominavimo įspūdį. Jie apima ir apatinį aptaką su visiškai integruo-
tu apsauginiu skydu iš šlifuoto nerūdijančiojo plieno. Taip pat komplektas apima apatinį 
buferį su integruotu šlifuoto nerūdijančiojo plieno apsauginiu skydu ir integruotais išmeti-
mo vamzdžių antgaliais. Standartinės apatinės automobilio grotelės pakeičiamos apatinė-
mis juodai dažytomis unikalaus rašto grotelėmis.

GAUKITE PATARIMŲ, KAIP STILIZUOTI JŪSŲ „VOLVO“
Plačią stilizavimo priedų gamą savajam „Volvo“ galite rasti svetainėje www.volvocars.com
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PAGAMINTA VEIKTI

P O L E STA R  P E R F O R M A N C E  PA R T S 

Norėdami Jums padėti atrasti aistrą galiai ir greičiui ir į ją pasinerti, ta pati 

ekspertų inžinierių komanda, lėmusi „Polestar“ sėkmę lenktynių trasoje, pa-

sitelkė per du dešimtmečius sukauptas žinias ir patirtį automobilių sporte 

bei naujausią technologiją. Taip buvo sukurta išskirtinė savybes gerinančių 

elementų gama - Polestar Performance Parts, kuri suteiks dar didesnį kas-

dienio vairavimo malonumą. 

PASIRINKITE SAVĄ AUTOMOBILIO SAVYBIŲ LYGĮ
Polestar Performance Parts dalys yra unikalios, suprojektuotos ne tik sa-

vybėms pagerinti, bet ir suteikti nuotaiką keliantį vairavimo potyrį, ypač, jei 

suderinsite jas su Polestar Performance Optimisation. Siekiant didesnio 

patogumo, Polestar Performance Parts priedai siūlomi atskirai, ir kaip pa-

ketai. Taigi, galite juos pritaikyti pagal pageidaujamą savybių lygį.

VISAS PAKETAS
Šis paketas apima visas kitų paketų dalis: važiuoklės, įsiurbimo ir išmetimo 

bei ratų ir padangų. Taip pat pridedama keletas sportinio interjero ir išorės 

dalių, įskaitant aerodinaminį galinį aptaką, pagerinantį stabilumą važiuojant 

dideliu greičiu, stilizuotus juodus durų veidrodėlius, sportinius pedalus, pa-

varų perjungimo rankenėlę ir bagažinės rankeną.

VAŽIUOKLĖS PAKETAS
Šio paketo pagrindas yra Polestar sraigtinės spyruoklės ir amortizatoriai, 

kurie buvo sukurti intensyviam naudojimui, neaukojant patogumo, o trum-

pesnės, standesnės sraigtinės spyruoklės padeda valdyti kėbulo siūbavimą. 

Siekiant padidinti priekinės dalies standumą, taip pat pridedamas sustiprin-

tas statramstis.

ĮSIURBIMO IR IŠMETIMO PAKETAS
Šis paketas apima visą nerūdijančiojo plieno išmetimo sistemą, sportinį oro 

filtrą ir galinį difuzorių. Išmetimo vamzdis ir sportinis oro filtras padeda va-

rikliui lengviau „kvėpuoti“, sumažindami slėgį ir padidindami galią. Galinio 

difuzoriaus kanalai efektyviau nukreipia po automobiliu srūvantį orą, taip 

padidindami prispaudimo jėgą važiuojant dideliu greičiu, ir paryškina agre-

syvią automobilio išvaizdą.

RATŲ PAKETAS
Šis naujasis paketas apima lengvo lydinio ratlankius, suprojektuotus, kad 

būtų galima tiksliau vairuoti. Ant šių ratų sumontuotos „Pirelli“ „P Zero“ 

padangos, intensyviai išbandytos, kad užtikrintų optimalų sukibimą.

GIMĘ IR UŽAUGINTI LENKTYNIŲ TRASOJE
„Mūsų sėkmės lenktynių trasoje paslaptis yra subalansuoti ir tikslūs auto-

mobiliai, kuriuos vairuotojas gali nuspėjamai valdyti bet kokiose situacijo-

se,“ – sako Henrik Fries, „Polestar“ gaminių strategijos bei tyrimų ir plėtros 

viceprezidentas. „Lenktynių trasoje išmoktas pamokas perkeliame tiesiai į 

mūsų kelioninių automobilių ir tobulinimo gaminių projektus. Naujoji Poles-

tar Performance Parts dalių gama ne išimtis, jos sukurtos ir suprojektuotos 

laikantis visiškai tos pačios inžinerijos filosofijos.“

Gimę ir užaugintos lenktynių trasoje, naujosios Polestar Performance 

Parts dalys suprojektuotos, kad padėtų pagerinti charakteristikas, pavaldumą, 

ir suteiktų didesnį malonumą vairuoti. Paprastai kalbant, jos pagamintos veikti.

Jūsų automobiliui prieinamas Polestar Performance Parts dalis galite ap-

žiūrėti adresu polestar.com/intl/products/parts/

Geresnės savybės, pribloškianti aerodinamika ir ryški sportinė išvaizda. Kas pasakė, kad šios savybės būdingos 
tik lenktyniniams automobiliams? „Polestar“ komandoje mes daugiau kaip dvidešimt metų aistringai siekiame 
optimizuoti automobilio savybes. Ši aistra leido pasiekti jaudinančios sėkmės automobilių sporte ir sukurti du 
energingus kelioninius automobilius – ribotos serijos „Volvo“ S60 ir V60 Polestar.
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SIŪLOMI TOKIE POLESTAR PERFORMANCE PARTS  
DALIŲ PAKETAI: 

Važiuoklės paketas – amortizatoriai, spyruoklės, statramstis.

Įsiurbimo ir išmetimo paketas – sportinis oro filtras, 2,2“ 

nerūdijančiojo plieno išmetimo vamzdis, galinis difuzorius.

Ratų paketas – XC60 skirti 21“ lengvi ratlankiai. S/V60 ir V40 skirti 

19“ lengvi ratlankiai, geresnių charakteristikų padangos.

Interjero dalys – durelių slenksčiai, pavarų rankenėlė, sportiniai pedalai 

ir pakoja.

Išorės dalys – galinis aptakas, juodi šoninių veidrodėlių gaubteliai, 

apatinis durelių dekoras, apatinis durelių skydas, bagažinės rankena.

Greitas, naudingas 
standartinio 
automobilio 
patobulinimas.

„Evo Magazine“, JK

JAUČIATE AISTRĄ AUTOMOBILIO GALIAI?
polestar.com pažiūrėkite, ką iš „Polestar Performance Optimisations“ galite rasti savo automobiliui.
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