VOLVO S80
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Švédská automobilka Volvo je známá jako výrobce nejbezpečnějších aut. To se potvrdilo
i u Volva S80, které bylo vybráno časopisem Forbes – na základě testů provedených americkými úřady zabývajícími se touto problematikou – jako nejbezpečnější automobil světa.

Ze zatáčky se vynoří příď plavidla, které se po asfaltovém moři bezpečně a skoro nehlučně pohybuje.
Jeho krásné linie, které se v rychlosti zajímavě vlní, vás
oslní. Tento automobil bezpečně poznáte díky jeho
masce chladiče, přes kterou se šikmo táhne stříbrná
lišta, v níž je logo automobilky. Volva mají obecně velmi kvalitně zpracované karoserie, z kterých je cítit elegance, respekt, odvaha, ale i rozumnost. Díky předním
reﬂektorům, které přecházejí do bočnic, získává S80
svou eleganci. Linie, které protínají kapotu a jakoby rozrážejí vzduch, v kterém auto proplouvá, dokonale zapadají
do konceptu mazlíčka mnoha motoristů. Tento sedan
je svým vzhledem velmi neutrální, nikde nevyčnívá nad
ostatní auta, ale také se někde nekrčí schován za nějakým jiným autem.
Výrobci jistě zdědili od svých předků – tvrdých námořních válečníků – mnoho zkušeností se stavbou lodí,
které využili v autě, které nyní brázdí nejen severské
silnice. Zkušenosti jistě zúročili jak v konstrukci vozidla, které je houževnaté jako tehdejší lodě, tak i v luxusu, který akorát trošku přizpůsobili pro dnešní dobu.

Interier S80 vyjadřuje
severský smysl pro komfort. Švédové vědí, jak vyrobit pohodlné auto. Designově velmi povedená
přední maska, včetně volantu, za kterým je umístěna přístrojová deska.
Na ní vynikají dva budíky – rychloměr a otáčkoměr, v nichž se zobrazují

„Pokud
výrobek není
funkční, nemůže
být ani krásný.“
(Designérská ﬁlozoﬁe
automobilky VOLVO)

Součástí jsou již běžná Bi-xenonová světla natáčející se dle směru jízdy, ABS, EBD, protismykový systém DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control). Dále bezdrátová technologie bluetooth pro spojení s mobilním telefonem, kdy se SMS
zprávy zobrazují na informačním displeji vozidla,
a pokud vám někdo volá a máte puštěnou hudbu,
hudba se automaticky ztiší. Vybavení obsahuje i navigační systém RTI (Road and Trafﬁc Information), jehož
součástí je široká nabídka map různých zemí a velmi
moderní audio soustava.
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Salesiáni slaví výročí, přečtěte si o jejich aktivitách a nenechte si ujít soutěž ! Zajímavosti o Francii najdete na stránce klubů. Těšit se můžete i na malý dáreček pod stromeček :o)

