Prisliste Ny Volvo XC90 Twin Engine
Priserne er pr. 24. april 2017 (MY18). De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.880,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Lak											
Inscription
Solid											S

P = Kun pakke.

R-Design
S

Metallic (R-Design begrænset udvalg)										
17.333,-

17.333,-

Inscription metallak (Electric Silver 477) (Bursting Blue 720)				

23.395,-

23.395,-

35.808,-

35.808,-

					

Inscription metallak Chrystal White (707) (trelags speciallak med Pearl effekt)								

Interiør											
Inscription
Moritz læder Comfort stole											

S

R-Design
-

(Inkl. armlæn bag. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte, rygmassage funktion eller ventilerede sæder. Læder på alle siddeflader, kunstlæder på armlæn og i dørerne. 3. sæderække er beklædt med kunstlæder.)			

Nappa Læder Comfort stole 										

22.323,-

-

(Skal kombineres m/el-justerbare forstole og længdejusterbar siddehynde. Medfører kopholdere i armlænet bag. Kan ikke kombineres m/rygmassagefunktionen eller R-Design. Læder på alle siddeflader og armlæn, kunstlæder i dørerne.)		

Nappa Læder Contour stole										

29.465,-

-

(Skal kombineres med el-justerbare forstole og længdejusterbar siddehynder. Medfører kopholdere i armlænet bag. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte, rygmassage funktionen eller R-Design varianterne.
Læder på alle siddeflader og armlæn, kunstlæder i dørerne.)									

Nappa Læder Comfort stole, ventileret										

35.715,-

-

Nubuck textil/Nappa læder Contour stole, R-Design (Kun til R-Design. Medfører kopholdere i armlænet bag. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte eller rygmassage funktionen.)			

-

S

Nappa Læder Perforeret Contour stole (Kun til R-Design. Medfører kopholdere i armlænet bag. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte eller rygmassage funktionen.)			

-

22.323,-

22.438,-

22.438,-

(Skal kombineres med el-justerbare forstole, længdejusterbar siddehynde og el-justerbar sidestøtte. Kan ikke kombineres med R-Design. Læder på alle siddeflader og armlæn, kunstlæder i dørerne.)			

Loftbeklædning i Nubuck/Textil (Kun ifb. Panorama el-soltag og læder indtræk. Nubuck på A/B/C stolper + indstigningshåndtag og solskærme i læder. Skal kombineres med sort indertag (205) ved sorte kabiner.)

Massagefunktion i forstolene (Kun ifb. med ventilerede forstole)								 14.578,-

-

Sort loftsbeklædning (Kun til kabiner med offblack interiør og mørk bund. Kan også kombineres med Nubuck textil loftbeklædning. Std. på alle indtræk i Amber)			 6.000,-

S
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Aluminiumsfælge											
Inscription
20" letmetalfælge 10-eget Tinted Silver Diamond Cut 275/45 R20 (173)		

						 S

20" letmetalfælge 5-eget Matt Tech Grey Diamond Cut 275/45 R20								
21" letmetalfælge 8-eget Silver Bright Diamond Cut 275/40 R21 (174)

-

							 28.715,-

21" letmetalfælge 5-dobbelteger Black Diamond Cut 275/40 R21 (1014)								
22" letmetalfælge 5-dobbelteget Matt Black Diamond Cut 275/40 R22 (175)							

P = Kun pakke.

R-Design
S
-

28.715,-

-

-

45.500,-

22" letmetalfælge 6-dobbelteger Matt Tech Black 275/35 R22 (800138) 							 46.910,-

-

22" letmetalfælge 6-dobbelteger Silver 275/35 R22 (800139)								 46.910,-

-

Lydanlæg											
Inscription

R-Design

Sensus Connect High Performance m. 9,3" touchscreen, 330W & 10 højtalere + Bluetooth						

S

S

Bowers & Wilkins Sound System										

80.363,-

80.363,-

DAB+ Radio											
7.795,-

7.795,-

Digital TV-modtagelse (mpeg4)										
21.450,-

21.450,-

Digital TV DVB-T (Ej i kombination med laminerede sideruder)									
21.250,-

21.250,-

Sensus Navigation											
17.770,-

17.770,-

Smartphone Link (AppleCarplay og Android Auto) (inkl. ekstra USB-stik med hvid ring)							

4.470,-

(Indeholder: 9,3” touch screen, 12 kanals 1400W D-klasse forstærker, 19 højtalere, 7 stk. 25mm Nautilus diskanter, 3 stk. 100mm mellemregister med Kevlar menbran,
4 stk. 80mm mellemregister med Kevlar membran, 4 stk. 165mm bas med kulfiber/papir membran, 1 stk. 250mm subwoofer med kulfiber/papir membran, Quantum Logic Surround 7.1, DIRAC Dimensions,
DIRAC Live og Dobbelte DSP SHARC processorer)(Kun i kombination med el-styrede forstole)

4.470,-
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Standard- og ekstraudstyr										
Inscription

P = Kun pakke.

R-Design

360° Surround View Camera. (Skal kombineres med aut.nedblændende bak- og sidespejle samt IntelliSafe Surround. Fire kamera placeret i sidespejlene, kølergrillen og på bagklappen.
Genererer sammen med en computer et ”bird view” hvor man kan se bilen iforhold til dens omgivelser. Billedet vises på touch-skærmen i midterkonsollen.)				

P

Alkolås forberedelse											
1.173,Aut. nedblændende sidespejle			

							 P

El-nedfældbare nakkestøtter 2. sæderække									

3.270,-

El-justerbar sidestøtte, forstole (Kun i kombination med el-justerbare forstole og længde-justerbare siddehynder på begge. Ikke muligt i kombination med Contour stolene, stof indtræk eller Moritz læder.)		 8.170,El-opvarmet forrude (Aktiveres via defroster-knappen. Kan ikke kombineres med Head Up Display.)							

3.940,-

P
1.173,P
3.270,3.940,-

Gearskiftefunktion v/rattet (skal kombineres med Sportsrat (sort))								 3.383,-

S

Halvaut. parkeringspilot (inkl. parkeringssensorer for og bag)									
15.625,-

15.625,-

Halvaut. parkeringspilot (inkl. parkeringssensorer for og bag)(ifb. med Teknikpakke)							

7.810,-

7.810,-

Head-up Display (Viser vigtige info foran føreren, "svæver" 2 meter ude foran bilen.)

25.560,-

25.560,-

Indkøbsposeholder											
2.400,-

2.400,-

						

IntelliSafe Surround (Indeholder Blindspot Information System, Cross Trafic Alert og Rear Collision Warning. Skal kombineres med aut.nedblændende bak- og sidespejle)			 P

P

Kompas i bakspejl (Kun i kombination med aut.nedblændende bak- og sidespejle eller aut. nedblændende bakspejl.)						

1.503,-

1.503,-

Laminerede akustik-sideruder (Sideruder i bagdøre og bageste sideruder, ikke bagruden. Bemærk: Laminerede sideruder kan være svære at slå itu i nødsituationer.)			

9.520,-

9.520,-

LED forlygter med ABL og AHB (Thors Hammer design inkl. Active Bending Light og Active Hight Beam)						

25.983,-

25.983,-

46.563,-

46.563,-

Mørke sideruder bag (5 stk.)(~80%)										
8.135,-

8.135,-

Paneler i Carbon Fiber											

-

20.983,-

Paneler i Dark Flame Birch (Skal kombineres med udvidet interiørbelysning på Momentum.)							

O

-

					 S

-

Luft-affjedring med Four-C aktiv undervogn (Luftaffjedringen erstatter de almindelige fjedre og Four-C erstatter de traditionelle støddæmpere.
En computer styrer kontinuerligt mængden af luft i luftaffjedringen og tilpasser hele tiden systemet til vejforholdene og kørestilen.)			

Paneler i Linear Walnut (Ikke i kombination med træ/læderrat.)			

		

Paneler i Metal Mesh											

O

S
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Standard- og ekstraudstyr										
Inscription
Parkeringssensor, for											
7.815,Parkeringskamera, bag. (Er inkl. i 360° Surround View Camera)								
Semiautomatisk trækkrog

P = Kun pakke.

R-Design
-

9.260,-

9.260,-

										
20.538,-

20.538,-

Solgardiner integreret i sidedøre, bag										

4.803,-

4.803,-

Sportsrat, sort											
8.748,-

S

Taske til ladekabel											
823,-

823,-

Transport beskyttelsescover (Engangscover til bilens hjemtransport)								

1.113,-

1.113,-

Uden motoremblem											O

O

Uden model- og motoremblemer										

O

O

1.170,-

1.170,-

Varme i sprinklerdysser											
2.010,-

2.010,-

Udvendig belysningsforberedelse (til eftermontering af fx. running boards med lys.)							
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Pakker											
Inscription
Teknik pakke		

									
50.900,-

P = Kun pakke.

R-Design
50.900,-

Aut. nedblændende sidespejle
360° Surround View Camera. (Skal kombineres med aut.nedblændende bak- og sidespejle samt IntelliSafe Surround. Fire kamera placeret i sidespejlene, kølergrillen og på bagklappen.
Genererer sammen med en computer et ”bird view” hvor man kan se bilen iforhold til dens omgivelser. Billedet vises på touch-skærmen i midterkonsollen.)

IntelliSafe Surround (Indeholder Blindspot Information System, Cross Trafic Alert og Rear Collision Warning. Skal kombineres med aut.nedblændende bak- og sidespejle + el-justerbar førerstol.)
LED forlygter med ABL og AHB (Thors Hammer design inkl. Active Bending Light og Active Hight Beam)
Parkeringssensor, for (kan opgraderes til halvaut. parkeringspilot)

Interiør pakke Supreme		

									
51.900,-

-

Nappa Læder Comfort stole, ventileret (Skal kombineres med længdejusterbar siddehynde og el-justerbar sidestøtte. Kan ikke kombineres med R-Design. Læder på alle siddeflader og armlæn, kunstlæder i dørerne.)
Solgardiner i sideruder, manuelle, integrerede i døren
Siddehynde forlængelse og sidestøtte, el-justerbar
Beklædt instrumentpanel og øverste dørpanel, kunstlæder

Interiør pakke Supreme		

									-

52.900,-

Nappa Læder Perforeret Contour stole (Kun til R-Design. Medfører kopholdere i armlænet bag. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte eller rygmassage funktionen. Læder på alle siddeflader og armlæn, kunstlæder i dørerne.)
Solgardiner i sideruder, manuelle, integrerede i døren
Paneler i Carbon Fiber
Beklædt instrumentpanel og øverste dørpanel, kunstlæder
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