NY Volvo XC60 - eftermonteret tilbehør
Prisliste april 2017 - modelår 2018
Alle priser er vejledende inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, sortiment og priser.

Produkt:

Pris i alt inkl. moms og montering:

SIKKERHED
Snesokker "AutoSock" findes til 18, 19, 20 & 21" hjul

810,-

- erstatter ikke snekæder, hvor dette er påkrævet
Snekæder "K-Summit" findes til 17" & 18" hjul

3.244,-

- snekæder skal kun monteres på forhjulene, gælder også AWD
Beskyttelsesplade i aluminium under motor og gearkasse

3.964,-

Hundesele til bagsædet, findes i størrelserne S -15kg, M 15-30 kg, L 30-55 & XL -60kg.

804,-

Førstehjælpssæt

375,-

Babystol (0-13 kg) inkl. ISOFIX-ramme - bagudvendt på bagsædet

4.494,-

Babystol (0-13 kg) selemontering - bagudvendt på bagsædet

2.738,-

Barnestol (9-25 kg) til selemontering - bagudvendt på bagsædet

3.738,-

Barnestol (15-36 kg) til sele-/ISOFIXmontering

2.813,-

Barnepude i tekstil

1.031,-

Justerbart ryglæn til barnepude i tekstil

1.263,-

Barnepude i læder & nubuck

1.713,-

Justerbart ryglæn til barnepude i læder & nubuck

2.288,-

Smudsbetræk med praktiske lommer til småting

490,-

Låsbare hjulbolte, 4 stk. inkl. hætter og én nøgle

915,

- ekstranøgle kan ikke bestilles

KOMFORT
Nakkepudebetræk i sort tekstil, kan anvendes på alle pladser

763,-

Hvile-/komfortnakkepude, kan anvendes på alle pladser

763,-

Stænklapper for

777,-

Stænklapper bag

908,-

Askebæger, placeres i midterkonsollen mellem forstolene

348,-

HIGH TECH & LYD
Apple CarPlay

5.800,-

Sensus Navigation

8.958,-

- inkl. "Lifetime" kortopdatering
Polyester-/Mikrofiberklud til rengøring at digitale skærme
IntelliSafe Assist

55,15.597,-

- Adaptive Cruise Control, Pilot Assist & Distance Alert
Parkeringsassistance Pilot for, kun i kombination med parkeringsassistance bag

13.054,-

- Parkeringsassistance bag, er standard på XC60
Parkeringsassistancekamera bag

7.245,-

1

NY Volvo XC60 - eftermonteret tilbehør
Prisliste april 2017 - modelår 2018
Alle priser er vejledende inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, sortiment og priser.

Produkt:

Pris i alt inkl. moms og montering:

HIGH TECH & LYD
Media Server

12.445,-

- skaber en wifi-zone, som gør det muligt, at tilslutte op til 6 forskellige enheder trådløst
- spørg din Volvo-forhandler om tilslutningsmulighederne
Digital-TV, DVB-T (introduceres medio 2017)

15.757,-

- vises i bilens hovedskærm op til 6 km/t
- ved tilslutning via Media Server kan man se TV fra sin tablet eller smartphone, fra bagsædet
Mediaafspiller 7" til bagsædepassagerne, monteres i dockingstationen bag nakkestøtten

9.373,-

- sælges enkeltvis, inkl. trådløse høretelefoner, fjernkontrol samt lader
- tilslut USB-kort, SD-kort eller DVD skive
iPad holder til montering på nakkestøtten, sælges enkeltvis

6.221,-

- findes til iPad 2-4, iPad Air 1-2 samt iPad Pro 9,7"

Volvo XC60 MY18 er standardmonteret med Sensus Connect High Performance lydanlæg med 9" touch-screen,
AUX, USB samt Bluetooth, ønskes Bowers & Wilkins lydanlæg, skal dette bestilles ab fabrik.

INTERIØR STYLING
Nøgle "Cover" i læder, findes i Hvid, Blond, Sort og Amber

1.069,-

Nøgle "Cover" i træ, findes i "Dark Flame Birch" og "Linear Walnut"

1.731,-

3-eget sportsrat i læder, findes i sort eller Blond/sort

4.988,-

- airbag og ratknapper flyttes fra eksisterende rat
- ej i kombination med Paddel shift og varme
Sportspedaler R-Design i aluminium med gummi indlæg - standard fra R-Design

1.469,-

Gummimåtter formstøbte, sæt med 5 stk. inkl. kardantunnel måtte

1.056,-

- kardantunnel måtten passer ikke Twin Engine
Tekstilmåtter, sæt med 4 stk.

1.056,-

Tekstilmåtter R-design, sæt med 4 stk.

1.331,-

Bagagerumsliste i rustfrit stål med indlagt lys

5.259,-

- introduceres ultimo 2017

EKSTERIØR STYLING
Eksteriør stylingkit til Incription og R-design, består af:

11.202,-

- Skid Plate for & bag i børstet stål samt integrerede dobbelte afgangsrør
- Stylingkittet kan tidligst leveres efter uge 46-2017
Eksteriør stylingkit til Momentum, består af:

14.452,-

- Skid Plate for & bag i børstet stål samt integrerede dobbelte afgangsrør
- Stylingkittet kan tidligst leveres efter uge 46-2017
Deko-pynterammer for med kromfinish, standard på Inscription

2.013,-

- passer ikke på R-design
Spejlkåber i blank sort (019) eller silver (711)

2.126,2
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POLESTAR EFFEKTOPTIMERING
D4 Drive-E AWD Automatic, motorkode A8

8.494,-

- fra standard 190 HK med 400 Nm til 200 HK med 440 Nm
D5 Drive-E AWD Automatic, motorkode 68
- fra standard 235 HK med 480 Nm til 240 HK med 500 Nm
T5 Drive-E AWD Automatic, motorkode 10

8.494,-

- fra standard 254 HK med 350 Nm til 261 HK med 400 Nm
T6 Drive-E AWD Automatic, motorkode A2
- fra standard 320 HK med 400 Nm til 334 HK med 440 Nm

LETMETALFÆLGE
9x22" 5- eller 10-eget letmetalfælge (008/009) 4 stk., inkl. indfarvet skærmforøger

40.292,-

- Dæk bestilles separat 265/35R22
- skærmforøger er et krav ved montering af 22" hjul/fælge
8,5x21" 5-eget letmetalfælge (1013) 4 stk.

27.302,-

- Dæk bestilles separat 255/40R21
8x20" 5- eller 8-eget letmetalfælge (1011/1012) 4 stk.

22.302,-

- Dæk bestilles separat 255/45R20
7,5x19" 5- eller 10-eget letmetalfælge 4 stk.,

17.877,-

- Dæk bestilles separat 235/55R19
7,5x18" 5-Y-eget letmetalfælge (1009) 4 stk.

14.602,-

- Dæk bestilles separat 235/60R18
7,5x17" 5-eget letmetalfælge 4 stk.

11.102,-

- Dæk bestilles separat 235/65R17

KOMPLETTE SOMMERHJUL
9x22" 5- eller 10-eget komplethjul (C008/C009) 4 stk., inkl. indfarvet skærmforøger

44.410,-

- monteret med Pirelli PZERO i 265/35R22
- skærmforøger er et krav ved montering af 22" hjul/fælge

KOMPLETTE VINTERHJUL
20" komplette vinterhjul 4 stk.

26.269,-

- monteret med Nokian el. Pirelli i 255/45R20
19" komplette vinterhjul 4 stk.

22.269,-

- monteret med Nokian, Conti, Michelin el. Pirelli i 235/55R19
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KOMPLETTE VINTERHJUL
18" komplette vinterhjul 4 stk.

18.519,-

- monteret med Nokian, Conti, Michelin el. Pirelli i 235/60R18
17" komplette vinterhjul 4 stk.

15.394,-

- monteret med Nokian el. Michelin i 235/65R17

TRÆK & LAST
Bagagerumsmåtte med integreret smuds-/kofangerbeskyttelse, vendbar i tekstil/gummi
Bagagerumsmåtte i formstøbt plast

1.306,963,-

Beskyttelsesgitter i stål, monteres bag 2. sæderække

3.432,-

Lastkasse med høje kanter til lastrummet

1.556,-

Kofangerbeskyttelse bag i børstet stål

1.407,-

Lastsikringsbånd til lastrummet med kroge, 1,9m

168,-

Lastsikringsnet til lastrummetsgulvet

976,-

Fast anhængertræk inkl. 13-polet tilslutning
Semielektrisk anhængertræk inkl. 13-polet tilslutning
Adapter til anhængertræk, fra 13-pols tilslutning på bil til 7-pols tilslutning på anhænger

9.907,15.787,549,-

Lastholder, vingeprofil i aluminium med T-spor

2.088,-

Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves

1.875,-

Cykelholder stående montering, lastholder kræves

774,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves

1.829,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 cykler, sammenklappelig - inkl. 13-pols tilslutningskabel

5.538,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 cykler, inkl. 13-pols tilslutningskabel

4.013,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 3 cykler, inkl. 13-pols tilslutningskabel

5.881,-

- Holder til én 4. cykel til ovenstående cykelholder

1.245,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 el- cykler, inkl. 13-pols tilslutning & læsserampe

6.253,-

Skiholder i aluminium med plads til 4 par ski, lastholder kræves

1.338,-

Skiholder i aluminium med plads til 6 par ski el. 4 snowboards, lastholder kræves

1.744,-

Skiholder i aluminium med glideskinner, kan forskydes 600mm, lastholder kræves

2.535,-

Kano-/kajakholder, lastholder kræves
Kajakholder sammenklappelig, lastholder kræves
Tagboks 350 liter "Designed by Volvo" i blank sort med integreret LED-lys, lastholder kræves

738,1.625,12.763,-

Tagboks "Space Design 420" i Sort el. Titan Silver, lastholder kræves

6.619,-

Tagboks "Space Design 520" i Sort el. Titan Silver, lastholder kræves

7.575,-

Skiholderindsats til "Space Design" tagbokse

441,-

Tagboks til lastholder, "Sport Time 2003" Glossy Black eller Titan

3.638,-

Tagboks - expanderende, lastholder kræves

6.800,-
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