Prisliste Ny Volvo V60 Cross Country
Priserne er pr. 26. september 2018 (MY19). De vejledende nyvognspriser er inkl. moms og leveringsomkostninger. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser.
S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig. O = u/b (alternativ mulighed). P = Kun i Pakke.

Lak

Cross Country

Solid

S

Metallic

Premium lak
Metallak Chrystal White (707) (Tre-lags speciallak med Pearl effekt)

Interiør
Stof Comfort-sæder (Kan ikke kombineres med el-sæder for)

15.370,-

Cross Country
29.710,-

Cross Country
S

Stof/dellæder Comfort-sæder (Kunstlæder)

10.490,-

Moritz læder Comfort-sæder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bag på nakkestøtterne)

34.970,-

Nappa læder Comfort-sæder, ventileret

P

(Sæderne har læder på alle sider og kunstlæder i dørene og bag på nakkestøtterne)(Kun if.m. El-sæde pakke 1 og El-sæde pakke 2)

Sort loftsbeklædning (Kun til kabiner med Charcoal interiør og mørk bund)
Massagefunktion i forstolene (Se Nappa læder-pakke)

5.650,P
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Letmetalfælge
18" letmetalfælge 5-eget Silver (1070)

Cross Country
S

Dækklasse B
18" letmetalfælge 5-eget Black DC (1069)

O

Dækklasse B

19" letmetalfælge 5 dobbelte eger Matt Graphite DC (1067)

11.000,-

Dækklasse C
19” letmetalfælge 5 dobbelte eger, Black DC (1068)

11.000,-

Dækklasse C

20" letmetalfælge 7-eget Matt Graphite DC (800146)

25.000,-

Dækklasse C
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Lydanlæg

Cross Country

Sensus Connect High Performance m. 9,3" touchscreen, 224W & 10 højtalere + Bluetooth®

S

Harman Kardon audio (Se radiopakke)

P

(Med Sensus Connect, 9” touch skærm i midterkonsollen, 600W og 14 højtalere. Quantum Logic Surround samt DIRAC Unison
højtalere: 1 centerhøjtaler, 2 stk. 25 mm diskanter for, 2 stk. 25 mm diskanter bag, 2 stk. mellemregister for og
2 stk. 150 mm mellemregister/bas bag, 2 stk. 165 mm bas for og 2 stk. 80 mm mellemregister bag samt 1 Subwoofer)

Bowers & Wilkins Sound System

79.983,-

(Med Sensus Connect, 9” touch skærm i midterkonsollen, 1100W og 15 højtalere. Quantum Logic Surround 7.1 samt DIRAC
Dimensions och DIRAC Live. Højtalere: 5 stk. 25 mm Nautilus diskanter, 3 stk. 100 mm mellemregister og 2 stk. 100 mm fuldregister
med Kevlar cone, 2 stk. 170 mm bas med kulfiber/papirmembran, 2 stk. 165 mm mellemregister bas, 1 stk. 250 mm sub bas med
kulfiber/papirmembran. 12 kanals 1400W Klasse D forstærker, dobbelt DPS SHARC processorer.
Kompatibel med MP3, AAC, WMA, WAV og FLAC filer.)

Bowers & Wilkins Sound System (ifb. med radiopakke)

59.583,-

CD-afspiller, 1 stk. CD

2.445,-

DAB+ Radio

6.406,-

Smartphone integration (Apple Carplay og Android Auto)(Incl. et ekstra USB-stik)

4.465,-

Sensus Navigation (GPS Turn-by-turn anvisning. Kan vises i Head Up Display)(Kræver digital instrumentering 12,3")

19.903,-
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Standard- og ekstraudstyr
12V-stik i bagagerum

Cross Country
943,-

230V stik bag (til tablet opladning, se evt. Lounge pakke)(placeret bag på midterkonsollen, erstatter 12V stik bag)

2.100,-

360° Surround View Camera

20.400,-

(Skal kombineres med IntelliSafe Pro pakke og el-indfældbare sidespejle. 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.)

Akustik sideruder, laminerede (støjdæmpende, se Loungepakke)(OBS! Vær opmærksom på at disse ruder tager længere tid at slå itu i en nødsituation)
Alkolås forberedelse
Aquablades med varme, for

P
105,P

Aut. nedblændende sidespejle (Kræver el-indfældbare sidespejle)

4.083,-

Barnelås i førerdør, elektrisk

1.863,-

Digital instrumentering 12,3” (Farveskærm, vælg mellem tre layouts)
Drive Mode settings

P
1.860,-

(Starter altid i Comfort Mode. Giver mulighed for at indstille bilens køre-egenskaber og karakter med hensyn til motor, gearkasse og undervogn.
Justerer ligeledes Four-C undervognen hvis dette også tilkøbes.) (Kan indstilles som følger: Comfort Mode, ECO Mode, Dynamic Mode,
Off Road Mode (Kun AWD) eller Individual Mode.)

Elektronisk klimaanlæg, 4 zoner med Clean Zone, AQS og køling af handskerum (se Loungepakke)

P

El-indfældbare sidespejle

5.260,-

El-justerbar førerstol med hukommelse

15.153,-

(Hukommelse betjenes via knap i døren, er også koblet til sidespejls-position. Skal kombineres med el-indfældbare sidespejle)

El-justerbart passagersæde (Ej i kombination med indtræk stof. Se El-sæde pakke 1)

P

El-justerbar sidestøtte, for (Kun i kombination med Nappa læder ventileret og Comfortsæder, se Nappa læder-pakke)

P

El-opvarmet forrude (Aktiveres via defroster-knappen. Kan ikke kombineres med Head Up Display.)

3.845,-

El-opvarmet rat

4.545,-

El-styret bagklap (se Teknik pakke)

9.900,-

(Kombineret med Nøglefri døre/start medfører det Komfortadgang (hands free) åbning af bagklap, hvor en sensor under
kofangeren i venstre side registrerer en fodbevægelse)

Halvaut. parkeringspilot (inkl. parkeringssensorer for og bag)

13.525,-

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

23.315,-

Hukommelse til passagersæde, for (se El-sæde pakke 2)(Kræver el-justerbare forsæder og siddehyndeforlængelse)
Indkøbsposeholder

P
2.328,-

IntelliSafe Assist (Adaptiv fartpilot, Queue- og Pilot Assist og Distance Alert (Distance Alert kræver Head Up Display)

P

IntelliSafe Surround (Kræver el-indfældbare sidespejle og aut. nedblænde sidespejle)

P

(BLIS, Cross Traffic Alert m/opbremsning, Rear Collission Warning m/opbremsning, For-forberedte seleforstrammere og Oncoming Mitigation by Braking)

Interiørbelysning High Level (Inkl.: lys i opbevaringsrum i fordøre, ved døråbner for, indstigningslys under fordøre, og gulvbelysning bag)

3.383,-

LED forlygter med ABL og AHB (2000 lm)

12.865,-

(Active Bending Light og Full-LED Automatic High Beam Illumination, afblænding tilpasset modkørende og forankørende)

Mørke sideruder bag (5 stk.)(~80%) (Skal kombineres med Lounge pakke og el-styret bagklap)

8.160,-
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Standard- og ekstraudstyr
Måtter, textil
Netlomme på midterkonsol, for

Cross Country
2.210,585,-

Nødreservehjul (Tempa Spare)(Erstatter dækreparationskit)

7.000,-

Nøglefri betjening døre/start (se evt. Teknik pakke)(Kan kombineres med el-styret bagklap for at få Komfort-adgang (hands free) til bagklap)

11.670,-

Paneler i Drift Wood (træ)

4.081,-

Paneler i Linear Lime Dark (Træ)

4.083,-

Paneler i Metal Mesh (Aluminium)

O

Panorama el-soltag

27.975,-

Parkeringssensor, for (Bag er standard)

7.933,-

Parkeringskamera, bag (Er inkl. i 360° Surround View Camera)

9.210,-

Semiautomatisk trækkrog (Monteret under bilen. Udløses med en knap i bagagerum og klikkes på plads efter brug)

20.635,-

Siddehyndeforlængelse, for (se El-sæde pakke 2) (Ej i kombination med indtræk stof eller stof/kunstlæder)

P

Siderudelister i High Gloss Black (se Lounge pakke)

P

Sportsrat i perforeret læder, sort uanset interiør

8.403,-

Transport beskyttelsescover (Engangscover til bilens hjemtransport)

1.398,-

Tågeforlygter, LED

5.245,-

Uden motoremblem

O

Uden model- og motoremblemer

O

Varme i bagsædet, ydre pladser

5.245,-

Volvo On Call (Se evt. Volvo On Call pakke)

9.900,-

(Nødopkald- & assistancesystem incl. 3 års abonn., m/GPS tracking & app til Smartphone (iOS, Android & Windows),
app’en indeholder bl.a. timer til: tilskudsvarmer, kørebogsfunktion samt Send To Car (hvis bilen har Sensus Navigation).
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Pakker
Volvo On Call pakke (MCY84)

Cross Country
9.900,-

Sprinklerdyser med varme
Tilskudsvarmer (Motor-/kabinevarmer)
Volvo On Call (Nødopkald- & assistancesystem incl. 3 års abonn., m/GPS tracking & app til Smartphone (iOS, Android & Windows),
app’en indeholder bl.a. timer til: tilskudsvarmer, kørebogsfunktion samt Send To Car (hvis bilen har Sensus Navigation).

Radiopakke (MCX93) (Kan opgraderes til Bowers & Wilkins audio)

17.990,-

Harman Kardon Premium Sound audio (600W)
(Med Sensus Connect, 9” touch skærm i midterkonsollen, 600W og 14 højtalere. Quantum Logic Surround samt DIRAC Unison
højtalere: 1 centerhøjtaler, 2 stk. 25 mm diskanter for, 2 stk. 25 mm diskanter bag, 2 stk. mellemregister for og
2 stk. 150 mm mellemregister/bas bag, 2 stk. 165 mm bas for og 2 stk. 80 mm mellemregister bag samt 1 Subwoofer)

DAB+ radio (digital radio modtagelse)


Opgradering til Bowers & Wilkins Audio

IntelliSafe Pro pakke (MCX94)(Skal kombineres med el-indfældbare sidespejle)

59.347,-

30.300,-

IntelliSafe Surround (Blindspot Information System (BLIS) med Steer Assist, Cross Trafic Alert og Rear Collision Warning og
Forberedte sikkerhedsseler foran (Electrically Reversible Retractor Belts)

IntelliSafe Assist
(Adaptive Cruise Control, Qeueu- og Pilot Assist, Speed Sign Assist, mulighed for Distance Alert som kræver Head Up Display)

Aut. nedblændende sidespejle

El-sæde pakke I (MCX95)(Skal komb. m/el-indfældbare sidespejle, til 5.260,- kr., samt indtræk i stof/kunstlæder eller læder)

16.900,-

El-justerbart førersæde (Uden hukommelse)
El-justerbart passagersæde (Uden hukommelse)

El-sæde pakke II (MCY94)(Skal kombineres med el-sæde pakke 1, samt indfældbare sidespejle til 5.260,- kr.)

30.990,-

Indtræk: læder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bag på nakkestøtterne)
El-justerbar lændestøtte, 4-vejs
Hukommelse til passagersæde
Siddehyndeforlængelse, for

Teknik pakke (MCX97)

17.900,-

El-styret bagklap
Digital instrumentering 12,3” (Farveskærm, vælg mellem tre layouts)
Nøglefri adgang døre/bagklap
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Pakker
Lounge pakke (MCX98)

Cross Country
24.900,-

Elektronisk klimaanlæg, 4 zoner med Clean Zone, AQS og køling af handskerum
Akustikruder, laminerede (OBS! Vær opmærksom på at disse ruder tager længere tid at slå itu i en nødsituation)
Varme i bagsædet, yderpladser (Kan udskiftes med barneselepuder u/b)
Siderustelister i High Gloss Black
Interiørbelysning High Level
230V stik, bag (Strømudtag bag på midterkonsollen. Fjerner 12V stikket bag)

Nappa læder-pakke

75.000,-

Nappa læder Comfort-sæder, ventileret (Sæderne har læder på alle sider og kunstlæder i dørene og bag på nakkestøtterne)
El-justerbar førerstol med hukommelse
El-justerbar passagerstol
Hukommelse til passagerstolen
El-justerbar sidestøtte
El-justerbar lændestøtte, 4-vejs
Siddehyndeforlængelse
Massagefunktion i forsæder
El-indfældbare sidespejle
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