Prisliste Volvo XC90 Recharge
Priserne er pr. 1. januar 2023 (MY23). Viste priser er med 2023 registreringsafgifts-satser gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.
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					

Plus

Metallic			S

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

Ultimate
S

Plus

Ultimate

26.139,-

26.139,-

			
Plus
Bright eksteriør:					 O

Ultimate
O

Integrerede roof rails i Bright Silver				
Kølergrill med chrom-detaljer og ramme
Siderudelister i Bright Silver
Sidespejlkåber i karrosserifarve
Chromdetaljer ved dørhåndtag
Chromlister ved nedre luftindtag
Chromliste langs sidedøres nedre del
Chromliste på bagkofanger

Dark eksteriør:		

			

O

O

Integrerede roof rails i Glossy Black
Kølergrill i Glossy Black
Siderudelister i Glossy Black
Sidespejlkåber i Glossy Black
Luftindtag for, med Glossy Black detaljer
Diffuser bag med Glossy Black liste
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Interiør / Moritz læder (se mere på www.volvocars.dk/build)			

Plus

Ultimate

S

S

O

O

Plus

Ultimate

24.604,-

24.604,-

Plus

Ultimate

22.736,-

22.736,-

RA00 Charcoal Moritz læder			
Komfortsæder med læder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørerne og bagpå nakkestøtterne)
Paneler i Metal Mesh, aluminium
3-eget rat i kunstlæder
Gearvælger i kunstlæder
Loftsbeklædning i Blond tekstil
Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

UA00 Blond Moritz læder			
Komfortsæder med læder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørerne og bagpå nakkestøtterne)
Paneler i Grey Ash, træ
3-eget rat i læder, to-farvet
Gearvælger i kunstlæder
Loftsbeklædning i Blond tekstil
Lyst interiør med mørkt bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Interiør / Tailored Woolblend		

			

R471 Midnight Zink Tailored Woolblend			
Sportsæder i uld/polyester
(Woolblend består af 30% uld og 70% genbrugspolyester, i komb. m/rat og gearknop i kunstlæder opnås en læderfri kabine)

Paneler i Black Ash, træ
3-eget rat i kunstlæder
Gearvælger i krystal
Loftsbeklædning i Charcoal tekstil
Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Interiør / Nappa læder, perforeret

		

RC0R Charcoal Nappa læder, perforeret			

Sportssæder m/perforeret Nappa læder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørerne og bagpå nakkestøtterne)
Paneler i Metal Mesh aluminium
3-eget sportsrat i kunstlæder
Gearknop i dellæder med kontrastsyning
Loftsbeklædning i Charcoal tekstil
Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter
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Interiør / Nappa læder, ventileret

		

Plus

Ultimate

31.762,-

42.405,-

Massage i ryglæn, forsæder			

-

S

RC20 Amber Nappa læder, ventileret			

31.762,-

42.403,-

Massage i ryglæn, forsæder			

-

S

UC00 Blond Nappa læder, ventileret			

31.762,-

42.403,-

-

S

RC00 Charcoal Nappa læder, ventileret			
Komfortsæder med perforeret læder på forsæderne, inkl. el-justerbar sidestøtte
(Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bagpå nakkestøtterne)

Paneler i Grey Ash, træ
3-eget rat i kunstlæder
Gearvælger i krystal
Loftsbeklædning i Blond tekstil
Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Komfortsæder med perforeret læder på forsæderne, inkl. el-justerbar sidestøtte
(Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bagpå nakkestøtterne)

Paneler i Black Ash, træ
3-eget rat i kunstlæder
Gearvælger i krystal
Loftsbeklædning i Charcoal tekstil
Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Komfortsæder med perforeret læder på forsæderne, inkl. el-justerbar sidestøtte
(Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bagpå nakkestøtterne)

Paneler i Grey Ash, træ
3-eget rat i læder, to-farvet
Gearvælger i krystal
Loftsbeklædning i Blond tekstil
Lyst interiør med mørkt bundtæppe og mørke tekstilmåtter
Massage i ryglæn, forsæder			
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Letmetalfælge			

Plus

20” letmetalfælge 5 multi-ger Black Diamond Cut 275/45 R20 (1259)

		S

21” letmetalfælge 5 dobbelt-eger Smoke Black Diamond Cut 275/40 R21 (1014)(kun Dark)

		

Ultimate
S

20.961,-

20.961,-

21” letmetalfælge 8 multi-eger Smoke Black Diamond Cut 275/40 R21 (1081)(kun Bright)			

20.961,-

20.961,-

22” letmetalfælge 5 dobbelt eger Black Diamond Cut 275/35 R22 (1096)			

34.247,-

34.247,-
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Standard- og ekstraudstyr			

Plus

Ultimate

6.381,-

6.381,-

25.090,-

S

-

32.329,-

8.989,-

S

KLIMA
Mørke sider ruder (5 stk.)(~80% tonede)			
Panorama el-soltag inkl. elektrisk solgardin			

FØRERSUPPORT
Four-C undervogn med luftaffjedring			
(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.)

Parkeringskamera 360°			
(Skal kombineres med 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.)

STYLING
Forberedelse for udvendig belysning (Running boards, tilbehør)			 226,-

226,-

PAK & LAST
Semiautomatisk trækkrog (Monteret under bilen. Udløses m/en knap i bagagerum og klikkes på plads efter brug)		

14.991,-

14.991,-

SÆDER & INDTRÆK
Massagefunktion i forstolene (Kun ifb. med Nappa ventileret)			-

S

LYD & TEKNIK
Harman Kardon audio			

S

S

39.781,-

39.781,-

Ladekabel: Schuko-stik, 6A med 7,0 meter kabel			

6.042,-

6.042,-

Ladekabel: Type 2-stik (Wall box), 16A med 7,0 meter kabel			

S

S

Ladekabel: CEE-stik, 16A med 7,0 meter kabel			

O

O

(Med Sensus Connect, 9,3” touch-skærm i midterkonsollen, DAB+, 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			
(Med Sensus Connect, 9,3” touch-skærm i midterkonsollen, DAB , 1460W 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 Continuum cone, 2 stk. 170 mm bas
med kulfiber/papirmembran, 2 stk. 165 mm mellemregister bas, 1 stk. 250 mm sub bas med
kulfiber/papirmembran. 15 kanals Klasse D forstærker, dobbelt DPS SHARC processorer.)

PLUG-IN UDSTYR
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Pakke			

Plus

Ultimate

Klimapakke			

6.570,-

6.570,-

El-opvarmede sprinklerdysser
El-opvarmet bagsæde, yderpladser
El-opvarmet rat
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