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Prisliste Volvo EX90 Advanced
Priserne er vejledende priser, gældende for biler produceret i modelår ’24. De er beregnet ud fra afgiftsreguleringerne gældende fra 1. januar 2023. 

Priserne er gældende ved levering mellem 1. januar 2023 og 31. december 2023. De vejledende priser er inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger (4.280,- kr.). 
Der tages forbehold for trykfejl, afgiftsændringer, ændringer i specifikationerne og modelprogram, samt pris. S = standard, O = u/b (alternativ mulighed), P = findes kun i pakke.

Lak    Ultra

Metallak Vapour Grey    S

Metallak    12.560,-

Premium lak

Metallak Crystal White    22.560,-

Interiør

Nordico Charcoal (RD00)    S

- Indtræk i Charcoal

- Paneler i Birch Wood, træ

- Rat i Charcoal

- Loftsbeklædning i Dawn (lys)

- Tæpper i Charcoal

- Interiør i Charcoal

Nordico Cardamom (RD10)    O

- Indtræk i Cardamom Quilted

- Paneler i Birch Wood, træ

- Rat i Charcoal

- Loftsbeklædning i Charcoal

- Tæpper i Charcoal

- Interiør i Charcoal

Nordico Dawn (AD60)    O

- Indtræk i Dawn Quilted

- Paneler i Light Ash, træ

-  To-farvet rat

- Loftsbeklædning i Dawn

- Tæpper i Charcoal

- Interiør i Dawn/Charcoal

Tailored Woolblend, Zinc (R330)    22.720,-

- Indtræk i Tailored Woolblend Zinc (lys grå)

- Paneler i Light Ash, træ

- Rat i Charcoal

- Loftsbeklædning i Charcoal

- Tæpper i Charcoal

- Interiør i Charcoal
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Letmetalfælge    Ultra

21” letmetalfælge 8-eger Aero-design m. Recharge dæk    S

265/45 R21 for og 295/40 R21 bag

22” letmetalfælge 5-eger Aero-design m. Recharge dæk    17.000,-

265/40 R22 for og 295/35 R22 bag

Ekstraudstyr    Ultra

Barneselepude, anden sæderække midt    3.900,-

Tonede sideruder, 5 stk.    6.400,-

El-foldbar trækkrog    14.900,-

Bowers & Wilkins 3D Surround Sound System    38.100,-

 - 25 kanals forstærker

 - 1610 W

 - 25 højtalere, bl.a. i loftet for 3D lyd

  o 5 stk. 25mm Nautilus™ double-dome tweeters

  o 2 stk. 100mm Continuum™ midrange højtalere

  o 5 stk. 80mm Continuum™ midrange højtalere

  o 4 stk. 170mm Technora® long-throw woofers

  o 4 stk. 40mm aluminium fullrange højtalere i nakkestøtter

  o 4 stk. 40mm aluminium fullrange 3D højtalere i loftet

  o 1 stk. 250mm Fresh Air® neodymium subwoofer

Pakke

Pilot Assist pakke    24.900,-

- Adaptiv fartpilot med styreassistance

(En udvidelse af adaptiv fartpilot som holder øje med vejbanemarkeringerne. Støtter føreren ved at justere farten i forhold til forankørende,

og samtidig hjælpe til at holde bilen centreret i den valgte vejbane. Aktiv fra stilstand og op til 150 km/t)

- Park Pilot Assist, intelligent parkeringsassistance

(Finder frie parkeringspladser i begge sider af vejen. Hjælper til automatisk parkering ved at overtage styring, acceleration, bremser og

gearskifte, men føreren sidder i sædet. Kan parallelparkere, vinkelret parkering og supportere ved parkering ved meget lidt plads.)


