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Prisliste Volvo S60 Advanced
Priserne er vejledende priser gældende for biler produceret fra uge 17-2023 (MY24), de er beregnet ud fra de forventede afgiftsreguleringer pr. 1. januar 2023. Endelig regulering forventes fastsat af 

skattemyndighederne ultimo 2022. Priserne er gældende ved levering mellem 1. januar 2023 og 31. december 2023. De vejledende priser er inkl. moms og afgift samt leveringsomkostninger (4.180,- kr.). 
Der tages forbehold for trykfejl, afgiftsændringer, ændringer i specifikationer og modelprogram samt pris. S = standardudstyr. O = u/b (alternativ mulighed). P = findes kun i pakke.

Lak    Plus Ultimate Polestar

Metallic Vapour Grey  S S -

Metallic Thunder Grey  7.293,- 7.293,- S

Metallic  7.293,- 7.293,- 7.293,-

Premium lak    Plus Ultimate Polestar

Metallak Chrystal White (707) (Tre-lags speciallak med Pearl effekt)  21.686,- 21.686,- 21.686,-

  Plus Ultimate Polestar

Bright eksteriør:    O O -

Kølergrill med chrom-detaljer og ramme

Siderudelister i Bright Silver

Sidespejlkåber i karrosserifarve

Chromliste ved luftindtag på forkoganger

Chromliste på bagkofanger

Dark eksteriør:    O O S

Kølergrill i Glossy Black

Siderudelister i Glossy Black

Sidespejlkåber i Glossy Black

Luftindtag for, med Glossy Black detaljer

Diffuser bag i Glossy Black, med karrosserifarvet liste

Interiør / Moritz læder (se mere på www.volvocars.dk/build)  Plus Ultimate Polestar

RA00 Charcoal Moritz læder  S S -

Komfortsæder m/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  O O - 

Komfortsæder m/læder (Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørerne og bagpå nakkestøtterne)

Paneler i Drift Wood, træ

3-eget rat i læder, to-farvet

Gearvælger i kunstlæder

Loftsbeklædning i Blond tekstil

Lyst interiør med mørkt bundtæppe og mørke tekstilmåtter
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Interiør / Tailored Woolblend (Skal kombineres med el-justerbart passagersæde og hukommelse)  Plus Ultimate Polestar

R471 Midnight Zink Tailored Woolblend  21.318,- 21.318,- -

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 Drift Wood, træ

3-eget rat i kunstlæder

Gearknop i krystal

Loftsbeklædning i Charcoal tekstil

Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Interiør / Open Grid Tekstil / Nappa læder  Plus Ultimate Polestar

RG0R Charcoal Nappa læder med Dark Open Grid tekstil  5.956,- 5.956,- S

Sportsæder med læder og tekstil

Paneler i Metal Mesh, aluminium

3-eget sportsrat i kunstlæder

Gearvælger i krystal

Loftsbeklædning i Charcoal tekstil

Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Interiør / Nappa læder, ventileret  (Skal kombineres med el-justerbart passagersæde og hukommelse) Plus Ultimate Polestar

RC00 Charcoal Nappa læder, ventileret  27.671,- 37.457,- -

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 Drift Wood, træ

3-eget rat i kunstlæder

Gearknop i krystal

Loftsbeklædning i Blond tekstil

Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Massage i ryglæn, forsæder  - S -

RC20 Amber Nappa læder, ventileret (Kan ikke kombineres med Fusion Red metallak)  27.671,- 37.457,- -

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 Linear Lime, træ

3-eget rat i kunstlæder

Gearknop i krystal

Loftsbeklædning i Charcoal tekstil

Mørkt interiør, bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Massage i ryglæn, forsæder  - S -
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Interiør / Nappa læder, ventileret  Plus Ultimate Polestar

UC00 Blond Nappa læder, ventileret  27.671,- 37.457,- -

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 Drift Wood, træ

3-eget rat i læder, to-farvet

Gearknop i krystal

Loftsbeklædning i Blond tekstil

Lyst interiør med mørkt bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Letmetalfælge  Plus Ultimate Polestar

18” letmetalfælge 5 dobbelt-eger Black DC 235/45 R18  S - -

19” letmetalfælge 6-eget Black DC 235/40 R19 (1253)  12.592,- S -

19” letmetalfælge 5 Y-formede eger Black polished, smedede 235/40 R19  - - S

20” letmetalfælge 5 Y-formede eger Black polished, smedede 245/35 R20 (1163)  - - 20.998,-
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Standard- og ekstraudstyr  Plus Ultimate Polestar

KLIMA

Panorama el-soltag, incl. elektrisk solgardin  21.151,- S S

FØRERSUPPORT

Parkeringskamera 360°  9.397,- S S

(Parkeringskamera 360 indeholder parkeringssensor for og side, samt 360° kamera, fire kamera placeret i kølergrill

sidespejle og på bagklap. Genererer et ”bird view” hvor man kan se bilen i forhold til omgivelser.

Til Plus: Indeholder parkeringssensor side, kamera i kølergrill og sidespejle, og har samme funktion som beskrevet ovenfor)

PAK & LAST

Semiautomatisk trækkrog (Monteret under bilen. Udløses m/en knap i bagagerum og klikkes på plads efter brug) 17.324,- 17.324,- 17.324,-

SÆDER & INDTRÆK

Massagefunktion i forstolene (Kun ifb. med Nappa ventileret)  - O -

LYD & TEKNIK

High Performance (Med 9,3" touchscreen, 220W & 10 højtalere + Bluetooth® og DAB+ radio)  S - -

Harman Kardon audio  14.238,- S S

(Med Sensus Connect, 9” 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  54.745,- 46.015,- 46.015,-

(Med Sensus Connect, 9” 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)
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Pakker  Plus Ultimate Polestar

Klimapakke  6.570,- 6.570,- -

El-opvarmede sprinklerdysser

El-opvarmet bagsæde, yderpladser

El-opvarmet rat

Klimapakke  - - 4.307,-

El-opvarmede sprinklerdysser

El-opvarmet bagsæde, yderpladser


