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Prisliste Volvo XC40 Recharge Twin
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

Metallic Silver Dawn   S S

Metallic og Cloud Blue (solidlak)   6.723,- 6.723,-

Premiumlak (707)(Crystal White)   15.072,- 15.072,-

Interiør   Plus Ultimate

R780 - City Canvas tekstil   S S

- Charcoal stofindtræk

- Charcoal loftbeklædning

- Sort bund

- Paneler i "Origin"

- Rat og gearvælger i kunstlæder

R980 - Connect, stof/microtech   13.227,- 13.227,-

- Charcoal stof/microtech indtræk

- Charcoal loftsbeklædning

- Mørk bund

- Paneler i "Topography" (Baggrundsbelyst)

- Rat og gearvælger i kunstlæder

Y980 - Connect, stof/microtech   13.227,- 13.227,-

- Charcoal stof/microtech indtræk

- Charcoal loftsbeklædning

- Blå bund

- Paneler i "Topography" (Baggrundsbelyst)

- Rat og gearvælger i kunstlæder

RZ80 - Tailored Woolblend   22.311,- 22.311,-

- Midnight Zink Woolblend indtræk (30% uld/70% genbrugs polyester)

- Charcoal loftsbeklædning

- Sort bund

- Paneler i "Topography" (Baggrundsbelyst)

- Rat i kunstlæder

- Gearvælger i krystal

Ekstraudstyr   Plus Ultimate

20” letmetalfælge 5-eget i Black Diamond Cut   11.200,- 11.200,-

Mørke sideruder bag (5 stk.)(~80%)    4.863,- 4.863,-

Pixel LED-forlygter   8.955,- 8.955,-

Semi-aut. trækkrog (Fabriksmonteret under bilen. Udløses med knap i bagagerum, og klikkes på plads efter brug)  28.682,- 28.682,-
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Pakke   Plus Ultimate

Klimapakke   9.600,- 9.600,-

- El-opvarmet rat

- El-opvarmet sprinklerdysser

- El-opvarmet bagsæde, yderpladser

- Varmepumpe


