Prisliste Volvo V90 Cross Country
Priserne er pr. 1. maj 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		16.965,-

Premium lak		
Metallak Electric Silver (477)

Cross Country
25.178,-

Metallak Chrystal White (707) (tre-lags speciallak med Pearl effekt)		31.696,-

Interiør		

Cross Country

Bella stof Comfort-sæder (Kan ikke kombineres med el-justerbare forsæder, sidestøtte, siddehyndeforlængelse el.lign.)			S
Stof/dellæder (kunstlæder) (Kan kombineres med el-justerbare forsæder, se El-sædepakke 1)		13.990,-

Moritz læder Comfort-sæder (Sæderne har læder på siddeflader og kunstlæder på sider, i dørene og bag på nakkestøtter)

40.183,-

(Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte eller massagefunktion)

Moritz læder Contour-sæder (Sæderne har læder på siddeflader og kunstlæder på sider, i dørene og bag på nakkestøtter)		

9.950,-

(Skal kombineres med El-sæde pakke 1 og 2. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte eller massagefunktion)

Nappa læder Comfort-sæder (Sæderne har læder på siddeflader og kunstlæder på sider, i dørene og bag på nakkestøtter)		

20.260,-

(Skal kombineres med El-sæde pakke 1 og 2. Kan kombineres med el-justerbar sidestøtte. Kan ikke kombineres massagefunktion)

Nappa læder Contour-sæder (Sæderne har læder på siddeflader og kunstlæder på sider, i dørene og bag på nakkestøtter)

30.210,-

(Skal kombineres med El-sæde pakke 1 og 2. Kan ikke kombineres med el-justerbar sidestøtte eller massagefunktion)

Nappa læder Comfort-sæder perforeret og ventileret		

P

(Sæderne har læder på siddeflader og kunstlæder på sider, i dørene og bag på nakkestøtter) 		
(Skal kombineres med El-sæde pakke 1. Se el-sæde pakke 3. Kan kombineres med massagefunktion)

Massagefunktion i forstolene		

14.573,-

(Kun ifb. m/Nappa læder og ventilerede el-forstole med hukommelse og sidestøtte)(Se El-sæde pakke II)

Sort loftsbeklædning (Kun til kabiner med offblack interiør og mørk bund)		6.000,-
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Aluminiumsfælge		

Cross Country

		

Pris fra

18" letmetalfælge 5-dobbelteget Silver Top Cut 235/55 R18		

S

B-klasse dæk
19" letmetalfælge 6-dobbeltegede Tech Matt Black Diamond Cut 235/50 R19 (151)		17.500,C-klasse dæk
19" letmetalfælge 5-dobbeltegede Black Diamond Cut 235/50 R19 (224)		17.500,C-klasse dlæk
20" letmetalfælge 10-eget Tech Grey Diamond Cut 245/45 R20 (226)		35.000,B-klasse dæk
20” letmetalfælge 5-dobbelt eger, Matt Black DC 245/45 R20 (800132)		35.000,C-klasse dæk
21” letmetalfælge 7 åbne eger Matt Tech Black DC 245/40 R21 (800133)		57.500,B-klasse dæk

Lydanlæg		

Cross Country

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

S

Harman Kardon audio (Se Radio Pakke)		P
(Indeholder 9,3” touch skærm, 12 kanals 600W forstærker, Quantum Logic Surround samt DIRAC Unison.
14 højtalere: 1 stk. 100mm centerhøjtaler, 2 stk. 25mm diskanter for, 2 stk. 25mm diskanter bag, 2 stk. 100mm mellemregister for,
2 stk. 150mm mellemregister/bas bag, 2 stk. 165mm bas for, 2 stk. 80mm mellemregister bag og 1 stk. subwoofer)

Bowers & Wilkins Sound System		

80.358,-

(Indeholder: 9,3” touch screen, 12 kanals 1400W D-klasse forstærker, 19 højtalere, 7 stk. 25 mm Nautilus diskanter,
3 stk. 100 mm mellemregister med Kevlar menbran, 4 stk. 80 mm mellemregister med Kevlar membran,
4 stk. 165 mm bas med kulfiber/papir membran, 1 stk. 250 mm subwoofer med kulfiber/papir membran,
Quantum Logic Surround 7.1, DIRAC Dimensions, DIRAC Live og Dobbelte DSP SHARC processorer).

Bowers & Wilkins Sound System ifb. med radiopakke		

59.960,-

CD-afspiller, 1 stk CD		

2.095,-

DAB+ Radio		

7.795,-

Sensus Navigation		

17.770,-

Smartphone Link (AppleCarplay incl. ekstra USB-stik med hvid ring)		4.465,Forberedelse til medieserver (Til eftermontering)		

933,-
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Standard- og ekstraudstyr		

Cross Country

230V stik i kabinen, bagerst på midterkonsolen		

2.235,-

360° Surround View Camera		

P

(Skal kombineres med Teknikpakke. 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.)

Alkolås forberedelse		

1.165,-

Automatisk bagagerumsdækken		

3.609,-

Aut. nedblændende bakspejl		

S

Aut. nedblændende bak- og sidespejle

3.523,-

Drive Mode settings		

1.998,-

(Giver mulighed for at indstille bilens køre-egenskaber og karakter med hensyn til motor, gearkasse og undervogn. undervogn.
Justerer ligeledes luftaffjedringen og 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.)

El-indfældbare sidespejle		
El-justerbar førerstol med hukommelse (Hukommelse betjenes via knap i døren, er også koblet til sidepsejls position)

S
14.883,-

El-justerbar passagersæde (Se el-sæde pakke 1)		P
El-opvarmet forrude (Aktiveres via defroster-knappen. Kan ikke kombineres med Head Up Display.)		4.198,El-opvarmet rat		

4.550,-

El-soltag, Panorama 		

29.888,-

El-styret bagklap		

S

Fuldt indfarvet karrosseri (Kun udvalgte farver: 714, 717, 719 og 722).		8.914,Halvaut. parkeringspilot (inkl. parkeringssensorer for og bag)		15.625,Halvaut. parkeringspilot (inkl. parkeringssensorer for og bag) (ifb. Teknikpakke)		7.700,Head-up Display (Viser vigtige info foran føreren, "svæver" 2 meter ude foran bilen.)

25.640,-

Indkøbsposeholder		2.560,Kompas i bakspejl (Kun i kombination med aut.nedblændende bak- og sidespejle eller aut. nedblændende bakspejl.)		1.520,LED forlygter med AHB (Automatic High Beam, kun aut. op/ned blænding)		S
LED forlygter med ABL og AHB		

12.825,-

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

Luftaffjedring, bag (Niveaumatic)		25.643,Luftaffjedring og Four-C undervogn (skal kombineres med Drive Mode Settings)		38.465,Mørke sideruder bag (5 stk.)(~80%)		8.135,Måtter, textil		

2.450,-

Paneler i Metal Mesh aluminium		

O

Paneler i Black Walnut

S

Parkeringssensor, for og bag		

P

Parkeringskamera, bag (er inkl. i 360° Surround View Camera)		9.263,Reservehjul (Tempa Spare)

6.248,-

Semiautomatisk trækkrog		

20.633,-
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Standard- og ekstraudstyr		

Cross Country

Solgardiner integreret i sidedøre, bag (Kun ifb. med læder interiør)		5.133,Sportsrat i perforeret læder (sort uanset interiør)(ej i kombination med el-varme)		8.740,Transport beskyttelsescover (Engangs cover til bilens hjemtransport)		1.113,Tågeforlygter, LED med Cornering Light		

5.348,-

Uden motoremblem		

O

Uden model- og motoremblemer		

O

Udvidet interiørbelysning, High level (Inkl. indstigningslister med lys.)

3.733,-

Varme i bagsædet, ydre pladser (Kan udskifte barneselepuder i barnesikkerhedspakken u/b)		4.810,Volvo On Call

10.900,-

(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		

Cross Country

Volvo On Call Pakke (MCX92)		22.500,Motor-kabinevarmer med timer
Volvo On Call (Nødopkald- & assistancesystem incl. 3 års abonn., m/GPS tracking & app til Smartphone (iOS, Android & Windows), app’en indeholder timer (tilskudsvarmer).
Varme i sprinklerdysser

Barnesikkerhedspakke (MCY13)		5.900,Barneselepude i bagsæde, yderpladser (Kan udbyttes med varme i bagsædet, yderpladser u/b)
El-barnelås i førerdør

Radio pakke (MCX93)		18.900,Harman Kardon audiosystem
(Indeholder 9,3” touch skærm, 12 kanals 600W forstærker, Quantum Logic Surround samt DIRAC Unison. 14 højtalere:
1 stk. 100mm centerhøjtaler, 2 stk. 25mm diskanter for, 2 stk. 25mm diskanter bag, 2 stk. 100mm mellemregister for,
2 stk. 150mm mellemregister/bas bag, 2 stk. 165mm bas for, 2 stk. 80mm mellemregister bag og 1 stk. subwoofer)

DAB+ radio				
Kan opgraderes til Bowers & Wilkins Sound System

IntelliSafe pakke (MCY14)		25.900,Automatisk nedblændende bak- og sidespejle
IntelliSafe Surround (Indeholder BLIS, Steer Assist, Cross Trafic Alert og Rear Collission Warning)
360° Surround view Camera
(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.)

Teknik pakke (MCY15)		17.500,Full LED forlygter (Active Bending Light og Full-LED Automatic High Beam Illumination, afblænding tilpasset modkørende og forankørende)
Parkeringssensor, for
Smartphone integration (Apple CarPlay® og Android Auto®)

El-sæde pakke 1 (MCX95)		16.900,El-justerbart førersæde med hukommelse (Kobles også til sidespejindstillingen)
El-justerbart passagersæde (Skal kombineres m/min. stof/dellæder. Kan ikke kombineres m/Contour sæder uden El-sæde pakke 2)

El-sæde pakke 2 (MCY17) (Skal kombineres med El-sæde pakke 1. Kan opgraderes)

32.900,-

Indtræk: Moritz læder Comfort sæder
(Kan ikke kombineres m/massagefunktion. Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i dørene og bag på nakkestøtterne)

El-justerbar lændestøtte, 4-vejs
Hukommelse passagersæde
Siddehyndeforlængelse
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Pakker		

Cross Country

El-sæde pakke 3 (Skal kombineres med El-sæde pakke 1)		57.900,Nappa læder, perforeret, ventileret (Sæderne har læder på siddeflader og kunstlæder på sider, i dørene og bag på nakkestøtter)
El-justerbar sidestøtte
El-justerbar lændestøtte
Hukommelse passagersæde
Siddehyndeforlængelse

Lounge pakke (MCY18) (Skal kombineres med min. stof/dellæder)		28.900,Elektronisk klimaanlæg, 4 zoner
Solgardiner i sideruder bag
Akustikruder, laminerede (OBS! Vær opmærksom på at laminerede ruder tager længere tid at slå itu i en nødsituation)
Interiørbelysning High Level
230V stik, bag
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