
XC60 Recharge Plus 

Den smartere SUV

*Elektronisk begrænset til 350 HK
Brændstoftal og CO2 er baseret på WLTP.. NB: Som følge af WLTP er brændstofforbruget og CO2-udledning varierende for hver enkelt variant, 
og påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr. *Plug-in hybrid teknologi, brændstofmotor + el-motor på forakslen.
Beskatningspriserne er glædende ved indreg. fra 1. januar 2023

MODEL MOTOR HK/
GEARKASSE

RÆKKEVIDDE 
PÅ EL/KM FORBRUG KM/L EMISSION 

CO2 G/KM
VEJL.BESKATNING 

INKL. LEVERING

XC60 Recharge T6 eAWD 
Plus Bright 253+145*/8 aut. 73-77 100-83,3 23-27 652.734

XC60 Recharge T6 eAWD 
Plus Dark 253+145*/8 aut. 73-77 100-83,3 23-27 652.734

XC60 Recharge T8 eAWD 
Plus Bright 310+145/8 aut. 73-77 100-83,3 23-27 689.234

XC60 Recharge T8 eAWD 
Plus Dark 310+145/8 aut. 73-77 100-83,3 23-27 689.234

XC60 BrightXC60 Dark



Forbehold for ændringer i priser og specifikationer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Udstyr på Core: Udstyr på Plus udover Core:

• 12V stik ved forsæde og i bagagerum
• 60/40 splitbagsæde
• Air Quality System
• Armlæn for og bag med kopholder 
• Aut. nedblændende bak- og sidespejle
• Aquablades med integreret sprinklersystem 
• Bagagerumsdækken, manuelt
• Care Key (orange), programmérbar: 

Max hastighed 
• Digital instrumentering gen. 2, 12,3” 
• Drive Mode Settings 
• Dækreparationskit med kompressor 
• Dæktrykskontrol (iTPMS)
• El-indfældbare og el-justerbare sidespejle 

med varme
• El-styret bagklap (Ifb. med nøglefribetjening 

start/døre findes sensor under bagkofangeren, 
som åbner bagklap ved vip med foden)

• El-nedfældbart nakkestøtter 2. sæderække 
• El-sideruder for og bag
• ESM (Exterior Sound Module (AVAS)) 
• Forberedelse til alko-lås 
• Forlygtevaskere
• Fugtighedssensor
• Global åbning/lukning af vinduer og 

evt. soltag via fjernbetjeningen 
• Hill Descent Control
• Hill Start Assist Home Safe-belysning
• Digitale Services:

- Google Maps (navigation, lifetime updates)
- Google Assistance (“Hey Google…” m. 
dansk stemmestyring)

- Google Play Store (med udvalgte apps)
- Smartphone integration
- Trådløs opladning af smartphone (Qi)

• High Performance audio:
- 9,3” touch screen
- DAB+ radio

- 220W forstærker
- 6 kanals forstærker
- 10 højtalere
- Bluetooth® til håndfri telefoni og 

musik streaming
- 4 USB-C stik

• ISOFIX beslag bag, yderpladser
• Klimaanlæg (ECC), 2 zoner med pollenfilter 
• Køre-computer
• Ladekabel Type 2-stik Mode 2, 1-fase 16A, 7m. 
• Lastbeskyttelsesnet, blødt, med 

opbevaringspose
• LED forlygter med AHB (op/ned)

Thors Hammer Design 
• LED kørelys med lyssensor
• Låsbare hjulbolte
• Make up spejle med lys
• Manuel justerbart førersæde, 6-vejs, med 

el-styret højde 
• Manuel justerbart passagersæde, 4-vejs, 

med el-styret højde 
• Multijusterbart rat
• Nøglefribetjening start/døre samt bagklap 
• Nøgleenhed i standardudførelse 
• Opbevaringplads under bagsædet, yderpladserne 
• Panorama el-soltag m. el-solgardin 
• Progressiv servostyring
• Ratfjernbetjening til lydanlæg, stemmestyring og 

fartpilot 
• Regnsensor
• Sele-alarmer for og bag
• Seleforstrammere på alle pladser 
• Skjulte afgangsrør
• Start/Stop teknologi 

 Tyverialarm med:
-  Privatlåsning

• 19” letmetalfælge 5 dobbelt-eger Black DC
med Recharge™ dæk 

• Akustik-sideruder, laminerede
• Armlæn bag med kopholder
• El-justerbare forsæder med hukommelse 

(hukommelsen fungerer også til sidespejlene)
• El-justerbart lændestøtte, 4-vejs
• Full LED forlygter med Active Bending Light, 
• Automatic High Beam og Cornering Light

(via tågeforlygterne)
• Interiørbelysning: High Level Komfortsæder 

med Moritz læder, Charcoal 
• Parkeringskamera, bag
• Parkeringssensor for og bag 
• Ratknapper i sort højglans 
• Siddehyndeforlængelse for, el-styret

Ekstraudstyr:

Klimapakke · kr. 6.300
• Varme i bagsæde
• Opvarmet rat
• Varme i sprinklerdysser


