Prisliste Volvo XC90 Edition
Priserne er pr. 8. september 2021 (MY22). Viste priser er med 2022 registreringsafgifts-satser gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. De vejledende nyvognspriser er inkl. moms og leveringsomkostninger (4.180,- kr.).
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig. O = u/b (alternativ mulighed). P = Kun i Pakke.

Motor:		

B6 aut. AWD*		

B5 aut. AWD*		

Benzin		

Diesel		

Brændstof:

Recharge T8 aut.**
Benzin. Plug-in Hybrid

Antal Cyl.:		4		4		4
Gearkasse:		8-trins aut.		8-trins aut.		8-trins aut.
Motoreffekt (HK):		

300 + 14		

235 + 14		

310 + 145

Brændstofforbrug (km/l):

11,0 - 10,6		

14,3 - 13,9		

76,9 - 71,4		

CO 2 (g/km):		

207 - 213		

183 - 189		

29 - 31		

Wh/km:		-		-		
209 - 214
Km på ren el, op til:		-		-		
67 - 69
Ladetider (6A, 10A, 16A):		

-		

-		

13 t. / 8 t. / 5 t.

Ladehastighed i kWh:		-		-		
3,7
Energiklasse:

D

D
B
C
/		/		-

Trækvægt (kg.):		2.700		2.700		2.350

Priser fra:		

B6 aut. AWD*		

B5 aut. AWD*		

Recharge T8 aut.**

Inscription:		1.162.357,-		1.055.713,-		 877.268,R-Design:		1.184.430,-		1.076.367,-		 877.244,-		
Brændstoftal og CO 2 er baseret på WLTP.
NB: Som følge af WLTP er brændstofforbruget og CO 2-udledning varierende for hver enkelt variant, og påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr.
* Inkl. mild hybrid teknologi (48V batteri).
** Plug-in hybrid teknologi, brændstofmotor + el-motor på bagakslen. Data er midlertidige og vil blive opdateret.
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Standardudstyr:
12V stik ved forsæde og i bagagerum

Indkøbsposeholder i bagagerum

40/20/40 splitbagsæde

Interiørbelysning: High Level (Inkl. lys i opbevaringsrum i fordøre, v/
døråbner foran, indstigningslys under fordøre og gulvbelysning bag)

Advarselstrekant
Armlæn for og bag med kopholder

ISOFIX beslag bag, yderpladser

Aut. nedblændende bak- og sidespejle

Klimaanlæg (ECC), 2 zoner med pollenfilter

AQS (Air Quality System)

Klimaanlæg (ECC), 4 zoner og aircon ved tredje sæderække
(kun Recharge)

Aquablades med integreret sprinklersystem
Bagagerumsdækken
Capless filling - brændstofbestemt tankstuds
Care Key (orange), programmérbar: Max hastighed
Chassis: Touring
Digital instrumentering 12,3”
Drive Mode Settings (kun Recharge)
Dækreparationskit
El-indfældbare og el-justerbare sidespejle med varme
Elektrisk parkeringsbremse
Elektrisk kabinevarmer, High Voltage coolant Heater A (HVHA)
(kun Recharge)
El-nedfældbart nakkestøtter 2. sæderække
El-opvarmede forsæder
El-sideruder for og bag
El-styret bagklap med "hands free" åbning
(fod under kofangeren til venstre)

Køre-computer
Ladekabel Type 2-stik Mode 2, 1-faset 16A (7 m)
(kun Recharge)
Lastbeskyttelsesnet i kassetteboks
LED forlygter med AHB (op/ned) Thors Hammer Design
LED kørelys med lyssensor
Låsbare hjulbolte
Make up spejle med lys
Manuelt nedfældbart ryglæn bag
Multijusterbart rat
Navigation Pro (visning i centerskærmen og i førerdisplay, dansk tale)
Nøglefribetjening start/døre samt semi-aut. bagklap
Nøgleenhed i standardudførelse
Parkeringssensor bag
Progressiv servostyring
Ratfjernbetjening til lydanlæg og fartpilot

Fastgørelsesøjer til barnestol, for

Regnsensor

Fjernbetjent centrallås

Smartphone integration (Apple CarPlay & Android Auto)

Forlygtevaskere

Start/Stop teknologi

Fugtighedssensor

Solgardiner i sidedøre, bag

Førstehjælps-kit

Tankkapacitet: 71L

Global åbning/lukning af vinduer og evt. soltag via fjernbetjeningen

Trådløs opladning af smartphone (Qi)

Hill Descent Control

Tyverialarm med:
· Dead Lock funktion
· Privatlåsning

Hill Start Assist
Home Safe-belysning
High Performance audio:
· 9,3” touch screen
· 220W forstærker
· 6 kanals forstærker
· 10 højtalere
· Bluetooth® til håndfri telefoni og musik streaming
· 2 USB-C stik
· DAB+ radio (digital radio modtagelse)

Udvendig temperaturmåler
Volvo Car app
(eCall og Volvo Assistance inkl. 3 års abonnement, app til iOS og
Android. App’en indholder bl.a. timer til tilskudsvarmer og kørebog)

Safety Assistance:
• Forward Collision Warning
		• Collision Warning også i mørke
• Automatic Emergency Brake
		• Pedestrian, Cyclist, Intersection, Large animal
• ABS bremser
• Airbag i fører- og passagersiden
• Airbag-afbryder i passagersiden
• Airbaggardiner (IC)
• Automatisk bremsning efter kollision
• Automatisk oplåsning af døre ved kollision
• Bremsepedalen kollapser ved ulykke
• Connected Safety (Slippery Road Alert) (Kræver data)
• Driver Alert (træthedsregistrering)
• Driver Awareness
		• Blindspot Information System (BLIS)
		• Cross Trafic Alert
		• Rear collision warning & mitigation
• Driver Assistance
		• Adaptive Cruise Control (ACC)
		• Pilot Assist (en hånd på rattet. Op til 130 km/t)
		• Emergency Stop Assist
• Distance Alert (kun ifb. med Head Up Display)
• Dæktrykskontrol (iTPMS)
• Elektronisk startspærre
• Energiabsorberende siddehynder ved ulykke (mindsker risikoen
		 for kompressionsskader i ryggen)
• ESC antiudskridningssystem med EBA (”panikbremseassistent”
• Fartpilot
• Færdselstavlegenkendelse
• Knæairbag i førersiden
• Lane Keeping Aid (Haptiske rystelser)
• Oncoming Mitigation:
		• Oncoming Lane Mitigation
		• Oncoming Mitigation by Braking
• Ratstamme kollapser ved ulykke
• Run Off Road Mitigation
• Selealarmer alle pladser
• Seleforstrammere på alle pladser
• SIPS airbags
• Speed Limiter based on Road Sign Information
• WHIPS for, Whiplash protection system
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Inscription har udover standard:

R-Design har udover standard:

20” letmetalfælge 10-eget Black DC 275/45 R20 (1080)

20" letmetalfælge 5-eget Black DC 275/45 R20 (1094)

El-justerbar førersæde med hukommelse
(hukommelsen fungerer også med sidespejlene)

El-justerbar førersæde med hukommelse
(hukommelsen fungerer også med sidespejlene)

El-justerbart passagersæde med hukommelse

El-justerbart passagersæde med hukommelse

El-justerbart lændestøtte, 4-vejs

El-justerbar lændestøtte, 4-vejs

Parkeringskamera, bag

Parkeringskamera, bag

Parkeringssensor for og bag

Parkeringssensor, for og bag

Siddehyndeforlængelse for, el-styret

Siddehyndeforlængelse for, el-styret
Tågeforlygter, LED

Interiør standard:
Beklædt instrumentpanel, kunstlæder

Interiør standard:

3-eget rat i læder

Beklædt instrumentpanel, kunstlæder

Gearvælger i krystal

3-eget sportsrat i kunstlæder

Indstigningspanel ”Volvo”

Gearvælger i læder med kontrastsyning

Komfortsæder med Moritz læder, charcoal

Indstigningspanel ”Volvo”

Loftsbeklædning i Blond tekstil

Loftsbeklædning i Charcoal

Mørk bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Mørk bundtæppe og mørke tekstilmåtter

Paneler i Linear Walnut, træ

Paneler i aluminium Metal Mesh
R-Design gearknop i læder med kontrastsyning

Eksteriør standard:

R-Design pedaler

Blanke siderudelister

R-Design sportsrat i læder

Chrom-detaljer ved forreste luftindtag

Sportssæder med Nubuck-stof/læder/kunstlæder

Chrom-lister på siden
Chrom-ramme omkring kølergrill

Eksteriør standard:

Indfarvede sidespejlskåber

Indfarvede dørhåndtag, med jordbelysning

Indfarvede dørhåndtag, med jordbelysning

Integrerede Roof Rails, sort højglans

Integrerede Roof Rails, Silver

Ramme i sort højglans, omkring kølergrill

Kølergrill med vertikale konkave ribber i chrom og sort

R-Design diffuser bag med farvetilpasset panel

Skjulte afgangsrør

R-Design kølergrill, sort højglans
Siderudelister i sort højglans
Sidespejlskåber i sort højglans
Skjulte afgangsrør
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