Ny Volvo V60 - eftermonteret tilbehør
Prisliste maj 2019 - modelår 2020
Alle priser er vejledende inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, sortiment og priser.
Pris for lakering kan forekomme. Kontakt din lokale Volvo forhandler for mere info.

Produkt:

Pris i alt inkl. moms og montering:

Sikkerhed
Red Key, til personlige indstillinger som hastighed, adaptiv fartpilot, hastighedsadvarsel samt audio lydniveau

1.559,-

Alkolås, software (kræver forberedelse fra fabrikken)

2.551,-

Snesokker "AutoSock" findes til 16, 17, 18, 19 & 20" hjul

829,-

*Erstatter ikke snekæder, hvor dette er påkrævet
Snekæder "K-Summit" findes til 18" hjul

3.507,-

Beskyttelsesplade i aluminium under motor og gearkasse

6.572,-

Hundesele til bagsædet, findes i størrelserne S -15kg, M 15-30 kg, L 30-55 kg & XL -60 kg.

823,-

Babystol (0-13 kg) inkl. ISOFIX-ramme - bagudvendt på bagsædet

5.698,-

Babystol (0-13 kg) til selemontering - bagudvendt på bagsædet

3.845,-

Barnestol (9-25 kg) til selemontering - bagudvendt på bagsædet

3.944,-

Barnestol (15-36 kg) til sele-/ISOFIX montering

3.845,-

Barnepude i tekstil

1.184,-

Justerbart ryglæn til barnepude i tekstil

1.419,-

Barnepude i læder & nubuck

1.878,-

Justerbart ryglæn til barnepude i læder & nubuck

2.466,-

Smudsbetræk med praktiske lommer til småting

132,-

Indvendig rammeløst bakspejl med nedblænding

3.238,-

Låsbare hjulbolte, 4 stk. inkl. hætter og én nøgle

944,-

*Ekstranøgle kan ikke bestilles

Komfort
Nakkepudebetræk i sort tekstil, kan anvendes på alle pladser

778,-

Hvile-/komfortnakkepude, kan anvendes på alle pladser

778,-

Solbeskyttelse indvendig til frontruden, når biler er parkeret

1.171,-

Stænklapper for

1.085,-

Stænklapper bag

1.085,-

Askebæger, placeres i midterkonsollen foran gearvælgeren

352,-

Solbrille holder over fører- eller passagerdøren

633,-

Hightech og lyd
Intellisafe assist: Apative Cruise Control, Pilot assist og Distance Alert

16.173,-

*Kræver automatgear. Distance Alert, kræver Head Up Display
Smartphone Integration (Apple CarPlay & Android Auto)

4.350,-

Sensus Navigation

9.083,-

*Inkl. "Lifetime" opdateringer
Polyester-/Mikrofiberklud til rengøring at digitale skærme

50,-
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Produkt:

Pris i alt inkl. moms og montering:

Hightech og lyd
Parkassist Pilot, kun i kombination med parkeringsassistance bag

12.824,-

*parkeringsassistance, bag - skal bestilles ab fabrik, findes ikke som eftermontering
Parkeringsassistancekamera bag

7.594,-

Volvo On Call Upgrade

7.375,-

*Kræver E-Call. *Inkludere IKKE SIM kort holder, dvs. ingen Wifi i bilen.

Eksteriør Styling
Stylingkit til Inscription eller R-Design, består af:

14.823,-

- forreste og bagerste deflektorer samt sidepaneler under dørerne
- diffuser bag, dobbelte-/4 integrerede afgangsrør
Stylingkit til Momentum (Ej muligt til D3)

19.658,-

- består af samme elementer som til Inscription og R-Design
Dobbelte-/4 afgangsrør kun til biler med integrerede afgangsrør, som standard

2.597,-

- Til biler med integrerede afgangsrør som standard "INSCRIPTION el. R-Design"
Diffuser bag i sort med dobbelte-/4 integrerede afgangsrør

7.432,-

Til biler med to runde afgangsrør som standard "MOMENTUM" - Gælder for D4/T4 og op

Interiør Styling
Tekstilmåtter, sæt med 4 stk.

1.076,-

Gummimåtter formstøbte, sæt med 5 stk. inkl. kardantunnel måtte

1.076,-

Læderrat med varme, 3-eget, findes i sort eller sort/blond

10.947,-

*Airbag og ratknapper flyttes fra eksisterende rat. *Ej i kombination med Paddel shift

Polestar optimering
D4 Drive-E FWD Automatic/manuel, motorkode A8

8.545,-

*fra standard 190 HK med 400 Nm til 200 HK med 440 Nm
T6 Drive-E AWD Automatic, motorkode A3

8.545,-

*fra standard 310 HK med 400 Nm til 326 HK med 430 Nm

Komplette Sommerhjul
20" 7-eget Matt Graphite Diamond Cut

27.914,-

- Ikke til Twin Engine og kræver "Active chassis - Four C" eller "Sports chassis"
19" 5-V eget Tinted Silver

23.714,-

2

Ny Volvo V60 - eftermonteret tilbehør
Prisliste maj 2019 - modelår 2020
Alle priser er vejledende inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, sortiment og priser.
Pris for lakering kan forekomme. Kontakt din lokale Volvo forhandler for mere info.

Produkt:
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Komplette vinterhjul
20" 7-eget Matt Graphite Diamond Cut

27.565,-

- Leveres på Nokian dæk
19" 5-dobbelteget Black Diamond Cut

23.365,-

- Lever på Nokian dæk
19" 5-dobbelteget Matt Graphite Diamond Cut '

23.365,-

- Leveres på Pirelli, Stotto Zero 3 dæk
18" 5-Y eget Black Diamond Cut

19.425,-

- Leveres på enten; Continental, Michelin, Pirelli eller Nokian
18"10-multi eget Black Diamond Cut

19.425,-

- Leveres på enten; Michelin eller Pirelli
17" 5-V eget Black Diamond Cut

16.145,-

- Leveres på enten Continental, Pirelli eller Nokian dæk
16" 5-eget Black Diamond Cut

12.995,-

- Leveres på enten: Nokian eller Pirelli dæk

Letmetalfælge
8*20" 5-triple eget Matt Black Diamond Cut

6.125,-

*Dæk sælges seperat
8*19" 5-dobbelteget Matt Graphite Diamond Cut '

4.900,-

*Dæk sælges seperat
8*19" 5-V eget Tinted Silver

4.987,-

*Dæk sælges seperat
8*18" 10- Multi Eget Black Diamond Cut

4.071,-

*Dæk sælges seperat
8*18" 5-eget Black Diamond Cut

4.162,-

*Dæk sælges seperat
7,5*18" 5-Y eget Black Diamond Cut

4.110,-

*Dæk sælges seperat
8*18" 5-V eget Black Diamond Cut

4.125,-

*Dæk sælges seperat
7*17" 5- V eget Black Diamond Cut - 1036

3.262,-

*Dæk sælges seperat
7*17" 5-dobbelteget Silver - 1035

3.179,-

*Dæk sælges seperat
7*16" 5-eget Black Diamond Cut - 1072

3.262,-

*Dæk sælges seperat
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Produkt:

Pris i alt inkl. moms og montering:

Træk og last
Bagagerumsmåtte med integreret smuds-/kofangerbeskyttelse, vendbar i tekstil/gummi
Bagagerumsmåtte i formstøbt plast

1.331,979,-

Beskyttelsesgitter i stål

3.494,-

Kofangerbeskyttelse bag i rustfrit stål / Bumper Cover

1.430,-

Lastsikringsbånd til lastrummet med kroge, 1,9 meter.

172,-

Lastsikringsnet til lastrummetsgulvet
Semielektrisk anhængertræk inkl. 13-polet tilslutning
Adapter til anhængertræk, fra 13-pols tilslutning på bil til 7-pols tilslutning på anhænger
Lastholdere
Lock kit
Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves
Cykelholder stående montering, lastholder kræves

1.002,15.481,560,2.456,352,2.147,922,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves

2.135,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 cykler, sammenklappelig - inkl. 13-pols tilslutningskabe

6.522,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 cykler, inkl. 13-pols tilslutningskabel

4.966,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 3 cykler, inkl. 13-pols tilslutningskabel

6.879,-

- Holder til én 4. cykel til ovenstående cykelholder

1.275,-

Cykelholder i stål til anhængertræk til 2 el- cykler, inkl. 13-pols tilslutning & læsserampe

6.772,-

Skiholder i aluminium med plads til 4 par ski el. 2 snowboards, lastholder kræves

1.627,-

Skiholder i aluminium med plads til 6 par ski el. 4 snowboards, lastholder kræves

2.048,-

Skiholder i aluminium med glideskinner, kan forskydes 600mm, lastholder kræves

2.855,-

Kano-/kajakholder, lastholder kræves
Kajakholder sammenklappelig, lastholder kræves
Tagboks 350 liter "Designed by Volvo" i blank sort med integreret LED-lys, lastholder kræves

884,1.789,13.842,-

Tagboks "Space Design 420" i Sort el. Titan Silver, lastholder kræves

6.753,-

Tagboks "Space Design 520" i Sort el. Titan Silver, lastholder kræves

7.722,-

Tagboks til lastholder, "Sport Time 2003"

3.706,-

Tagboks, ekspanderende

6.932,-

Loftholder, til opbevaring af Tagboks hjemme

1.230,-
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