Volvo S90, V90 & V90CC - eftermonteret tilbehør
Prisliste oktober 2019 - modelår 20
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,-

Ryglæn til barnepude i tekstil

1.419,-

Barnepude i læder & nubuck

1.878,-

Ryglæn til barnepude i læder & nubuck

2.466,-

Barnepude til integrerede barnesæder

1.403,-

Smudsbetræk med praktiske lommer til småting
Reservehjul under bagagerumsgulvet
Homelink Indvendig rammeløst bakspejl med nedblænding
Låsbare hjulbolte, 4 stk. inkl. hætter og én nøgle

498,5.545,2.712,813,-

*Ekstranøgle kan ikke bestilles

KOMFORT
Hvile-/komfortnakkepude, kan anvendes på alle pladser
Heldækkende solgardiner til bagdøre
Heldækkende solgardiner til bagrude og bagerste sideruder

778,1.027,2.608,-

Solbeskyttelse til frontruden, når biler er parkeret

1.171,-

Stænklapper for

792,-

Stænklapper bag

940,-

Solbrilleholder, kan monteres over fører eller passagerdør

633,-

Askebæger, placeres i midterkonsollen mellem forstolene

356,-

Ledningholder til ladekabel

1.378,-

Laderkabel til Twin Engine 4,5 meter (Schuko, CEE eller Type 2 Connector)

4.897,-

Laderkabel til Twin Engine 8 meter (Schuko, CEE eller Type 2 Connector)

6.263,-
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HIGHTECH OG LYD
Smartphone Integration (Apple CarPlay & Android Auto)

3.828,-

Sensus Navigation

9.083,-

- inkl. "Lifetime" kortopdatering
Park Assist Pilot for, kun i kombination med parkeringsassistance bag

15.120,-

- parkeringsassistance, bag - skal bestilles ab fabrik på Kinetec, findes ikke som eftermontering
Parkeringsassistancekamera bag
Polyester-/Mikrofiberklud til rengøring at digitale skærme
Adaptiv Digital Display, opgradering fra 8" til 12,3" skærm, kræver Sensus navigation
iPad holder til montering på nakkestøtten, sælges enkeltvis

7.129,50,8.845,13.082,-

- findes til iPad 2-4 , iPad Air 1-2 samt iPad Pro 9,7"

EKSTERIØR STYLING
Stylingkit til S90 & V90 Inscription eller R-Design:

15.898,-

- front spoiler med kromliste samt sidepaneler med dekoliste i krom eller blank sort
- diffuser bag, dobbelte-/4 integrerede afgangsrør er inkl. i prisen
Stylingkit til V90 Momentum (ej muligt til D3):

21.426,-

Består af samme designelementer som stylingkit til Inscription eller R-Design
"Side scuff plate" sidepaneler til V90CC i børstet stål med præget Cross Country logo

9.352,-

Bagspoiler i bilens farve til baggerumsklappen, kun til S90

5.055,-

- bør monteres sammen med Stylingkit
Dobbelte/4 afgangsrør til biler med integrerede afgangsrør, som standard

2.443,-

- passer til Inscription og R-Design
Diffuser bag i bilens farve med kromliste og dobbelte/4 integrerede afgangsrør

7.308,-

- til biler med runde afgangsrør, Momentum

INTERIØR STYLING
Nøgle "Cover" i læder, findes i Hvid, Blond, Sort samt Amber

1.088,-

Nøgle "Cover" i træ, findes i "Dark Flame Birch" samt "Linear Walnut"

1.764,-

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

1.076,-

Tekstilmåtter, sæt med 4 stk.

1.076,-

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

9.577,-

- airbag og ratknapper flyttes fra eksisterende rat
- ej i kombination med Paddel shift
Indstigningslister for og bag i aluminium, de forreste med indbygget LED-belysning

4.260,-

Bagagerumsliste i rustfrit stål med indlagt lys, kun til V90 & V90CC

4.679,-
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POLESTAR OPTIMERINGER
D4 FWD/AWD Automatic, motorkode A8

8.500,-

- fra standard 190 HK med 400 Nm til 200 HK med 440 Nm
D5 AWD Automatic, motorkode 68

8.500,-

- fra standard 235 HK med 480 Nm til 240 HK med 500 Nm
T4 FWD Automatic, motorkode AK

8.500,-

- fra standard 190 HK med 300 Nm til 205 HK med 360 Nm
T5 AWD Automatic, motorkode 25

8.500,-

- fra standard 250 HK med 350 Nm til 253 HK med 400 Nm
T6 AWD Automatic, motorkode A3

8.500,-

- fra standard 310 HK med 400 Nm til 326 HK med 430 Nm
T8 Twin Engine eAWD Automatic, motorkode BM

8.500,-

- fra standard 303 HK med 400 Nm til 317 HK med 430 Nm (Kun benzin motor optimeres)

KOMPLETTE SOMMERHJUL S90/V90
8,5*21" 5- eller 10-eget komplethjul 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænsning

34.207,-

- monteret med Pirelli PZero i 245/35R21
8,5*19" 5-Triple eget komplethjul 4 stk., ekskl.styreudsalgsbegrænsning

23.707,-

- Monteret med Michelin Pilot Sport 4 i 255/40R19

KOMPLETTE SOMMERHJUL V90CC
8x21" 7-eget komplethjul 4 stk., Matt Tech Black/Diamond Cut

34.212,-

- monteret med Pirelli PZero i 245/40R21
8x20" 5-eget komplethjul 4 stk., Matt Black/Diamond Cut

27.912,-

- monteret med Pirelli PZero i 245/45R20

KOMPLETTE VINTERHJUL S90/V90
21" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

33.865,-

- monteret med Pirelli i 245/35R21 (Ikke til twin engine)
20" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

27.565,-

- monteret med Nokian el. Michelin i 255/35R20
19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

23.365,-

- monteret med Nokian el. Michelin i 255/40R19
18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

19.425,-

- monteret med Nokian, Pirelli el. Michelin i 245/45R18
17" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

16.145,-

- monteret med Nokian, Pirelli, Conti el. Michelin i 225/55R17
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KOMPLETTE VINTERHJUL V90CC
20" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

27.565,-

- monteret med Conti el. Pirelli i 245/45R20
19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

23.365,-

- monteret med Nokian, Pirelli el. Michelin i 235/50R19
18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

23.365,-

- monteret med Nokian, Pirelli el. Michelin i 235/55R18

LETMETALFÆLGE
21" 10-Åben eget Tinted Silver - 800131

7.319,-

- dæk bestilles separat
20" 5-Dobbelt eget Matt Black Diamond Cut - 1056

6.162,-

- dæk bestilles separat
19" 5-eget Matt Black Diamond Cut - 158

4.987,-

- dæk bestilles separat
18" - 5-eget Matt Black Diamond Cut

4.162,-

- dæk bestilles separat
17" - 7-eget Silver - 152

3.325,-

- dæk bestilles separat

TRÆK OG LAST
Bagagerumsmåtte med integreret smuds-/kofangerbeskyttelse, vendbar i tekstil/gummi, kun til S90

979,-

Bagagerumsmåtte i formstøbt plast

1.049,-

Heldækkende smudsbeskyttelse i vinyl til lastrum og bagerste kofanger, kun til V90 & V90CC

2.537,-

Beskyttelsesgitter i stål, kun til V90 & V90CC

3.480,-

Lastrumsvæg/adskillelse, kun i forbindelse med beskyttelsesgitter i stål, kun til V90 & V90CC

2.813,-

Hundegitter/låge H eller V, kun i kombination med beskyttelses- og adskillelsesgitter i stål, kun til V90 & V90CC

2.877,-

Hundebakke i kombination med ovenstående beskyttelses-/adskillelses-/hundegitter, kun til V90 & V90CC

406,-

Lastkasse med høje kanter til lastrummet, kun til V90 & V90CC

2.274,-

Kofangerbeskyttelse bag i rustfrit stål (Bumper Cover), kun til V90 & V90CC

1.430,-

Indkøbspose holdere

5.926,-

Lastsikringsbånd til lastrummet med kroge, 1,9m
Lastsikringsnet til lastrummetsgulvet, kun til V90 & V90CC
Semielektrisk anhængertræk
Adapter til anhængertræk, fra 13-pols tilslutning på bil til 7-pols tilslutning på anhænger
Lastholder i aluminium, vingeprofil med T-spor, til V90 & V90CC

172,1.002,16.083,560,2.622,-

Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves

2.147,-

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,-
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TRÆK OG LAST
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 - expanderende, lastholder kræves

6.932,-
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