Volvo XC40 - eftermonteret tilbehør
Prisliste december 2018 - modelår 2019
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
Snesokker "AutoSock" findes til 17, 18, 19, 20 & 21" hjul

829,-

- erstatter ikke snekæder, hvor dette er påkrævet
Snekæder "Centrax" findes til 235/60R17" & 235/55R18" hjul

3.315,-

- snekæder skal kun monteres på forhjulene, gælder også AWD
Beskyttelsesplade i aluminium under motor og gearkasse
Hundesele til bagsædet, findes i størrelserne S -15 kg, M 15-30 kg, L 30-55 kg & XL -60 kg.

6.309,823,-

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

5.698,-

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

3.845,-

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

3.944,-

Barnestol (15-36 kg) til sele-/ISOFIXmontering

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

498,-

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

936,-

- ekstranøgle kan ikke bestilles

KOMFORT
Nakkepudebetræk i sort tekstil, kan anvendes på alle pladser

778,-

Hvile-/komfortnakkepude, kan anvendes på alle pladser

778,-

Solbeskyttelse til frontruden, når biler er parkeret

1.171,-

Stænklapper for

787,-

Stænklapper bag

787,-

Solbrille holder over førerdøren

633,-

Askebæger, placeres i midterkonsollen foran gearvælgeren

379,-

HIGHTECH OG LYD
IntelliSafe Assist

22.310,-

- Adaptive Cruise Control & Pilot Assist
- kun til biler med aut. gear
Sensus Navigation

9.083,-

- inkl. "Lifetime" kortopdatering
Smartphone Integration (Apple CarPlay & Android Auto)
Parkeringsassistancekamera bag
Polyester-/Mikrofiberklud til rengøring at digitale skærme

5.806,7.487,50,-
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INTERIØR STYLING
Gummimåtter formstøbte, sæt med 5 stk. inkl. kardantunnel måtte
Tekstilmåtter, sæt med 4 stk

973,1.076,-

POLESTAR OPTIMERING
D4 Drive-E AWD Automatic, motorkode A8

8.545,-

- fra standard 190 HK med 400 Nm til 200 HK med 440 Nm
T5 Drive-E AWD Automatic, motorkode 25

8.545,-

- fra standard 247 HK med 350 Nm til 250 HK med 400 Nm

KOMPLETTE SOMMERHJUL
9x21" 5 triple-eget komplethjul 4 stk., ekskl. SW samt skærmkanter etc.

34.212,-

- monteret med Pirelli PZERO i 265/35R21
- skærmforøger er et krav ved montering af 21" & 22" hjul/fælge, se under Eksteriør Styling
9x19" 5-dobbelt eget komplethjul 4 stk., eksl. SW samt skærmkanter etc.

23.712,-

- monteret med Pirelli PZERO i 235/50R19

KOMPLETTE VINTERHJUL
20" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-dobbelteget Matt Black Diamond Cut

27.564,-

- monteret med Continental, Pirelli eller Nokian i 245/45R20
19" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-dobbelteget Black Diamond

23.364,-

- monteret med Nokian eller Pirelli i 235/50R19
19" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-eget Diamond Cut Black

23.364,-

- monteret med Nokian eller Pirelli i 235/50R19
18" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-eget Silver

19.426,-

- monteret med Continental, Pirelli eller Nokian i 235/55R18
18" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-dobbelteget Silver

19.426,-

- monteret med Continental, Pirelli eller Nokian i 235/55R18
18" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-dobbelteget Black Diamond

19.426,-

- monteret med Continental, Pirelli eller Nokian i 235/55R18
17" komplette vinterhjul på letmetalfælge 4 stk. - 5-eget Silver Spoke

16.145,-

- monteret med Pirelli, Michelin eller Nokian i 235/60R17
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LETMETALFÆLGE
9x21" 5-tripleeget letmetalfælg 1 stk., ekskl. SW samt skærmkanter etc.

7.310,-

- Dæk bestilles separat 245/40R21
- Skærmforøger er et krav ved montering af 21" & 22" hjul/fælge, se under Eksteriør Styling
8x20" 5-eget letmetalfælg 1 stk., ekskl. SW samt skærmkanter etc.

6.035,-

- Dæk bestilles separat 245/45 R20
8x20" 5-dobbelteget letmetalfælg 1 stk., ekskl. SW

6.035,-

- Dæk bestilles separat 245/45 R20
7,5x19" 5- eller 10-eget letmetalfælge 4 stk., ekskl. SW

4.900,-

- Dæk bestilles separat 235/55R19
7,5x18" 5-Y-eget letmetalfælge 4 stk., ekskl. SW

4.071,-

- Dæk bestilles separat 235/55R18
- Fælg (148) passer ikke Twin Engine
7,5x17" 5-eget letmetalfælg 1 stk., ekskl. SW

3.357,-

- Dæk bestilles separat 235/65R17
- Passer ikke D5, T6, T8 - passer kun til biler med 17" bremser

TRÆK OG LAST
Bagagerumsmåtte med integreret smuds-/kofangerbeskyttelse, vendbar i tekstil/gummi
Bagagerumsmåtte i formstøbt plast

1.331,979,-

Beskyttelsesgitter i stål, monteres bag 2. sæderække

3.231,-

Beskyttelsesnet i nylon, monteres bag forsæderne når bagsædet er nedfældet

1.738,-

Lastsikringsbånd til lastrummet med kroge, 1,9m
Lastsikringsnet til lastrummetsgulvet
Semielektrisk anhængertræk inkl. 13-polet tilslutning
Adapter til anhængertræk, fra 13-pols tilslutning på bil til 7-pols tilslutning på anhænger
Lastholder, vingeprofil i aluminium med T-spor
Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves
Cykelholder stående montering, lastholder kræves

172,1.002,16.654,560,2.392,2.147,922,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves

2.135,-

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

6.391,-

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

6.747,-

- Holder til en 4. cykel

1.538,-

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

6.641,-

Skiholder i aluminium med plads til 4 par ski, 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

884,1.789,-
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TRÆK OG LAST
Tagboks 350 liter "Designed by Volvo" i blank sort med integreret LED-lys, lastholder kræves

21.342,-

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" Glossy Black eller Titan

3.706,-

Tagboks - expanderende, lastholder kræves

6.932,-
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