Volvo XC40 - eftermonteret tilbehør
Prisliste januar 2020 - 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
Alcohol lås (Software)
Snesokker "AutoSock" findes til 17, 18, 19, 20 & 21" hjul

2.469,829,-

- 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.

6.077,823,-

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

5.808,-

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

2.937,-

Babystol (0-18 kg) roterende

5.644,-

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

4.847,-

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

4.087,-

Barnepude i tekstil

1.197,-

Justerbart ryglæn til barnepude i tekstil

1.432,-

Barnepude i læder & nubuck

1.890,-

Justerbart ryglæn til barnepude i læder & nubuck

2.478,-

Smudsbetræk med praktiske lommer til småting

510,-

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

1.039,-

Ledningsholder til ladekabel

1.378,-

Ladekabel til Twin Engine (Plug in Hybrid) 4,5 / 8 meter - Type 2 stik

3.227,-

Ladekabel til Twin Engine (Plug in Hybrid) 4,5 meter - CEE eller Schuko stik

3.775,-

Ladekabel til Twin Engine (Plug in Hybrid) 8 meter - CEE eller Schuko stik

4.897,-

Stænklapper for

812,-

Stænklapper bag

812,-

Solbrille holder over førerdøren

514,-

Askebæger, placeres i midterkonsollen foran gearvælgeren

392,-
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HIGHTECH OG LYD
IntelliSafe Assist

17.272,-

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

9.144,-

- inkl. kortopdatering
Smartphone Integration (Apple CarPlay & Android Auto)

6.289,-

Parkeringsassistancekamera bag

7.470,-

Polyester-/Mikrofiberklud til rengøring af digitale skærme

50,-

EXTERIØR STYLING
Eksteriør stylingkit i rustfrit stål, består af:

28.465,-

- Skid Plate for & bag samt nederste dørlister i børstet stål samt integrerede dobbelte afgangsrør
- Stylingkit kan ikke monteres på Base
Skid plate kit

20.328,-

Består af: Skid plate til hhv. for- og bag kofanger inkl. Dobbelt integrerede udstødningsrør (ikke muligt på Base)
Tagspoiler, lakeret

4.608,-

INTERIØR STYLING
Nøgle "Cover" i blond læder

1.100,-

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

1.777,-

Gummimåtter, sæt med 5 stk. inkl. kardantunnel måtte

985,-

Tekstilmåtter, sæt med 4 stk

1.088,-

Bagagerumsliste med lys

2.213,-

* Kan ikke kombineres med anhængertræk
Sportsrat med varme

8.418,-

* Kan ikke kombineres med Gear shift paddles

POLESTAR OPTIMERING
D3 Drive-E FWD+AWD Automatic, motorkode 72

8.700,-

- fra standard 150 HK med 320 Nm til 160 HK med 360 Nm
D4 Drive-E AWD Automatic, motorkode A8

8.700,-

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

8.700,-

- fra standard 247 HK med 350 Nm til 250 HK med 400 Nm
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KOMPLETTE SOMMERHJUL
9x21" 5 triple-eget komplethjul 4 stk., ekskl. SW samt skærmkanter etc.

33.902,-

- monteret med Pirelli PZERO i 265/35R22
- skærmforøger er et krav ved montering af 21" hjul/fælge, se under Eksteriør Styling
9x19" 5-dobbelt eget komplethjul 4 stk., eksl. SW samt skærmkanter etc.

23.402,-

- monteret med Pirelli PZERO i 235/50R19

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

27.602,-

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

23.402,-

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

23.402,-

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

19.462,-

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

19.462,-

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

19.462,-

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

16.182,-

- monteret med Pirelli, Michelin eller Nokian i 235/60R17

LETMETALFÆLGE
21" 5-Tripe åben eget Black Diamond Cut - W011

7.436,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
20" 5-Eget Black Diamond Cut - 917

6.161,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
20" 5-Dobbelt eget Matt Black Diamond Cut - 920

6.161,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
19" 5-Dobbelt eget Black Diamond Cut - 924

5.024,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
19" 5-Dobbelt eget Black Diamond Cut Aero edition - 1077

5.024,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
19" 5-Dobbelt eget Matt Black Diamond Cut - 911

5.024,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
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LETMETALFÆLGE
19" 5-Eget Black Diamond - 922

5.024,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
19" 5-Eget Black White - 923

5.024,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
18" 6-Eget Black Diamond Cut

4.199,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
18" 5-Dobbelt eget Matt Black Diamond Cut

4.199,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
18" 5-Eget Silver - 921

4.199,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
- Passer IKKE til Twin Engine
18" 5-Eget Black Diamond Cut Aero edition - 1076

4.199,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)
17" 5-Eget Silver - 921

3.486,-

- Pris for én fælg- (Dæk skal bestilles separat)

TRÆK OG LAST
Bagagerumsmåtte i formstøbt gummi

992,-

Vendbar bagagerumsmåtte i tekstil

1.343,-

Beskyttelsesgitter i stål, monteres bag 2. sæderække

3.469,-

Beskyttelsesnet i nylon, monteres bag forsæderne når bagsædet er nedfældet
Lastsikringsbånd til lastrummet med kroge, 1,9 m
Lastsikringsnet til lastrummetsgulvet
Semielektrisk anhængertræk

1.750,172,1.002,16.790,-

Adapter til anhængertræk (13 polet tilslutning)

560,-

Lastholder, vingeprofil i aluminium med T-spor

2.425,-

Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves

2.159,-

Cykelholder stående montering, lastholder kræves

934,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves

2.159,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 cykler, sammenklappelig

6.559,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 cykler

5.003,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 3 cykler

6.915,-

- Holder til en 4. cykel

1.707,-

Cykelholder i aluminium til anhængertræk til 2 el- cykler & læsserampe

6.809,-

Skiholder i aluminium med plads til 4 par ski, lastholder kræves

1.652,-

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

2.073,-

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

2.879,-

Kano-/kajakholder, lastholder kræves
Kajakholder sammenklappelig, lastholder kræves

897,1.802,4
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TRÆK OG LAST
Tagboks 350 liter "Designed by Volvo" i blank sort med integreret LED-lys, lastholder kræves

13.867,-

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

6.778,-

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

7.747,-

Tagboks til lastholder, "Sport Time 2003" Glossy Black eller Titan

3.730,-

Tagboks - expanderende, lastholder kræves

6.957,-
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