
Volvo XC60 - eftermonteret tilbehør
Prisliste december 2016 - modelår 2017

Alle priser er vejledende inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, sortiment og priser.
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Produkt: Pris i alt inkl. moms og montering:

SIKKERHED 

Pæresæt, boks med diverse pærer - praktisk til ferieturen 304,-

Snekæder type "Centrax" passer til de fleste dækstørrelser 3.244,-

Snesokker "AutoSock" passer til de fleste dækstørrelser 810,-

Beskyttelsesplade i aluminium under motor og gearkasse 3.545,-

Hundesele til bagsædet, findes i størrelserne  S -15kg, M 15-30 kg, L 30-55 & XL -60kg. 804,-

Førstehjælpspakke 375,-

Babystol (0-13 kg) inkl. ISOFIX-ramme - bagudvendt på bagsædet 4.494,-

Babystol (0-13 kg) selemontering - bagudvendt på bagsædet 2.738,-

Barnestol (9-25 kg) vendbar, til selemontering 3.738,-

Barnestol (15-36 kg) bæltepude og ryglæn, til sele-/ISOFIXmontering 2.813,-

Barnepude 798,-

Justerbart ryglæn til barnepude 984,-

Betræk til integrerede barnesæde, yderplads bag  1.669,-

Smudsbetræk med lommer 490,-

Indvendigt spejl ved montering af barnestol på bagsædet 585,-

Elektrisk indfældbare sidespejle med automatisk nedblænding og belysning 8.730,-

 - kræver at bilen har indvendigt nedblændeligt bagspejl 

Låsbare hjulbolte, 4 stk. inkl. hætter og én nøgle 915,-

 - ekstranøgle kan ikke bestilles 

Fjernbetjent alarmsystem er standard på alle varianter 

 

KOMFORT 

Komfortnakkepude kan anvendes på alle pladser 349,-

Bagsædebetræk i flextech vinyl, Offblack 2.094,-

Heldækkende solgardiner til bagdøre 1.104,-

Heldækkende solgardiner til lastrummet, 3 stk. 1.807,-

Elektrisk motorvarmer, effekt 550W, 4.324,-

 + DK - tilslutningskabel 5,0 m 503,-

Kupékontakt til kabineblæser 2.198,-

Kupé - kabineblæser, effekt 1400W 1.146,-

Fjernstart af motoren med bilens nøgle - passer kun visse motorvarianter, 4.314,-

 - maksimal køretid 15 min. - tjek lokalregler for tomgang 

 - rækkevidde op til 20 m med standard nøgle og op til 100 m med PCC-nøgle 

Fjernstart af brændstofvarmer med bilens nøgle - kræver timerfunktion, 3.414,-

 - rækkevidde op til 20 m med standard nøgle og op til 100 m med PCC-nøgle 

Fjernstart af brændstofvarmer, op til 600 m rækkevidde - kræver timerfunktion 6.901,-

Timerfunktionen til biler med standardmonteret brændstofvarmer 1.938,-

Stænklapper for 902,-

Stænklapper bag 902,-
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Produkt: Pris i alt inkl. moms og montering:

KOMFORT

Praktisk bildækken/overtræk 3.025,-

Låsewire til bildækken/overtræk 253,-

Solbrilleholder, til erstatning for indstigningshåndtag 625,-

Askebæger for, til montering i midterkonsollen  475,-

Køle-/varmeboks til placering i lastrummet, el-udtag bag standard 2.069,-

Omformer, 230/12 Volt 438,-

 

HIGH TECH & LYD 

Sensus Navigation 8.954,-

 - kræver Sensus Connect med High Performance/3 eller Premium Sound/4 

 - inkl. "Lifetime" kortopdatering 

Digital display, instrumentering - med Elegance/Eco/Performance mulighed 6.325,-

Automatisk nedblændeligt bakspejl med kompas 3.293,-

Parkeringsassistance for, kun i kombination med parkeringsassistance bag  9.469,-

Parkeringsassistance bag 9.691,-

Kamera for, "Front Blind View", kræver High Performance Multimedia eller Premium Sound med 7" skærm 9.181,-

Parkeringsassistancekamera bag, til biler med 7" skærm 8.268,-

 - kræver forberedelse i bilen, ab fabrik 

 

Alle nye Volvo XC60 MY17 er standardmonteret med følgende Audio systemer: 

 - Kinetic: Performance/1 med 5" farveskærm 

 - Momentum, Summum & R-Design: High Performance/2 med 5" farveskærm 

 - Alle varianter kan ab fabrik opgraderes til: Sensus Connect med High Performance/3 og 7" skærm  

 - eller Sensus Connect med Premium Sound/4 og 7" skærm 

 

Opgradering til DAB/DAB+ digitalradio 3.838,-

 - kræver High Performance- eller Permium Sound lydanlæg samt DAB forberedelse ab fabrik  

Underholdningssystem (RSE) til bagsædepassagererne 15.559,-

 - 2 stk. 8" touch skærme i widescreen-format med indbyggede DVD-afspillere 

 -  tilslutning til USB, SD-kort og iPod 

 -  AUX-indgang  

 - Inkl. 2 stk. trådløse høretelefoner samt en fjernbetjening 

 - Passer til alle Audio-niveauer 

 

STYLING 

Tekstilmåtter "Sport"  1.444,-

Tekstilmåtter  906,-

Gummimåtter  699,-

Kardantunnelmåtte i gummi 354,-
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Produkt: Pris i alt inkl. moms og montering:

STYLING

3-eget læderrat med paddel-shift i Charcoal eller Charcoal/Soft Beige og dekopanel i Silk metal 4.863,-

 - passer kun aut. gear  

3-eget læderrat i Charcoal eller Charcoal/Soft Beige med dekopanel i Silk metal 4.576,-

3-eget Sports læderrat i Charcoal med dekopanel i Silk metal og R-Design logo 5.026,-

4-eget Sports læderrat i Charcoal eller Soft Beige med dekopanel i Silk metal og R-Design logo 4.732,-

4-eget træ-/læderrat i Charcoal eller Soft Beige læder og Walnut Brown træ samt alu. indlæg 6.388,-

Gearknop i læder til manuel gearkasse 1.119,-

Sportspedaler, R-Design i aluminium/gummi til automat-/manuel gear 931,-

Interiørpanel til midterkonsol i "Aluminium" 2.982,-

Interiørpanel til midterkonsol i "Classic Wood" 3.582,-

Interiørpanel til midterkonsol i "Nordic light Oak" 3.582,-

Indstigningspaneler for og bag i aluminium, belyste 9.447,-

Indstigningspaneler for og bag i børstet aluminium 3.288,-

Eksteriør styling-kit, designpanel for & bag 8.077,-

 - findes i Silver eller Iron stone 

 - til biler uden 4-kantede afgangsrør, bestilles dette separat - se nedenfor 

Dobbelte udstødningsystem med integrerede 4-kantede afgangsrør i rustfrit stål D3 5.890,-

Spejlkåber i Silk Metal eller Sort finish 1.650,-

Designpanel ved forreste kofanger i Silver eller Iron Stone "Bumper bar" 3.713,-

Designpanel ved bageste kofanger i Silver eller Iron Stone "Skid plate" 4.557,-

 - til biler uden 4-kantede afgangsrør, bestilles dette separat - se ovenfor  

"Runnning board" i bilens farve, maks belastning 150 kg 11.671,-

 - inkl. fodpaneler/trin i Silver eller Iron stone 

 - stænklapper anbefales 

Diffuser bag fra R-Design, inkl. bageste udstødningssystem med dobbelt afgang 10.645,-

 - til biler med et synligt afgangsrør D3 

 

LETMETALFÆLGE 

8x20" letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser  22.302,-

Altais, Candor, Ixion II, Ixion IV, Titania II, Talitha, Cratus, Avior 

 - Dæk bestilles separat 255/45R20  

19" letmetalfælge 4 stk. 17.877,-

7,5x19" Fenrir, Lesath 

8x19" Erakir, Bor 

 - Dæk bestilles separat 235/55R19 101V 

7,5x19" Achilles-splitfælge 4 stk. 22.302,-

 - Dæk bestilles separat 235/55R19 101V 
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Produkt: Pris i alt inkl. moms og montering:

LETMETALFÆLGE

18" letmetalfælge 4 stk. 14.602,-

8x18" Portunus, Freja, Ixion, Ixion III, Argus, Cratus 

7,5x18 Pan, Zephyrus, Mantus, Merac, Minos, Leda 

 - Dæk bestilles separat 235/60R18 

7,5x17" letmetalfælge 4 stk., Segin, Valder S, Valder 11.102,-

 - Dæk bestilles separat 235/65R17 

 

KOMPLETTE SOMMERHJUL 

8x20" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser 26.269,-

Candor el. Talitha - monteret med Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico i 255/45R20 105V 

8x19" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk. 22.269,-

Erakir - monteret med ContiEcoContact 5 i 235/55R19 105V XL 

7,5x19" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk. 22.269,-

Achilles-splitfælge - monteret med ContiEcoContact 5 i 235/55R19 105V XL 

 

KOMPLETTE VINTERHJUL 

20" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser 26.269,-

 - monteret med Pirelli i 255/45R20  

19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. 22.269,-

 - monteret med Pirelli el. Michelin i 235/55R19  

18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. 18.519,-

 - monteret med Michelin, Nokian, Continental el. Pirelli i 235/60R18  

17" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. 15.394,-

 - monteret med Michelin, Nokian, Continental el. Pirelli i 235/65R17 

 

TRÆK & LAST 

Bagagerumsmåtte dobbelt og vendbar i tekstil/gummi  1.425,-

Bagagerumsmåtte i formstøbt plast 813,-

Formstøbt lastboks til bagagerummet i PP/EPDM-plast 2.225,-

Heldækkende smudsbeskyttelse til lastrum og bagerste kofanger 2.225,-

Beskyttelsesgitter i stål med gasfjedre 2.613,-

Adskillelsesgitter langsgående, kun i kombination med beskyttelsesgitter i stål 1.907,-

Hundegitter/låge, kun i kombination med beskyttelses- og adskillelsesgitter i stål 3.000,-

Kofangerbeskyttelse bag, selvklæbende 814,-

Smudsbeskyttelse til bagerste kofanger 533,-

Bagage-organizer til lastrum, teleskopisk 2.575,-

Opbevaringsnet, sæt med 3 netlommer - to til lastrummets sider og et til kabinen 1.601,-

Sidenet til bagagerummet, kan monteres i H og/eller V side - per stk. 747,-

Lastsikringsbånd med kroge til lastrummet, 1,9 meter 196,-
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Produkt: Pris i alt inkl. moms og montering:

TRÆK & LAST

Elastisk lastsikringsnet til lastrumsgulvet 976,-

Fast anhængertræk inkl. 13-pols ledn.sæt. 7.060,-

Delbart anhængertræk inkl. 13-pols ledn.sæt & dækkåbe. 10.607,-

Adapter til anhængertræk, fra 13-pols tilslutning på bil til 7-pols tilslutning på anhænger 549,-

Lastholder i aluminiumsprofil med T-spor 2.000,-

Lastholder, 4-kantet stålprofil i sort  1.178,-

Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves 2.088,-

Cykelholder i stål, stående montering, lastholder kræves  883,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves 1.829,-

Cykelholder til anhængertræk i aluminium til 2 cykler, sammenklappelig - inkl. 13-pols tilslutningskabel 5.538,-

Cykelholder til anhængertræk i aluminium til 2 cykler, inkl. 13-pols tilslutningskabel 4.013,-

Cykelholder til anhængertræk i aluminium til 3 cykler, inkl. 13-pols tilslutningskabel 5.881,-

 - Holder til én 4. cykel til ovenstående cykelholder 1.245,-

Cykelholder i stål til anhængertræk, til 2 stk. el-cykler inkl. 13-pols tilslutningskabel 5.756,-

Skiholder i alu. med glideskinner 600 mm udtræk, lastholder med 4-kant profil kræves  2.381,-

Skiholder i alu. med glideskinner 600 mm udtræk, lastholder med T-spor kræves  2.535,-

Skiholder i aluminium 750 mm bredde, lastholder kræves 1.744,-

Skiholder i stål 400 mm bredde, lastholder med 4-kant profil kræves 948,-

Skiholder i stål 400 mm bredde, lastholder med T-spor kræves  1.108,-

Kajakholder sammenklappelig, lastholder kræves 1.625,-

Kano/kajakholder, lastholder kræves 738,-

Tagboks 350 liter "Designed by Volvo" i blank sort med integreret LED-lys, lastholder kræves 12.763,-

Tagboks "Space Design 420" i Sort el. Titan Silver, lastholder kræves 6.619,-

Tagboks "Space Design 520" i Sort el. Titan Silver, lastholder kræves 7.575,-

Tagboks "Sport Time 2003" i Sort eller Titan, lastholder kræves 3.638,-

Tagboks til lastholder, expanderende 6.800,-


