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DESIGNPANEL FOR. Dette tilbehør understreger din Volvos 
robusthed med en antydning om XC-seriens eventyrlystne 
karakter. Designpanelet for kan fås i to matte versioner,  
som supplerer de øvrige tilbehør i eksteriør-stylingpakken. 
Her i Matt Iron Stone finish og Candor 8x20” Diamond Cut/
Matt Iron Stone letmetalfælge.

EKSTERIØR-STYLINGTILBEHØR
For at give din bil en endnu mere personlig og unik profil har 
Volvo udviklet disse eksteriør-stylingtilbehør, der forstærker 
bilens dynamiske elegance. Disse tilbehør fås i Matt Silver 
eller Iron Stone finish. 

Vil du have samme plads og kørehøjde som i en SUV, men du vil ikke 
ofre glæden ved en stilfuld, førerfokuseret bil. Jamen, med vores 
XC60 kan du få begge dele - fremragende køreegenskaber og 
en dominerende køreoplevelse. Og med vores vifte af tilbehør kan 
du skabe et unikt look til din XC60, uanset om det sker med fikse 
integrerede Running Boards og designpanel foran, der giver et mere 
råt udseende, med en række attraktive hjul eller et designpanel bag. 

FIND MERE PÅ VOLVOCARS.COM/ACCESSORIES

NU KAN DU GIVE DIN BIL 
DIT PERSONLIGE PRÆG.



DESIGNPANEL BAG. Dette tilbehør giver bagenden på din XC60 
et mere robust look. Sammen med vores dobbelte integrerede 
afgangsrør giver det bagenden på din Volvo en selvsikker 
udstråling på vejen. Her i Matt Silver finish og Candor 8x20" 
Diamond Cut/Matt Black letmetalfælge.

RUNNING BOARD. Disse Running Board er farveafstemt og 
supplerer det raffinerede design, der kendetegner XC60. De ser 
fantastiske ud, gør det også nemmere at stige ind og ud af bilen 
og er en hjælp, når du læsser taget på bilen. Her i Matt Silver 
finish og Candor 8x20" Diamond Cut/Matt Black letmetalhjul.

Talitha letmetalfælge, 8x20", 
Diamond Cut/ Matt Silver Stone. 
Fire komplette hjul med fælg  
og dæk.

Talitha letmetalfælge, 8x20", 
Diamond Cut/Glossy Black.  
Fire komplette hjul med fælg  
og dæk.

Talitha letmetalfælge, 8x20", 
Diamond Cut/ Matt Dark Grey. 
Fire komplette hjul med fælg  
og dæk.

Candor letmetalfælge, 8x20", 
Diamond Cut/ Matt Black eller 
Diamond Cut/ Matt Iron Stone. 
Fire komplette hjul med fælg  
og dæk.



DIN VOLVO. BARE MED MERE EFFEKT. Hvis du gerne vil gøre køreoplevelsen 
i din Volvo endnu mere kraftfuld, er vores Polestar Performance Software den 
ideelle løsning. Denne Volvo-godkendte opgradering forstærker din motor-
effekt og dit drejningsmoment, så køreturen bliver fantastisk spændende.

PARK ASSIST CAMERA, FOR. Der er ingen større udfordring end at forsøge 
at parkere bilen på steder, hvor der er dårligt med plads, og hvor udsynet 
ofte er begrænset. Vi stræber efter at gøre det lettere for dig med vores Park 
Assist Camera, blind vinkel foran, som gør, at du kan ”se omkring hjørner” 
med et synsfelt på 180° til venstre og højre foran dig.

PARK ASSIST CAMERA, BAG. At bakke ind på en snæver parkeringsplads 
kan være en stressende oplevelse – ville det ikke være rart at have ”øjne i 
nakken”? Din Volvo kan udstyre dig med den slags overnaturlige evner ved 
hjælp af et kamera, der er monteret i bagklappen, og som giver en dramatisk 
forøgelse af dit synsfelt bag bilen.

GULVMÅTTER AF GUMMI. Denne heldækkende gummimåtte er fremstillet 
af robust naturgummi og forseglet tæt mod gulvet. Den har forhøjede 
kanter hele vejen rundt og giver en effektiv beskyttelse mod vand og snavs. 
Førerens måtte har en behagelig tekstilplade, der beskytter skoene mod slid.

INDSTIGNINGSPANELER FOR OG BAG. Giv alle dine køreture en fornem 
start med disse stilfulde indstigningspaneler for og bag, der er fremstillet 
i omhyggeligt forarbejdet børstet aluminium. De viser stolt Volvos logo og 
giver dig og dine passagerer følelsen af at gå på den røde løber, hver eneste 
dag. Belyste indstigningspaneler kan også fås til fordørene. 

SENSUS NAVIGATION. Find vej og benyt vores cloudbaserede apps, som 
kan guide dig til de nærmeste butikker, hoteller o.lign. eller til en gratis 
parkeringsplads. Vælg din destination ved hjælp af  stemmestyring eller vælg 
den på forhånd via din mobiltelefon. Kortopdateringer er inkluderet.



Din Volvo inspirerer til lange køreture. For at gøre disse mere behagelige for alle i bilen, har vi skabt RSE-systemet. 
Ved at gøre bagsædet til et multimediecenter, kan dine passagerer nyde deres yndlingsfilm eller spille spil på 
separate 8-tommer touch-skærme. Og forbinder du din iPhone® eller iPad® til systemet, kan du f.eks. streame 
video.

MERE SJOV PÅ BAGSÆDET MED 
RSE MULTIMEDIE SYSTEM.  

REAR SEAT ENTERTAINMENT MULTIMEDIE SYSTEM MED TO 8-TOMMER TOUCH-SKÆRME OG TO AFSPILLERE. Bagsædepassagererne vil nyde turen mere 
end nogensinde før med vores nye generation af underholdningssystem med LCD touch-skærme, DVD-afspillere samt indgange til USB stik, SD-kort og mp3-
afspillere samt AUX-indgange. Du kan dermed nemt tilslutte en anden ekstern kilde. Trådløse hovedtelefoner og en fjernbetjening er også inkluderet.



BAGKOFANGERLISTE. Vores bagkofangerliste er en smart løsning, der 
bidrager til at holde din XC60 i topform. Denne selvklæbende liste er 
hårdfør og designet til at harmonisere med din bils design. Den beskytter 
bagkofangeren mod det slid, der kan opstå under læsning og aflæsning.

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK. Dette holdbare og alsidige anhængertræk 
er specialdesignet til brug på din Volvo. Det er let at montere, når du har brug 
for det, og når det ikke er i brug, kan det afmonteres hurtigt og enkelt. Og for at 
bibeholde din Volvos elegante udseende, findes der en farveafstemt dækkåbe.

KOMPLET BESKYTTELSE MOD SNAVS. Denne slidstærke vinylafdækning, 
der er let at montere, beskytter gulvet, siderne af bagagerummet og bagsiden 
af sæderne mod snavs og vand. Ryglænsdelen på afdækningen er delt, så 
ryglænene på bagsæderne kan klappes sammen enkeltvis. Den bageste 
sektion kan også foldes ud, så den dækker kofangeren.

VENDBAR STOFMÅTTE TIL BAGAGERUM, KAN FOLDES SAMMEN. Denne 
måtte gør det muligt at bibeholde bagagerummets elegante udseende, også 
selvom der af og til er behov for at transportere snavset last. Når ryglænet på 
bagsæderne er slået ned, kan måtten foldes ud, så den dækker hele gulvet i 
bagagerummet. Måtten er vendbar og vandtæt med farveafstemt stof på den 
ene side og plast på den anden.

BABYSTOL (OP TIL 13 KG). 
Spædbørn op til ét års alder sidder 
godt beskyttet i denne bagudvendte 
stol. Sideklapper beskytter i tilfælde 
af en sidekollision, og den polstrede 
hovedstøtte og fempunktsselen er 
nemme at justere. Der er også en 
solskærm til at beskytte mod solen. 
Babystolen er desuden nem at bære, 
og den kan bruges som babylift.

BARNESTOL, KOMBINERET 
(9-25 KG). Denne avancerede, 
fleksible bagudvendte barnestol 
passer til børn fra ni måneder til 
seks år. Den monteres med bilens 
sikkerhedssele og er nem at justere 
for optimal komfort og sikkerhed.

BARNEPUDE (15–36 KG). Volvos 
barnepude sørger for, at barnet 
sidder i den rigtige højde i forhold 
til sikkerhedsselen. Desuden 
er den konstrueret til at yde 
optimal beskyttelse i tilfælde af 
en sidekollision. Hovedstøtte og 
bredde justeres let, så komforten 
øges, og hovedstøtten kan lægges 
ned, når dit barn skal sove.

KOMFORTBETRÆK TIL 
INTEGREREDE BARNESÆDER. Vil 
du give dit barn en mere behagelig 
tur, mens han/hun sidder på det 
integrerede barnesæde bag. Vores 
letaftagelige indtræk øger komfort 
og sikkerhed, mens hovedstøtten 
giver ekstra støtte til dit sovende 
barns hovede.



LASTHOLDERE. Disse specialdesignede 
lastholdere passer perfekt og sikkert på din 
Volvos tagskinner. De er nemme at montere og 
kombinere med andre holdere, hvis det ønskes.

”SPACE DESIGN” TAGBOKS. ”Space Design” er en ny moderne, eksklusiv og aerodynamisk tagboks, 
som giver minimal vindmodstand. Den kan åbnes fra begge sider og fås i Titan Silver eller Black samt  
i to størrelser: 320 liter eller 430 liter med en maksimal last på 75 kg.

BAGAGERUMSOPDELER. Anvendes sammen 
med stålbeskyttelsesgitteret og bruges til at 
opdele bagagerummet i to sektioner, så du f.eks. 
kan adskille din hund fra bagagen og snavsede 
eller skrøbelige genstande fra den øvrige bagage.

BESKYTTELSESGITTER. Dette stålgitter med 
gasfjeder hjælper med til at beskytte dig og 
dine passagerer mod løs bagage under hårde 
opbremsninger. Gitteret, der er farveafstemt  
med kabinen, kan let foldes up under taget,  
når der ikke er brug for det.

HUNDELEM. For at give dit kæledyr sin egen 
plads, kan du montere et beskyttelsesgitter 
på det bageste ryglæn og kombinere denne 
hundelem med bagagerumsopdeleren. Så kan 
du åbne bagklappen, uden at hunden springer 
ud. Du kan anbringe hundelemmen i venstre  
eller højre side.

TAGMONTERET CYKELHOLDER. En praktisk 
og stabil cykelholder til transport af cyklen på 
taget. Denne brugervenlige cykelholder giver 
dig masser af valuta for pengene. Den passer til 
de fleste cykler med runde eller ovale stel på op 
til 70 mm i diameter. Og du kan aflåse den med 
Volvos One Key System.

CYKELHOLDER TIL 3-4 CYKLER (MONTERES PÅ 
ANHÆNGERTRÆK). Denne kvalitetscykelholder 
har et fremragende letvægtsdesign, der gør den 
let at håndtere og opbevare. Ved hjælp af en 
adapter kan cykelholderens kapacitet øges fra  
tre til fire cykler. Af sikkerhedsmæssige årsager 
og for at give cykelholderen et moderne look er 
den udstyret med LED-lamper bagpå.

CYKELHOLDER TIL 1-2 CYKLER (MONTERES 
PÅ ANHÆNGERTRÆK). Vores kompakte nye 
cykelholder er meget let at bruge, er beregnet til to 
cykler og kan monteres på bilens anhængertræk i 
to nemme trin. Og når holderen ikke bliver brugt, er 
den nem at opbevare enten i bilen eller hjemme.

Bemærk! Visse oplysninger i denne brochure kan være fejlagtige på grund af ændringer i produktspecifikationer, der er indtruffet efter trykketidspunktet. En del af det 
beskrevne eller viste udstyr fås eventuelt kun mod en merpris. Spørg din Volvo-forhandler før du bestiller for at få de seneste oplysninger. Fabrikanten forbeholder sig ret  
til at foretage ændringer på ethvert tidspunkt og uden varsel med hensyn til priser, farver, materialer, specifikationer og modeller.
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