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INTELLISAFE ASSIST
IntelliSafe Assist maakt het eenvoudiger en veiliger om op de plaatsen te komen waar u wilt zijn en de weg
u heen leidt. IntelliSafe Assist bestaat uit Adaptieve Cruisecontrol (ACC), Pilot Assist en Distance Alert.
XC40 I nieuwe S60 I nieuwe V60 I nieuwe V60CC I nieuwe XC60 I XC90 (MY16)
€ 1.500

UPGR ADE INTELLISAFE ASSIST

UPGR ADE INTELLISAFE ASSIST

Deze accessoire richt zich op mensen die al IntelliSafe
Assist hebben, maar die een upgrade van Pilot Assist
willen uitvoeren naar generatie 2.

Deze accessoire richt zich op mensen die al IntelliSafe
Assist en Sensus Navigation hebben, maar die een
upgrade van Pilot Assist willen uitvoeren naar generatie 3.

Dit zorgt ervoor dat u stuurondersteuning kunt krijgen
vanuit stilstand tot aan 130 km/u in plaats van 50 km/u,
wat de beperking is van generatie 1. Pilot Assist helpt de
bestuurder niet alleen bij het aanhouden van de afstand en
snelheid tot voorliggers, maar houdt ook met behulp van
stuurondersteuning de auto in het midden van de rijbaan.

Dit zorgt voor een hogere beschikbaarheid en verbeterde
prestaties in bochten, dankzij de koppeling met het
navigatiesysteem van de auto.

Door uw IntelliSafe Assist te upgraden, krijgt u ook de
functie Distance Alert.
De afstandswaarschuwingsfunctie Distance Alert
waarschuwt u als de tijdsafstand tot een voorligger
te kort wordt. De functie is actief bij snelheden boven
30 km/u en reageert alleen op auto’s vóór uw eigen auto
die in dezelfde richting rijden.
XC90 (MY16)
€ 100

nieuwe V60 I nieuwe V60CC
€ 100

INTELLISAFE SUPPORT UPGR ADE
Door een update van de software in de auto kunnen maximaal vier latere supportsystemen
van Volvo worden geactiveerd in uw Volvo.
Run-off road Mitigation, BLIS™ met Steer Assist en Cross Traffic Alert, Oncoming Lane Mitigation en
Oncoming Mitigation by Braking zijn technische functies die zijn ontwikkeld voor het SPA-platform.
Het is echter niet altijd zo dat uw Volvo is voorzien van al die systemen. Dit is afhankelijk van het moment
van productie.
Met het aanbod “Intellisafe Support Upgrade” kunnen auto’s die niet al deze functies hebben een upgrade
en aanvulling ondergaan. De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de besturing van de auto.
De functies zijn alleen bedoeld als hulpmiddelen.
nieuwe S60 I nieuwe V60 I nieuwe V60CC I XC90 (MY16-MY18) I V90 (MY17-MY18) I
V90CC (MY17-MY18) I S90 (MY17-MY18)
€ 100 per supportsysteem

RUN-OFF ROAD MITIGATION
Run-off road Mitigation biedt bescherming
tegen bermongelukken. Als de auto de buitenste
rijstrookmarkering of de rand van het wegdek
overgaat, helpt het systeem u om de auto weer de
weg op te sturen. Als dat nodig is, zal dit innovatieve
supportsysteem ook de remmen activeren om te
voorkomen dat de auto de weg af rijdt. Run-off road
Mitigation werkt bij snelheden tussen 65 km/u en
140 km/u.

ONCOMING MITIGATION BY BRAKING
Deze functie is een wereldwijd uniek supportsysteem
van Volvo dat kan detecteren of er een voertuig
recht op uw auto afkomt aan de verkeerde kant
van de weg. Als een botsing niet kan worden
vermeden, wordt de auto automatisch afgeremd om
de gevolgen van de botsing verder te beperken.

BLIS™ MET STEER ASSIST EN
CROSS TRAFFIC ALERT
BLIS™ helpt u als u in een drukke verkeerssituatie
van rijstrook moet wisselen. Het doet dit door u te
waarschuwen voor voertuigen in de dode hoeken links
en rechts en met stuurbekrachtiging waar dat nodig is.
Cross Traffic Alert maakt achteruitrijden makkelijker
door het detecteren van overstekende voertuigen.
Als er een voertuig in de dode hoek komt of snel
dichterbij komt in een rijstrook naast de auto kan
BLIS™ een waarschuwing geven met een lampje in
de linker of rechter zijspiegel. Als u niet reageert op
de waarschuwing en als u de rijstrook van een ander
voertuig begint in te rijden, helpt de functie Steer
Assist u voorzichtig terug naar uw rijstrook.

ONCOMING LANE MITIGATION
Via automatische stuurbekrachtiging helpt het
systeem u om botsingen met tegenliggers te
voorkomen. Als u over een rijstrookmarkering
gaat waar er een tegenligger aankomt, zal de auto
automatisch terugsturen en u een waarschuwing
geven. De functie is actief tussen 60 km/u en
140 km/u.
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SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation is een navigatiesysteem dat volledig in de wagen geïntegreerd is. Voor een grotere navigatiebeleving
is verbinding met het internet mogelijk met een aparte simkaart via Volvo On Call of door de internetverbinding van uw
mobiele telefoon te delen via Bluetooth of wifi.
geschikt voor alle Volvo-modellen
Sensus Connect is vereist (optiecode 934 of 935) voor de modellen : V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60
Classic I V60CC Classic I XC60 Classic
€ 950

SMARTPHONE INTEGR ATIE

POE TSDOEK

Smartphone-integratie bestaat uit Apple CarPlay en
Android Auto en zorgt ervoor dat u uw smartphone
eenvoudig en veilig in de wagen kunt gebruiken.

Met de microvezels van deze poetsdoek maakt u de
digitale beeldschermen in uw auto op een goede manier
schoon. De doek met Volvo-design is van polyester
gemaakt.

XC40 I nieuwe S60 I nieuwe V60 I nieuwe XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90
€ 350

XC40 I nieuwe S60 I nieuwe V60 I nieuwe XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90
€ 15
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MEDIA SERVER

IPAD ® -INTEGR ATIEKIT

Mediaserver creëert een wifizone in de wagen,
waardoor u maximaal zes verschillende tablets en
smartphones tegelijkertijd draadloos kunt aansluiten.
Aangezien u zelf de media die u wilt afspelen op een
USB-eenheid zet en die aansluit op Mediaserver, bent u
niet afhankelijk van netwerkdekking en surfkosten.

De iPad®-integratiekit maakt het mogelijk om uw
iPad® veilig en ergonomisch op de achterbank te
gebruiken, aangezien de iPad® in een horizontale en
comfortabele stand wordt vastgeklikt.
nieuwe V60 I nieuwe V60CC I nieuwe XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90

nieuwe XC60 I S90 I V90 I V90CC I XC90
€ 425
€ 950

MEDIA SERVER ME T DIGITALE T V
Met dit pakket wordt het nooit saai als u onderweg bent met de auto. Door uw tablet of smartphone draadloos
aan te sluiten via Mediaserver kunt u kiezen voor uw favoriete entertainment, zoals films, foto’s of muziek.
Met Digitale tv kunt u alle terrestrische tv (televisie via de ether) op uw tablet of smartphone bekijken.
Door de unieke combinatie van Mediaserver en Digitale tv kunt u ook uw favoriete programma’s opnemen en
bekijken wanneer u maar wilt.
* iPad-houder niet inbegrepen

nieuwe XC60 I S90 I V90 I V90CC I XC90
€ 1.500

RE AR SE AT ENTERTAINMENT
Passagiers op de achterbank hoeven
zich nooit meer te vervelen onderweg!
RSE
omvat
twee
onafhankelijke
8”-touchscreens
ingewerkt
in
de
voorste hoofdsteunen met afzonderlijke
dvd-spelers, USB-, SD- en AUXaansluitingen. De schermen ondersteunen
ook Apple®-producten en kunnen samen,
maar ook los van elkaar worden gebruikt.
Dankzij de meegeleverde draadloze
hoofdtelefoons kan op het ene scherm
dus zonder problemen een dvd worden
bekeken, terwijl het andere scherm
gebruikt wordt om een spelcomputer
op aan te sluiten. Afstandsbediening
eveneens inbegrepen.
S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
€ 1.750
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CRUISECONTROL
Met de cruisecontrol kunt u nog meer ontspannen en
veiliger rijden zonder dat u uw voet op het gaspedaal
hoeft te houden. Eenvoudig te bedienen met de
knoppen op het stuurwiel.
V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
€ 350
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UITGEBREIDE VERKEERSINFORMATIE (RT TI)
RT TI houdt in dat de verkeersinformatie via internet wordt bijgewerkt
en niet langer via TMC (FM-radio). De informatie bereikt u zo sneller en
de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid nemen aanzienlijk toe.
V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I V60CC Classic I
XC60 Classic
€ 50

ADAP TATIEF DIGITALE DISPL AY
Upgrade het adaptieve digitale display met een actief tft-scherm
(Thin Film Transistor) van 12,3 inch voor een groter scherm dan het
actieve tft-scherm van 8 inch dat standaard gemonteerd is.
Het grotere scherm versterkt de exclusieve uitstraling van de
wagen en verhoogt de rijveiligheid, dankzij de goed afleesbare
informatie op het scherm.
V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I V60C I
XC60 Classic I S90 I V90 I V90CC I XC90
€ 500
€ 675

V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
S90 I V90 I V90CC I XC90
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PARKEERHULP VOOR A AN

PARKEERHULP ACHTER A AN

Parkeerhulp vooraan is een uitstekend systeem dat u
op obstakels wijst als de ruimte voor uw auto gering is,
bijvoorbeeld bij fileparkeren.

Parkeerhulp achteraan is een systeem dat afstanden
makkelijker inschatbaar maakt en u op obstakels wijst
als de ruimte achter uw auto gering is,bijvoorbeeld bij
het inparkeren.

S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic

V40 I V40CC I S60 Classic I V60 Classic I
XC60 Classic

€ 450
Vanaf € 550 V40 I V40CC
Vanaf € 675 S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
Vanaf € 750 XC60 Classic

PARK ASSIST PILOT
Park Assist Pilot is een uitstekend systeem dat u informatie geeft over obstakels als u maar een beperkte ruimte hebt
vóór de auto, bijvoorbeeld bij het inparkeren. Het is een halfautomatisch systeem dat de bestuurder kan ondersteunen om
de auto parallel in te parkeren als de afstand tussen obstakels voor of achter de wagen groot genoeg is. De auto neemt
de besturing over, terwijl de bestuurder het schakelen, gasgeven en remmen verzorgt en de instructies volgt die op het
combi-instrument van de auto worden weergegeven. Het systeem kan ook in de handmatige stand worden gebruikt.
V40 I V40CC I S60 Classic I V60 Classic I nieuwe S60 I nieuwe V60 I nieuwe V60CC I nieuwe XC60 I S90 I V90 I
V90CC I XC90
€ 600 V40 I V40CC I S60 Classic I V60 Classic
€ 800 nieuwe S/V60 & nieuwe XC60 (parkeerhulp voor & achter) I S90/V90 I XC90 zonder ‘Exterior Styling Kit’
€ 850 nieuwe S/V60, nieuwe V60CC & nieuwe XC60 (parkeerhulp achter) I S90/V90 Momentum I V90CC I
XC90 R-design. Voor XC90 is er een aangepaste prijs wanneer de wagen is uitgerust met een ‘Exterior Styling kit’
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PARKEERCAMER A VOOR A AN
Parkeercamera vooraan - Front Blind View zorgt voor een groter gezichtsveld met 45° extra zicht naar
zowel links als rechts. Het beeld vanuit de camera wordt op het 7” grote multimediascherm weergegeven.
S60 Classic I S60CC I V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic
€ 600

PARK ASSIST CAMER A

DAB/DAB+ DIGITALE R ADIO

Deze achteruitrijcamera vergroot uw gezichtsveld
achter de auto bij het achteruitrijden en parkeren.
Door een camera in de kofferklep hebt u bij het parkeren
“ogen op uw rug”. Enkel mogelijk in combinatie met
fabrieksvoorbereiding (optiecode 820).

Digitale DAB-radio maakt het mogelijk om in uw auto te
genieten van digitale radio met storingsvrije ontvangst
en een uitstekende geluidskwaliteit. Ook beschikt u over
een uitgebreid aanbod aan unieke radiozenders.

V40 I V40CC I XC40 I S60 Classic I S60CC I
V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic I
nieuwe S60 I nieuwe V60 I nieuwe XC60 I S90 I
V90 I V90CC I XC90
€ 450 V40 I V40CC Voorbereiding parkeercamera vereist (optiecode 820)
€ 575 S60 Classic, S60CC, V60 Classic, V60CC
Classic, XC60 Classic Voorbereiding parkeercamera vereist
(optiecode 820). Voor deze modellen is de accessoire mogelijk zonder 		
voorbereiding - vraag aan uw dealer de prijs voor de configuratie van uw wagen.

€ 650 XC40 I nieuweS60 I nieuweV60 I nieuwe XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90

V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC Classic I
V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic
€ 350

Voorbereiding DAB vereist (optiecode 683)

