Volvo S60 & S60 Cross Country- eftermonteret tilbehør
Prisliste maj 2017 - modelår 2018
Alle priser er vejledende inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, sortiment og priser.

Produkt:

Pris i alt inkl. moms og montering:

SIKKERHED
Snekæder "Centrax" findes til de fleste dækstørrelser - ej S60CC

3.313,-

Snekæder "K-Summit" til S60CC med dækstørrelse 215/65R16

3.156,-

Snesokker "AutoSock" findes til de fleste dækstørrelser
Beskyttelsesplade i aluminium under motor og gearkasse

810,3.545,-

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

804,-

Førstehjælpspakke

375,-

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

4.493,-

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

2.738,-

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

3.738,-

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

2.812,-

Barnepude i tekstil

1.031,-

Justerbart ryglæn til barnepude i tekstil

1.263,-

Barnepude i læder & nubuck

1.713,-

Justerbart ryglæn til barnepude i læder & nubuck

2.288,-

Smudsbetræk med lommer

359,-

Indvendigt spejl ved montering af barnestol på bagsædet

585,-

Reservehjul "Tempa spare wheel" 125/80R17 maks 80 km/t, inkl. indsats, hjulnøgle, donkraft etc. til bagagerummet

5.063,-

- passer ikke Twin Engine
Elektrisk indfældbare sidespejle med automatisk nedblænding og belysning

7.095,-

- kræver at bilen har indvendigt nedblændeligt bagspejl
Låsbare hjulbolte, 4 stk. inkl. hætter og én nøgle

916,-

- ekstranøgle kan ikke bestilles
Fjernbetjent alarmsystem er standard på alle varianter

KOMFORT
Nakkepudebetræk i sort tekstil, kan anvendes på alle pladser

763,-

Hvile-/komfortnakkepude, kan anvendes på alle pladser

763,-

Bagsædebetræk i flextech vinyl, Offblack

2.094,-

Heldækkende solgardiner til bagdøre

1.179,-

Heldækkende solgardin til bagruden

1.048,-

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.

3.408,-

- rækkevidde op til 20 m med standard nøgle og op til 100 m med PCC-nøgle
Fjernstart af brændstofvarmer med separat nøgle op til 600 m rækkevidde, kræver timerfunktion

7.033,-

Timerfunktionen til biler med standardmonteret brændstofvarmer

1.938,-
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KOMFORT
Stænklapper for

968,-

Stænklapper bag - ej S60CC

968,-

Bildækken, praktisk ved parkering under en længere periode

2.731,-

- kabellås til bildækken

253,-

Solbrilleholder til erstatning for indstigningshåndtag

613,-

Askebæger til montering i ovenstående kopholder

475,-

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

3.031,-

Park Assist Pilot, automatisk parkering - ej S60CC

6.996,-

- kun i kombination med parkeringsassistance for og bag
- kræver at bilen har Digital instrumentering og EPAS (elektrisk servo) ab fabrik
Parkeringsassistance for, kun i kombination med parkeringsassistance bag

8.200,-

Parkeringsassistance, bag - standard S60CC

9.640,-

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

9.575,-

Parkeringsassistancekamera bag, til biler med 7" skærm

8.005,-

- kræver forberedelse i bilen optionkode 820, ab fabrik

Alle nye Volvo S60 og S60CC MY18 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

3.707,-

- kræver High Performance- eller Permium Sound lydanlæg som har DAB forberedelse
Underholdningssystem (RSE) til bagsædepassagererne

15.264,-

- 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
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STYLING
Tekstilmåtter "Sport" R-Design

1.238,-

Tekstilmåtter

1.124,-

Gummimåtter formstøbte

775,-

Kardantunnelmåtte i gummi

355,-

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 Sports læderrat i Charcoal med dekopanel i Silk metal og R-Design logo

5.026,-

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

4.576,-

Sportspedaler R-design i børstet aluminium, findes til aut- & man. gear

931,-

Interiørpanel til midterkonsol i Aluminium

4.007,-

Interiørpanel til midterkonsol i Simmer Graphite/aluminium

3.138,-

Interiørpanel til midterkonsol og døre i Urbane Wood

9.196,-

Interiørpanel til midterkonsol og døre i Piano Black

6.408,-

Indstigningslister i børstet rustfrit stål med LED-lys og Volvo logo

3.151,-

Eksteriør Styling kit består af:

13.405,-

- Designpanel for og bag samt sidepaneler, findes i Silver, Iron stone og Terra bronze
- dobbelt integrerede 4-kantet afgangsrør/lyddæmper bestilles separat, afhængig af motortype, se nedenfor
- standard S60CC
Dobbelt integrerede 4-kantet afgangsrør til Eksteriør Styling kit - til biler med dobbelte afgangsrør

2.863,-

Dobbelt integrerede 4-kantet afgangsrør og lyddæmper til Eksteriør Styling kit - til biler med enkelt afgangsrør

3.603,-

Designpanel, for

3.125,-

Designpanel bag inkl. 4-kantet integrerede afgangsrør - til biler med dobbelte afgangsrør

7.537,-

Designpanel bag inkl. 4-kantet integrerede afgangsrør og lyddæmper - til biler med enkelt afgangsrør

8.277,-

Side paneler "Side scuff plate"

5.739,-

Spejlkåber i Silk Metal eller Sort finish

2.125,-

Spoiler til bagklap i bilens farve

4.420,-

STYLING FRA S60 R-DESIGN
Diffuser bag inkl. runde afgangsrør fra R-design - til biler med dobbelte afgangsrør

5.795,-

Diffuser bag inkl. bagerste sportsudstødningssystem fra R-design - til biler med enkelt afgangsrør

8.864,-

POLESTAR EFFEKTOPTIMERING
Diesel D4, D5 med motorkode A4, A5, A8

8.494,-

- hør nærmere hos din Volvo-forhandler, om mulighederne til din bil
Benzin T5 med motorkode 40

8.494,-

- hør nærmere hos din Volvo-forhandler, om mulighederne til din bil
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LETMETALFÆLGE
8x19" letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

17.877,-

Artio, Bor, Portia, Ixion II, Ixion IV
- Dæk bestilles separat
8x18" letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

14.602,-

Portunus, Titania, Modin, Ymir, Ixion, Ixion III, Tucan, Argus, Magni, Freja, Sleipner, Balius, Cratus, Fortuna, Makara, Odysseus, Venator, Zubra, Skadi
7,5x18" Neso, Pan til S60CC
- Dæk bestilles separat
17" letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

11.102,-

7x17" Portunus, Rex, Pandora, Saga, Balder, Canicula, Cassini, Spartes, Regor, Pallene, Rodinia
7,5x17" Pontos, Valder S
8x17" Sadia, Njord, Meissa
- Dæk bestilles separat
7x16" letmetalfælge, 4 stk.

8.527,-

Hera, Oden, Agena, Creon, Naos, Pangaea
- Dæk bestilles separat

KOMPLETTE SOMMERHJUL S60
8x19" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

22.269,-

Polestar, Artio - monteret med Bridgestone i 235/40R19 96W XL
8x18" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

18.519,-

Modin, Freja, Fortuna - monteret med ContiSportContact 3 i 235/40R18 95W XL
7x17" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

15.394,-

Pandora, Pallene - monteret med Michelin i 215/50R17 95W XL

KOMPLETTE SOMMERHJUL S60CC
8x19" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

22.269,-

Artio el. Bor - monteret med Pirelli i 235/45R19 99V
7,5x18" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser & evt. SW

18.519,-

Neso - monteret med Pirelli i 235/50R18 97V

KOMPLETTE VINTERHJUL S60
19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

22.269,-

- monteret med Nokian i 235/40R19
18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

18.519,-

- monteret med Nokian i 235/40R18
17" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

15.394,-

- monteret med Nokian, Continental, Michelin el. Pirelli i 215/50R17
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KOMPLETTE VINTERHJUL S60
16" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

12.394,-

- monteret med Nokian, Continental, Michelin el. Pirelli i 205/60R16 el. 215/55R16
16" komplette vinterhjul med stålfælge, 4 stk.

8.894,-

- monteret med Nokian i 205/60R16

KOMPLETTE VINTERHJUL S60CC
19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

22.269,-

- monteret med Nokian i 235/45R19
18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

18.519,-

- monteret med Nokian el. Conti i 235/50R18
17" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

15.394,-

- monteret med Nokian i 235/55R17
16" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

12.394,-

- monteret med Nokian i 215/65R16

TRÆK & LAST
Bagagerumsmåtte i tekstil/gummi, vendbar

1.425,-

Bagagerumsmåtte i formstøbt plast

813,-

Smudsbeskyttelse til bagerste kofanger

533,-

Opbevaringsnet, sæt med 3 netlommer - to til bagagerummet og et til kabinen

1.357,-

Lastsikringsbånd med kroge til lastrummet, 1,9 meter

168,-

Fast anhængertræk inkl. 13-pols ledn.sæt, ej S60CC

7.192,-

Delbart anhængertræk inkl. 13-pols ledn.sæt

10.647,-

- Dækkåbe, kun til biler med Designpanel bag

210,-

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

549,-

Lastholder

2.819,-

Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves

1.875,-

Cykelholder i stål, stående montering, lastholder kræves

774,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves

1.829,-

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

5.538,-

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

4.013,-

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

6.253,-

Skiholder i alu. m/glideskinner, plads til 6 par ski el. 4 snowboards, lastholder kræves

2.535,-

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

1.744,-

Skiholder med plads til 4 par ski, lastholder kræves

1.338,-

Kano/kajakholder, lastholder kræves
Kajakholder sammenklappelig, lastholder kræves

738,1.625,-
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TRÆK & LAST
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,-

Skiholderindsats til "Space Design" tagbokse

441,-

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

3.638,-

Tagboks - expanderende, lastholder kræves

6.800,-
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