Volvo V40 & V40 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
Lavt placeret LED-lys, som kørelys

4.357,-

Snekæder "Centrax" passer til de fleste dækstørrelser

3.313,-

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

810,3.451,-

Hundesikkerhedssele, findes i 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-/ISOFIX montering

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
Elektrisk indfældbare sidespejle med automatisk nedblænding og belysning

359,4.603,-

- kræver at bilen som minimum har BLIS, El-stol eller BBL
Låsbare hjulmøtrikker, 4 stk. inkl. hætter og nøgle

931,-

- 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,-

Heldækkende solgardiner til bageste sideruder og bagdøre

1.519,-

Heldækkende solgardin til bagruden

1.055,-

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
Timerfunktionen til biler med standardmonteret brændstofvarmer

1.938,-

Stænklapper for

828,-

Stænklapper bag, ej i kombination med Styling-kit

828,-

Askebæger med låg, monteres i midterkonsollens 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

6.581,-
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HIGH TECH & LYD
Park Assist Pilot,

8.849,-

- kun i kombination med parkeringsassistance bag og digitalt kombiinstrument
Parkeringsassistance, bag
Parkeringsassistancekamera bag

9.107,10.001,-

- kræver optionkode 820, skal bestilles ab fabrik (PAC prep)
Automatisk nedblændeligt bakspejl med kompas

3.594,-

- Passer ikke til biler med manuelt bakspejl
Opgradering til DAB/DAB+ digitalradio

4.089,-

- kræver High Performance- eller Permium Sound lydanlæg som har DAB forberedelse

Alle nye Volvo V40 & V40CC MY18 er standardmonteret med følgende Audio systemer:
- Kinetic: Performance/1 med 5" farveskærm
- Momentum & 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

STYLING
Tekstilmåtter "R-design"

1.144,-

Tekstilmåtter

1.125,-

Gummimåtter formstøbte

775,-

Kardantunnelmåtte i gummi

355,-

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

5.026,-

Læderrat i Charcoal med dekopanel i Silk metal

4.576,-

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

1.094,-

Interiørpanel til midterkonsol

2.763,-

- i Copper Dawn, Aluminium eller Centercourt
Interiørpanel til midterkonsol

3.420,-

- i Modern Wood ægte træ, Milled Aluminium eller Black Grid
Indstigningslister, ved fordørerne

1.144,-

Indstigningslister, ved bagdørerne

1.276,-

Styling kit til V40 R-Design i bilens farve, består af:

8.365,-

- Side deflektor for- og bagved baghjul
- Tagspoiler i bilens farve, med "Aero-fender"
Komplet Styling kit til V40 i bilens farve eller Dark Grey Matt, består af:

9.977,-

- Side deflektor for- og bagved baghjul
- Diffuser bag, med "Aero-fender"
- Stripe-kit i valgfrie farver rød, hvid og limegrøn
- Ovale afgangrsør bestilles separat, afhængig af motorvariant
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STYLING
Eksteriør Styling kit til V40CC, består af:

9.528,-

- Side scuff plates (Sidepaneler)
- Deko liste på bagkofanger, øverste kant
- Designpanel bag i bilens farve, til integreret afgangsrør
- Ovale afgangrsør bestilles separat, afhængig af motorvariant
Side scuff plates V40CC (Sidepaneler)

5.527,-

Deko liste på bagkofanger V40CC, øverste kant

1.538,-

Designpanel bag til V40CC i bilens farve, til dobbelte integrerede afgangsrør

3.650,-

- Ovale afgangrsør bestilles separat, afhængig af motorvariant
Dobbelte ovale afgangsrør til Styling kit, til biler med bagerste lyddæmper

1.450,-

Dobbelte ovale afgangsrør til Styling kit, til biler uden bagerste lyddæmper

3.788,-

- kun i kombination med Styling-kit eller Designpanel bag
Tagspoiler i bilens farve, med "Aero-fender"
Ekstra midterspoiler til montering på tagspoileren i Black Stone
Diffuser bag V40 til dobbelt afgangsrør, findes i bilens farver

4.194,920,4.594,-

- Ovale afgangrsør bestilles separat, afhængig af motorvariant
Diffuser bag fra R-design til V40, inkl. to 90mm runde afgangsrør

5.995,-

- passer til biler med to synlige afgangrsør
Diffuser bag fra R-design til V40, inkl. bagerste lyddæmper med to 90mm runde afgangsrør

6.627,-

- passer til biler med et synligt afgangrsør
Spejlkåber i Silk Metal eller Sort finish

2.257,-

POLESTAR EFFEKTOPTIMERING
Diesel D4 Drive-E Aut/Man med motorkode A8

8.494,-

- fra standard 190 HK med 400 Nm til 200 HK med 440 Nm

LETMETALFÆLGE V40
8x19" Artio letmatalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

17.877,-

- Dæk bestilles separat 235/35R19 91Y
7,5x18" Medea-splitfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

22.302,-

- Dæk bestilles separat 225/40R18
7,5x18" letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

14.627,-

Narvi, Ixion IV, Tamesis, Ymir, Ailos, Atreus, Medusa, Midir, Taranis, Ixion II
- Dæk bestilles separat 225/40R18
17" letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

11.127,-

7,5x17" Sarpas, Segomo
7x17" Ixion, Ixion III, Styx, Portunus, Freja, Spider, Mannan
- Dæk bestilles separat 205/50R17 el. 225/45R17
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LETMETALFÆLGE V40
16" letmetalfælge, 4 stk.

8.527,-

7x16" Markeb, Ixion, Matres
6,5x16" Tania, Libra
- Dæk bestilles separat 205/55R16
6x15" letmetalfælge, 4 stk.

8.227,-

Isis, Libra
- Dæk bestilles separat 195/65R15

LETMETALFÆLGE V40CC
7,5x19" Atria, Alecto el. Damara letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

17.877,-

- Dæk bestilles separat 225/40R19 93V
7,5x18" Metallah, Mefitis letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

14.627,-

- Dæk bestilles separat 225/45R18
7x17" Keid, Larenta el. Portunus letmetalfælge 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

11.127,-

- Dæk bestilles separat 225/50R17
7x16" Genam, Geminus el. Matres letmetalfælge, 4 stk.

8.527,-

- Dæk bestilles separat 205/60R16

KOMPLETTE SOMMERHJUL V40
7,5x19" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

22.269,-

Polestar, Artio - monteret med Pirelli el. Bridgestone dæk i 235/35R19
7,5x18" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

18.519,-

Ixion II, Ixion IV, Tamesis, Midir, Atreus, Narvi - monteret med Michelin dæk i 225/40R18 92W XL
7x17" komplette letmetalhjul med sommerdæk, 4 stk.

15.394,-

Sarpas, Ixion III, Freja - monteret med Conti el. Pirelli dæk i 205/50R17 93W

KOMPLETTE SOMMERHJUL V40CC
7,5x19" komplette letmetalhjul med sommerdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

22.269,-

Alecto el. Atria - monteret med Continental ContiSportContact 5 i 225/40R19 93V XL

KOMPLETTE VINTERHJUL V40
19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

22.269,-

Artio - monteret med Continental i 235/35R19
18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk., ekskl. styreudslagsbegrænser

18.519,-

Ixion IV - monteret med Nokian el. Pirelli i 225/40R18
17" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

15.394,-

Ixion III el. Mannan - monteret med Nokian, Continental, Michelin el. Pirelli i 205/50R17
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KOMPLETTE VINTERHJUL V40
16" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

12.394,-

Matres - monteret med Nokian, Continental, Michelin el. Pirelli i 205/55R16
15" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

10.144,-

Libra - monteret med Continental i 195/55R15
16" komplette vinterhjul med stålfælge, 4 stk.

8.894,-

- monteret med Nokian i 205/55R16

KOMPLETTE VINTERHJUL V40CC
19" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

22.269,-

Damara - monteret med Nokian WR A4 i 225/40R19
18" komplette letmetalhjul med vinterdæk 4 stk. ekskl. styreudslagsbegrænser

18.519,-

Metallah - monteret med Nokian eller Prielli i 225/45R18
17" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

15.394,-

Keid, Larenta - monteret med Nokian, Continenta, Michelin el. Pirelli i 225/50R17
16" komplette letmetalhjul med vinterdæk, 4 stk.

12.394,-

Geminus - monteret med Nokian, Continental, Michelin el. Pirelli i 205/60R16

TRÆK & LAST
Vendbar bagagerumsmåtte i tekstil/gummi, til højt lastgulv - dobbelt til hele lastrummet

1.170,-

Vendbar bagagerumsmåtte i tekstil/gummi, til lavt lastgulv

956,-

Formstøbt bagagerumsmåtte i PP/EPDM plast, til to-niveau lastgulv

956,-

Heldækkende smudsbeskyttelse i vinyl til lastrum og sider med lommer, til to-niveau lastgulv
Smudsbeskyttelse til bagerste kofanger

2.106,533,-

Beskyttelsesgitter i stål, monteres på bagsæderyggen

2.794,-

El-udtag i lastrummet, til evt. køle-/varmeboks m.m.

1.414,-

Fleksibel lastorganizer - teleskop, ej ifbm. bagagerumsmåtte, kræver to-niveau lastgulv

2.575,-

Lastsikringsbånd med kroge til lastrummet, 1,9 meter

168,-

Lastsikringssnet til lastrumsgulvet

1.140-,

Bagagerumsmåtte i formstøbt PP/EPDM plast, inkl. 3-delt organizer, til to-niveau lastgulv

2.106,-

Lastrumsgulv, to-niveauer

1.913,-

Opbevaringsnet, til montering under hattehylden

605,-

Opbevaringsnet til venstre side i lastrummet, ej i kombination med to-niveau lastgulv

573,-

Beskyttelsesnet i nylon, monteres bag forstolene

1.794,-

Fast anhængertræk inkl. 13-pols ledn.sæt

6.700,-

Delbart anhængertræk inkl. 13-pols ledn.sæt og dækkåbe

9.107,-

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

549,-

Lastholder i aluminium med T-spor

2.501,-

Cykelholder i aluminium, stående montering, lastholder kræves

1.875,-

Cykelholder i aluminium, gaffelmontering inkl. hjulholder, lastholder kræves

1.829,-
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TRÆK & LAST
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 stk. el-cykler inkl. 13-pols tilslutningskabel & læsserampe

6.253,-

Skiholder i alu. m/glideskinner 600 mm, lastholder kræves

2.535,-

Skiholder i aluminium 750 mm, lastholder kræves

1.744,-

Skiholder i aluminium 500 mm, lastholder kræves

1.338,-

Kajakholder sammenklappelig, lastholder kræves

1.625,-

Kano/kajakholder, lastholder kræves
Tagboks "Designed by Volvo" i Sort højglans og LED-belysning i låget, lastholder kræves

738,12.763,-

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", lastholder kræves

3.638,-

Tagboks - expanderende, lastholder kræves

6.800,-
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