Prisliste Ny Volvo XC90 VAN (incl. moms)
Priserne er pr. 25. april 2016. De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.880,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

Udstyrsvarianter

HK

Cyl.

Gearkasse

Km/l

CO2

Energiklasse

D5 AWD *

235

4

8-trins aut.

17,5

149

B

T5 AWD

254

4

8-trins aut.

13,2

176

D

T6 AWD

320

4

8-trins aut.

12,5

186

D

Trækvægt			

O = u/b (alternativ mulighed).

Momentum

Inscription

R-Design

2.700 kg.			

665.885,-

716.140,-

716.140,-

2.200 kg.			

679.647,-

728.114,-

728.114,-

2.700 kg.			

706.956,-

757.010,-

757.010,-

* D5 med Power Pulse.

1

Prisliste Ny Volvo XC90 VAN (incl. moms)
Priserne er pr. 25. april 2016. De vejledende nyvognspriser er inkl. moms, men eksl. leveringsomkostninger på 3.880,- kr. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

Standardudstyr:
12V stik v/forsæde og i bagagerum

Låsbare hjulbolte

3-eget læderrat

Make up spejle med lys

Airbagafbryder i passagersiden

Manuel førerstol med el-justerbar højde

Blanke lister ved sideruderne

Manuel passagerstol med el-justerbar
højde

Capless filling brændstofbestemt
tankstuds

Multijusterbart rat

Clean Zone Interior med Air Quality
System (aktivt kulfilter)

Nederste panel og kanten af hjulkasserne
i mat sort

Digital instrumentering 8” skærm

Paneler i Charcoal

Dobbelte afgangsrør, synlige

Punkterings nødkit med kompressor

Dæktrykskontrol-system (iTPMS)

Ratfjernbetjening

Elektromekanisk parkeringsbremse

Regnsensor

Elektronisk klimaanlæg, 2 zoner (ECC)

Roof Rail på sort fod

El-justerbar lændestøtte v/forstolene, 4-vejs

Sensus Connect High Performance
lydanlæg:
• 9,3” touch-screen
• 224W forstærker m. 1st SHARC
		processor
• 10 højtalere
• Bluetooth® til håndfri telefoni og
		 musik streaming
• USB- og aux-stik

El-justerbare sidespejle med varme
El-ruder, for
Fjernbetjent centrallås med nøglefri start
Forlygtevaskere
Førstehjælps kit
Global åbning/lukning af vinduer og evt.
soltag via fjernbetjeningen
Halogen forlygter
Hill Descent Control
Hill Start Assist
Home Safe belysning
Indtræk: Comfort stole med stof
Interiør belysning ”Base level”
Internet maps QT
Køre-computer
Kørelys med lyssensor

Seleforstrammere, for
Tyverialarm med:
• Privatlås af handskerum og bagklap
• Dead Lock
• Bevægelsessensor
• Niveausensor
Tankkapacitet 71L
Varme i forsæderne

IntelliSafe funktioner:
• ABS bremser
• Automatisk bremsning efter
		kollision
• Automatisk hastighedsbegrænser
		 via færdselstavler
• Automatisk oplåsning af døre ved
		kollision
• Bremsepedalen kollapser v/ulykke
• Distance Alert
• Driver Alert Control
		(træthedsregistrering)
• ESC antiudskridningssystem med
		 EBA (panikbremseassistent
• WHIPS for, Whiplash protection
		system
• IDIS, Intelligent Driver Information
		System
• IntelliSafe Assist
		
• Adaptive Cruise Control
		
• Queue Assist
		
• Pilot Assist (en hånd på rattet.
			 Op til 130 km/t)
		
• Lane Keeping Aid
		
• Speedlimit Adaption
• Energiabsorberende siddehynder
		 ved ulykke (mindsker risikoen for
		 kompressionsskader i ryggen)
• IC airbaggardiner
• Airbag i fører- og passagersiden
• SIPS airbags
• Knæ-airbag i førersiden
• Lane Departure Warning (akustisk
		 signal ved utilsigtet vognbaneskift)

• City Safety (gen. 3)
		
• Cross Trafic Detection with full
			auto brake
		
• Collision Warning with full auto
			brake
		
• Pedestrian Detection with
			 full auto brake
		
• Cyclist Detection with full auto
			brake
		
• Large Animal Detection
		
• Pre-prepared brake system
		
• Pre-prepared safetybelts
• Road Departure Mitigation
• Run Off Road Mitigation
• Færdselstavle information
		 med mulighed for aut.
		hastighedsbegrænsning.

Udvendig temperaturmåler
Viskerarme med sprinklerdysser integreret

Læderbeklædt gearknop
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Momentum har derudover:

Inscription har derudover:

R-Design har derudover:

3-eget læderrat med Unideco

20" letmetalfælge 10-eget Tinted Silver
Diamond Cut 275/45 R20 (173)

20" letmetalfælge 5-eget Grey Diamond
Cut 275/45 R20

Aut.nedblændende bakspejl

Aut. nedblændende bakspejl

Chromelister:
• Nederst på dørsiderne
		 med ”Inscription”
• To i nederste luftindtag
• Ved dørhåndtagene
• Ved reflekserne bag

Digital instrumentering 12,3” farveskærm

Digital instrumentering 12,3” farveskærm

El-justerbar forstole med hukommelse

Dobbelte integrerede afgangsrør

El-justerbar længde på siddehynde for

Drive Mode Settings

Gearskiftefunktion ved rattet

Dørpanelbeskyttelsesliste i metal med lys
”Volvo”

Indtræk: Contour-stole med Nubuck textil/
Nappa læder

El-justerbar forstole med hukommelse

Interiør belysning ”High level”

El-justerbar længde på siddehynde for

Tågeforlygter LED med Cornering Lighting

Indtræk: Comfort-stole med Moritz læder

Måtter, for m/”R-Design” logo

Interiør belysning ”High level”

Paneler i Metal Mesh

Kølergrill i silver

Roof Rails i silver, integrerede

Tågeforlygter LED med Cornering Lighting

R-Design unikke detaljer:
• Diffuser bag med farvetilpasset
		midte
• Sorte højglans lister i nederste
		luftindtag
• Chrome ved håndtagene
• Nøgle enhed læderbeklædt
• Pedaler
• Rat i perforeret læder
• Sort loftsbeklædning
• Kølergrill i Black Mesh og
		 Silkmetal ramme
• Sidespejlkåber i Silk matt
• Siderudelister i Silkmetal
• Gearknop i perforeret læder

19" letmetalfælge 10-eget Silver Turbinedesign 235/55 R19 (172)
El-indfældbare sidespejle
El-styret bagklap m. ”hands free” åbning/
lukning
LED forlygter med AHB (op/ned) (Tors
Hammer design)
Nederste panel og kanten af hjulkasserne
fuldt indfarvet
Nøglefri adgang med ”Key Tag” og lys ved
dørhåndtag
Paneler i Cross Brushed aluminium
Parkeringssensor, bag
Beskyttelsesliste i metal ved
bagagerumsåbning
Måtter, for
Dørpanelbeskyttelsesliste i metal ”Volvo”
Interiør belysning ”Mid-level”
Kølergrill i Piano Black high gloss
Dobbelte afgangsrør med chrome ender

Måtter for m/”Inscription” logo
Nøgle-enhed læderbeklædt
Paneler i Linear Walnut (mat valnøddetræ)
Roof Rails i silver, integrerede

O = u/b (alternativ mulighed).

Dobbelte integrerede afgangsrør
Drive Mode Settings
Dørpanelbeskyttelsesliste i metal med lys
”R-design”
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