Prisliste Volvo V60 Twin Engine
Priserne er pr. 1. april 2017 (MY18). 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). P = kun i pakke

Lak													
R-Design
Solid													S
Metallic (R-Design begrænset udvalg)												
11.520,Inscription metallak (477 og 720)

											
20.545,-

Inscription metallak (707) (tre-lags speciallak med Pearl effekt)											
25.003,-

Interiør													
R-Design
R-Design Nubuck med logo (R-Design sæderne er i Nubuck tekstil og perforeret læder)									S
R-Design Perforeret læder med logo (Lædersæder har læder på siddefladerne. Betrækket på bagstykkerne og siderne er kunstlæder)							

25.000,-

Aluminiumsfælge													
R-Design
Letmetalfælge 18" Ixion 235/40 R18Y												

S

Letmetalfælge 19" Ixion II 235/40 R19 (1026)											
16.078,-

Lydanlæg													
R-Design
Sensus Connect High Performance indeholder: 7” farveskærm, DVD/CD afspiller, 4x50W, 8 højtalere, Bluetooth til håndfri telefoni og streaming af musik,
USB-stik, Indbygget harddisk. Mulighed for at tilslutte internet (via mobiltlf. eller Volvo On Call 3G), Mulighed for Sensus Navigation						

S

Sensus Connect Premium Sound Harman Kardon™ indeholder: 7” farveskærm, DVD/CD afspiller, 5x130W, 10 højtalere, Dolby ProLogic II Surround System & Dolby Digital 5.0 Cinema Edition,
Bluetooth til håndfri telefoni og streaming af musik, USB stik, indbygget harddisk, Mulighed for Sensus Navigation. Mulighed for at tilslutte internet (via mobiltlf. eller Volvo On Call 3G)			

P

1.878,Fjernbetjening til Sensus Connect lydanlæg (Kan bruges i hele bilen)										
DAB+ radio													
7.590,Digital tv-modtagelse (Skal kombineres med et Sensus Connect lydanlæg og Sensus Navigation fra fabrik. Har Mpeg4 modtagelse)
Sensus navigationssystem, integreret (Skal kombineres med Sensus Connect lydanlæg, har 3D kort og Send To Car funktion)

						
2.503,				
17.770,-
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S = standardudstyr.

– = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed). P = kun i pakke

Standard- og ekstraudstyr												
R-Design
12 Volt stik bagagerum													
1.785,Adaptive Cruise Control, ACC (Adaptiv fartpilot med kollisionsadvarsel, Pedestrian/Bicycle Detection, og kombineret med aut.gear Queue Assist med fuld automatisk bremsning. Skal kombineres med DAS, digital instrumentering og regnsensor)

P

Aktive Xenon forlygter (Aktive Xenon forlygter er klar til Active High Beam gen. II, men skal så kombineres med Driver Alert System)							S
Aut.nedblændeligt bakspejl, rammeløst												S
Aut.nedblændeligt bakspejl m/kompas, rammeløst											
1.690,Aut.nedblændeligt bakspejl/sidespejle												
4.020,Aut. nedfældbare nakkestøtter, bag												
2.948,Barnelås i førerdør													
1.785,Barneselepude bag, yderpladser (kan ikke kombineres med varme i bagsædet)										
4.688,Blind Spot Info System, BLIS (Radar-baseret BLIS med Cross Trafic Alert (CTA) hjælper med at holde øje med din blinde vinkel bagud, og advarer via blink i A-stolpen,
hjælper til når du bakker ud fra parkering og advarer akustisk hvis der kommer krydsende trafik. Skal kombineres med min. parkeringshjælp bag)		

Digital instrumentering (8” TFT farveskærm m/mulighed mellem tre grafiske miljøer; Elegance (sort), ECO (grønt) og Performance (rødt)		

				P

					S

Donkraft													
1.078,Driver Alert System, DAS (Driver Alert System indeholder Driver Alert Control, Lane Departure Warning, Active High Beam gen. II aktivering samt færdselstavle genkendelse. Skal kombineres med regnsensor og digital instrumentering)		

P

El-forstol, passager (Skal kombineres med el-justerbar førerstol, se Interiør pakke)									
8.038,El-indfældbare sidespejle m/lys (Kobles til hukommelsen, i kombination med el-justerbart førersæde)

							S

El-opvarmet forrude (Aktiveres med defroster-knappen)							

				
3.483,-

El-opvarmet rat													
3.928,El-soltag													
19.735,Forberedt til DAB (Mulighed for eftermontering)		

									S

Forberedt til parkeringskamera, bag												S
Gearskiftefunktion ved rat (Kun til aut.gear)			

								
3.170,-

Halvaut. parkeringspilot m/parkeringssensorer for og bag											
Halvaut. parkeringspilot m/parkeringssensorer for og bag (ifb. med Teknikpakke)				

12.678,-

					
4.750,-

Indkøbsposeholder													
2.323,Laminerede akustik-sideruder med vandafvisende glas i sideruderne, for (Bemærk: Laminerede sideruder kan være svære at slå itu i nødsituationer)		

				
9.375,-
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S = standardudstyr.

– = ikke tilgængelig.
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Ekstraudstyr													
R-Design
Mørke ruder bagdøre og bagagerum (5 ruder)(Kan ikke kombineres med laminerede sideruder) 								
7.948,Nøglefri betjening, PCC													
13.395,Parkeringsalarm, for 													
8.120,Parkeringshjælp, bag													S
Parkeringskamera, bag (Kræver min. High Performance lydanlæg)										
10.715,Roof Rails, Bright Silver													
2.675,Sportschassis													S
Transport cover (Engangs-cover)												
2.233,Uden emblemer, bag													O
Uden motoremblem, bag													O
Uden Roof Rails													O
Valgbar servostyring													
1.878,Varme i bagsæde (Yder pladserne. Kan ikke kombineres med barne selepude bag)									
4.690,Varme i sprinklerdyser ved forrude												

1.163,-
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Pakker													
R-Design
Interiør pakke													
30.900,
Læder-indtræk (Lædersæderne har læder på alle siddeflader. Betrækket på bagstykkerne og siderne er kunstlæder)
El-justerbart førersæde med hukommelse, inkl. spejl-indstillingen
El- justerbart passagersæde

IntelliSafe Pro pakke													
30.900,IntelliSafe Assist (Adaptive Cruise Control med kollisionsadvarsel, Pedestrian & Cyclist Detection, ifb. med aut.gear Qeueu Assist med fuld automatisk bremsning.)
Driver Alert System (Driver Alert Control (træthedsregistrering), Lane Departure Warning, Active High Beam aktivering, samt færdselstavle genkendelse)
IntelliSafe Surround (Blindspot Information System (BLIS™) radar-baseret med Cross Trafic Alert. Systemet hjælper med at holde øje med din blinde vinkel bagud og advarer via blink i A-stolpen)

Teknikpakke													
28.900,Sensus Connect Premium Sound Harman Kardon™ indeholder: 7” farveskærm, DVD/CD afspiller, 5x130W, 10 højtalere, Dolby ProLogic II Surround System & Dolby Digital 5.0 Cinema Edition,
Bluetooth til håndfri telefoni og streaming af musik, USB stik, indbygget harddisk, Mulighed for Sensus Navigation. Mulighed for at tilslutte internet (via mobiltlf. eller Volvo On Call 3G)
Parkeringssensor for (Kan opgraderes til Halvaut. parkerings pilot)
Nøglefri betjening døre/start
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