Az új
TARTOZÉKOK

„Optikai kiegészítőink segítségével saját
ízléséhez és igényeihez igazíthatja a V90
fényűző megjelenését.”

AZ ALKOTÁS MŰVÉSZETE
Volvo V90. Pont, ahogy Ön szereti.
Az új Volvo V90 a modern luxuskombik csúcsa, amely a kiemelkedő kényelmet divatos
megjelenéssel és erőteljes személyiséggel
párosítja. A rövid túlnyúlások, a tekintélyes
tengelytáv és a kecses tetővonal olyan stabil,
plasztikus egységet alkot, amely minden
helyzetben kifinomult és elegáns hatást kelt.
A Volvókra jellemző, erőtől duzzadó övvonal

egyszerre teremt kapcsolatot a márka
hagyományaival, és tekint előre a jövőbe. A
V90 a skandináv formatervezés legkiválóbb
értékeit fejlett technológiákkal egyesítve
olyan, vadonatúj élményt nyújt, amely nem
mindennapi sokoldalúságot, térkínálatot és
eleganciát biztosít. Annak érdekében, hogy
megteremthesse saját egyedi V90-esét, egy

sor divatos optikai kiegészítőt terveztünk
hozzá. Az Ön új Volvo kombijához tökéletesen illeszkedő, egyedi kialakítású tartozékok
segítségével a V90 fényűző megjelenése
pontosan az Ön személyes ízléséhez és
igényeihez igazítható.

T6 AWD Inscription | 711 Bright Silver metálfényezés | Külső
optikai csomag krómbetétekkel | 21" colos, ötküllős Fan
keréktárcsa Silver Bright kivitelben

T5 Momentum | 714 Osmium Grey metálfényezés | Külső optikai csomag krómbetétekkel | 21" colos, tíz nyitott küllős Turbine keréktárcsa Tinted Silver/Diamond Cut kivitelben

518.000,– Ft.

Külső optikai csomag
krómbetétekkel.
Tegye igazán sajátjává a V90-t a Volvo optikai tartozékok segítségével, amelyek tökéletesen
egészítik ki új autóját. A még elegánsabb megjelenés érdekében válassza a krómbetétekkel
gazdagított külső optikai csomagot. Az optikai csomag a következő tételekből áll: első légterelő
és küszöbdísz krómbetétekkel, kettős integrált kipufogóvég hátsó diffúzorral.

Első légterelő. Az első lökhárító alján végigfutó légterelő perem határozottabbá teszi az
autó megjelenését, míg a krómbetét optikailag szélesíti a járművet.

Küszöbdísz. A krómbetétes küszöbtoldatok az első légterelővel együtt még sportosabbá
teszik a mélyen ülő autó megjelenését.

Hátsó diffúzor. A karosszéria színére fényezett hátsó diffúzor megjelenését elegáns
krómcsík teszi még erőteljesebbé.

21" colos, tíz nyitott küllős Turbine keréktárcsa. Ez az egyedi megjelenésű könnyűfém keréktárcsa a modern Diamond Cut kialakítást elegáns sötétezüst színnel kombinálva
még előkelőbbé, ugyanakkor még erőteljesebbé teszi autója megjelenését.

Kettős integrált kipufogóvég. A kettős integrált végcsőben végződő, rozsdamentes
acél kipufogórendszer egyszerre teszi erőt sugárzóvá és exkluzívvá az autó megjelenését.
Optikailag azt a hatást kelti, mintha négy kipufogócsövet látnánk.

1.214.000,– Ft.

Az önkifejezés legjobb eszköze.
A V90-nel tökéletesen harmonizáló,
krómbetéttel kombinált optikai csomag
exkluzív, egyedi megjelenést kölcsönöz
autójának.
T6 AWD Inscription | 711 Bright Silver metálfényezés |
Külső optikai csomag krómbetétekkel | 21" colos,
ötküllős Fan keréktárcsa Silver Bright kivitelben

T6 AWD Inscription | 711 Bright Silver metálfényezés | Külső optikai csomag a karosszéria színére fényezett betétekkel | 21" colos, ötküllős Fan keréktárcsa Silver Bright kivitelben

490.000,– Ft.

Külső optikai csomag
fényezett betétekkel.
Tegye még dinamikusabbá a V90 megjelenését, fejezze ki egyéniségét a karosszéria színére
fényezett betétekkel kiegészített külső optikai csomag segítségével. Az optikai csomag a
következő tételekből áll: első légterelő és küszöbdísz fényezett betétekkel, kettős integrált
kipufogóvég hátsó diffúzorral.

Első légterelő. A karosszéria színére fényezett első légterelő még erőteljesebb megjelenést
kölcsönöz az autónak.

Küszöbdísz. Az első légterelővel együtt kihangsúlyozza az autó mély tömegközéppontját.

Hátsó diffúzor. A karosszéria színére fényezett hátsó diffúzor tökéletesen harmonizál a V90
formatervével, kihangsúlyozva a modellből sugárzó,sportos fényűzést.

21" colos, ötküllős Fan keréktárcsa. A merész, modern hatású, ragyogó ezüst színű
könnyűfém keréktárcsa leplezetlenül sportos karaktere még határozottabbá teszi a V90
megjelenését, menet közben éppúgy, mint álló helyzetben.

Kettős integrált kipufogóvég. A kétszer kettő kipufogóvég hatását keltő, integrált dupla
kipufogócső rozsdamentes acélból készül, megjelenése még határozottabbá teszi az autó
kiállását.

1.214.000,– Ft.

Tetőbox, Volvo Cars tervezésű. A Volvo saját formatervezői által megálmodott, kifejezetten az Ön Volvójához tervezett,
exkluzív és áramvonalas tetőbox fényes fekete kivitelével és 350 literes térfogatával egyszerre kínál stílusos és praktikus
megoldást a szállítási feladatokra. A Quick-Grip rendszer révén akár egyetlen kézzel is biztonságosan rögzíthető a tetőbox.
Ha sötétben kell pakolnia, nagyra fogja értékelni a fedélbe beépített LED megvilágítást.

340.000,– Ft.

21" colos, ötküllős Fan keréktárcsa Silver Bright
kivitelben. Nagyméretű, szellős, dinamikus kialakítása
kihangsúlyozza Volvója sportos, ugyanakkor kifinomult
megjelenését.

281.000,– Ft./db.

21" colos, tíz nyitott küllős Turbine keréktárcsa
Tinted Silver/Diamond Cut kivitelben. Az exkluzív
keréktárcsa hosszú, kiegyensúlyozott, nyitott szerkezetű
küllői a skandináv fényűzés semmihez sem fogható
érzését erősítik.

281.000,– Ft./db.

Biztonsági gyermekülés. Az új generációs Volvo gyermekülésekben a legkisebb utasok újszülött koruktól egészen
3 – 6 éves korukig menetiránynak háttal, maximális kényelemben utazhatnak. Az őket körülvevő, ultramodern technológia
szavatolja felülmúlhatatlan biztonságukat. Ha a gyermek a
legnagyobb, menetiránnyal szemben behelyezhető ülést is
kinőtte, a Volvo új ülésmagasítója teszi számára biztonságossá
és kényelmessé az utazást. Az exkluzív Wooltextile kárpitanyag
remekül harmonizál Volvója belső kialakításával, és minden
évszakban kényelmes utazást garantál.

177.000,– Ft. (keret és ülés)

Az Ön életéhez tervezve.
Teremtse meg a tökéletesen Önhöz illő V90-et az Önnek és autójának tervezett Volvo
tartozékok és kiegészítők segítségével. Válassza ki kedvenc optikai kiegészítőit, és kombinálja azokat kedve szerint. A Volvo tartozékkínálatában egy sor olyan intelligens, ötletes
megoldást talál, amelyekkel maximálisan életstílusához, praktikus igényeihez igazíthatja
autóját. A tetőboxoktól a gyermekülésekig, a praktikus iPad® tartótól a személyre szabott
kulcsborításokig csak Önön múlik a választás.

iPad® tartó. A kecses iPad® tartóval a hátsó utasok
kényelemben nézhetnek filmet, olvashatnak e-könyvet, vagy
játszhatnak. A dupla USB csatlakozó egyszerre két készülék
töltését teszi lehetővé.

Indítókulcs tokok. Az autó skandináv formai gyökereivel harmonizáló, kézzel készített, gondosan megmunkált kulcsházak
ízlésesen igazodnak Volvója utasterének hangulatához. Válassza a Volvója utasterét is díszítő, valódi faberakásokat, a magas
fényű Dark Flame nyírfát, vagy a modern Linear diófát. Sportosabb megjelenést kölcsönöz az indítókulcsnak a matt szénszálas
hatású borítás, míg a fehér bőr kivitel határozottan fényűző, exkluzív megoldás.

77.000,– Ft.

33.200,– Ft.

Csomagtér leválasztó rács, kutyaráccsal és raktérbo
rítással. Teremtsen tökéletesen biztonságos környezetet a
család kedvence számára. A teljes kutyaszállító négy részből
tevődik össze: a hátsó ülés fölötti csomagtér leválasztóból,
a hosszanti csomagtér elválasztóból, a kutya ajtóból és a tálcából. Így kutyája a csomagtér ajtajának felnyitásakor sem
tud váratlanul kiugrani. A praktikus védőborítás megóvja a
szennyeződéstől a csomagtér padlóját.

Megvilágított csomagtér-perem védőbetét. A rozsdamentes acélból készült, megvilágított, elegáns védőperem
óvja a csomagtartó peremét a sérüléstől a csomagok be- és
kirakodása során. Nem mellékesen még stílusosabbá teszi
a Volvo V90 Inscription megjelenését. Felnyitott csomagtérajtó mellett felgyulladnak a rozsdamentes acél betétet
keretező LED fények.

Lökhárító borítás, rozsdamentes acél. A magas
fényű, rozsdamentes acélból készült exkluzív védőelem
óvja a hátsó lökhárítót a sérüléstől a csomagok be- és
kirakodása során.

36.700,– Ft.

181.200,– Ft.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a jelen brosúrában szereplő információk nem pontosak, mert a termékek műszaki adatai és árai a nyomdába adás óta megváltoztak. Rendelés előtt forduljon
Volvo márkakereskedőjéhez, aki a legfrissebb információkkal tud szolgálni. A gyártó fenntartja a jogot, hogy az árakat, színeket, anyagokat, műszaki adatokat és modelleket előzetes értesítés
nélkül bármikor megváltoztassa.
TOVÁBBI TARTOZÉKOK AZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM CÍMEN.

VOLVOCARS.COM
Hungarian. MY17.

