
volvo V60 POLAR accessoires



Exterieur stylingkit. Met een skidplate aan de voorkant, side scuff plates en een skidplate aan de achterkant met dubbele, geïntegreerde uitlaatpijpen versterkt deze stylingkit de dynamische 
elegantie van uw Volvo. Deze accessoires zijn beschikbaar in Matte Silver- en Iron Stone-afwerking.

Vanaf € 995

DESIGN PACKAGE

Maak de V60 Polar helemaal de uwe met ons uitgebreide Design 
Package – ontworpen om het dynamische karakter van uw Zweedse 
estate een boost te geven. Met een exterieur stylingkit met dubbele, 
geïntegreerde uitlaatpijpen, zwarte zijspiegels, verlichte instaplijsten 

en sportpedalen wordt elke rit nóg beter. Voeg voor extra exclusiviteit 
onze opvallende 18-inch of 19-inch lichtmetalen velgen toe.

Vanaf € 1.395 (excl. wielen)

Modin 18" complete wielen. 8 ×18" lichtmetalen velgen, 
Black Diamond Cut of Matt Iron Stone Diamond Cut. Vier 
complete wielen inclusief velg en band. Niet meegeleverd in 
het Design Package.

€ 1.895

Sportpedalen. Onze sportpedalen versterken het 
exclusieve, sportieve uiterlijk en gevoel binnenin uw Volvo. 
Afgewerkt in geborsteld aluminium en rubber voor extra 
grip.

€ 160

Artio 19" complete wielen. 8x19" lichtmetalen velgen, 
Matt Tech Black/Diamond Cut. Vier complete wielen 
inclusief velg en band. Niet meegeleverd in het Design 
Package.

€ 2.395

Zwarte zijspiegelkappen. Unieke zwarte zijspiegelkappen die het sportieve en 
exclusieve karakter van de auto benadrukken en perfect in harmonie zijn met het 
dynamische design.

€ 160

Verlichte instaplijsten. De instaplijsten bij het voorportier in geborsteld roestvrij staal 
zorgen elke keer dat u in uw Volvo stapt voor een vleugje exclusiviteit. Open het voorportier 
en het in de instaplijst verwerkte Volvo-logo licht samen met de interieurverlichting op.

€ 325



TRAVEL PACKAGE  

Met ons Travel Package verbetert u het comfort voor lange afstanden, 
alsook de veelzijdigheid van uw V60 Polar of V60 Cross Country 
Polar. De accessoires uit dit pakket zorgen dat u uw zonnebril binnen 
handbereik hebt en dragen bij aan een comfortabel interieurklimaat 
op warme dagen. De mat helpt uw bagageruimte schoon te houden 

en vormt een stijlvolle bescherming voor uw achterbumper. En om uw 
bagageruimte nóg verder te verbeteren, zijn onze handige lastdragers 
en een "Space Design"-dakbox toegevoegd. 

€ 995

Brilhouder. Berg uw bril of zonnebril op 
veilige wijze binnen handbereik op met 
deze handige opbergoplossing. Dankzij 
een oliegedempte cover is de houder 
gemakkelijk met één hand te openen en 
te sluiten. De houder is uitgevoerd in de 
kleur van de plafondbekleding en kan 
in plaats van de handgrepen voorin de 
auto geplaatst worden, aan de linker- of 
rechterkant.

€ 35

Sunblinds. Deze zonwering vergroot 
het comfort voor uw passagiers achterin 
op warme, zonnige dagen. De sunblinds 
verminderen warmte en verblinding 
op efficiënte wijze, zijn gemakkelijk te 
plaatsen, elegant en wekken bovendien 
de indruk dat het raam geblindeerd is. 
Gemakkelijk te verwijderen als deze niet 
nodig zijn. 

€ 115 Achterportieren 
€ 155 Bagageruimte

Lastdragers. Deze speciaal ontworpen lastdragers sluiten 
naadloos aan op de styling en technologie van uw Volvo. 
Ze kunnen gemakkelijk geplaatst worden en vormen een 
gebruiksvriendelijk dakdraagsysteem. Niet meegeleverd in 
het Travel Package.

€ 195

Decoratieve achterbumper-
bescherming. De plakstrip is robuust en 
ontworpen in lijn met het design van uw 
estate. Deze beschermt uw achterbumper 
tegen beschadigingen tijdens het in- en 
uitladen.    
    
    
    
  

€ 85

Bagageruimtemat, kunststof. 
Deze stijlvolle kunststof mat is speciaal 
ontworpen voor uw V60 Polar en is 
voorzien van een antislipcoating die 
voorkomt dat uw lading gaat schuiven. 
De mat voorkomt ook dat vuil en water de 
bagageruimte binnendringen.  
    
(Ook beschikbaar in textiel.)  
  

€ 150

Design Package en Travel Package. Met de combinatie van deze twee accessoirepakketten maakt u uw V60 Polar écht persoonlijk en bent u ultiem voorbereid op de uitdagingen die voor u in 
het verschiet liggen.

 Dakbox “Space design” 520. Deze exclusieve Space Design dakbox geeft u 430 liter extra bagageruimte – daarmee 
vervoert u bijvoorbeeld 6-8 paar ski's. De dakbox heeft een minimale windweerstand en kan gemakkelijk vanaf beide kanten 
geopend worden. Beschikbaar in twee glanzende premiumkleuren: Black of Titan Silver.     
         

€ 695
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BEKIJK MEER ACCESSOIRES OP VOLVOCARS.NL/ACCESSORIES 

Let op: Het kan zijn dat deze folder onjuiste informatie bevat, doordat er sinds de publicatie wijzigingen zijn doorgevoerd in productkenmerken. Informeer bij uw  
Volvo-dealer naar de actuele stand van zaken, voordat u uw bestelling plaatst. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving  
wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen,  kenmerken en modellen. De getoonde adviesprijzen zijn van toepassing tot en met 31 maart 2018.


