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T8 Twin Engine  
707 Crystal White Pearl | Exterieur stylingset |  

22-inch 5 dubbelspaaks Matt Black Diamond Cut lichtmetalen velgen

DE SCANDINAVISCHE ATLEET
Uw eigen stijl.

In Zweden bouwen we auto’s op een andere manier. We begin-
nen met een ontwerp waarin u centraal staat – een auto met een 
mooie uitstraling, een uitnodigende rijervaring, en die u het leven 
makkelijker maakt. We creëren een exterieur dat gespierde dynamiek 
combineert met strak, elegant Scandinavisch design. We vinden 
de perfecte balans tussen comfort en controle en op basis daar-
van bouwen we het chassis. Het zorgvuldig uitgevoerde interieur is 
vervaardigd uit de beste Zweedse materialen, met natuurlijk licht 
in overvloed en voorzien van slimme opties die het dagelijks leven 
makkelijker maken.

Het resultaat van onze inspanningen is de Volvo XC60. Een auto 
die net zo geweldig rijdt als dat hij eruitziet. Voorzien van onze laatste 
technologische snufjes biedt de XC60 u zowel een ultieme ervaring 
als voldoening.

Maar we hebben het beste gedeelte aan u overgelaten; u kunt de 
XC60 geheel aan uw stijl aanpassen. Met onze speciaal ontworpen 
accessoires kunt u een XC60 creëren die bij uw levensstijl past. 

Ontdek de accessoires voor de Volvo XC60 en creëer uw eigen 
Zweedse auto – door u ontwikkeld.
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Kiest u voor de exterieurstylingkit voor uw XC60 Inscription, dan versterkt u het exclusieve en krachtige voorkomen van uw XC60. De roestvrijstalen designelementen zijn perfect in lijn 
met de exterieurdetails van Inscription. Onze grote 22-inch 10-openspaaks lichtmetalen velgen geven de elegante look van uw XC60 Inscription een stoere touch. 

T6 AWD Inscription | 724 Pine Grey metallic | Exterieur styling kit | 22-inch 10 openspaaks Black Diamond Cut lichtmetalen velgen

DYNAMISCH DESIGN, UW MANIER.

Maak de XC60 persoonlijk met de Volvo-stylingaccessoires; de per-
fecte toevoeging voor uw nieuwe auto. Onze exterieurstylingkit sluit 
naadloos aan op de lijnen van de XC60 en geeft u de mogelijkheid 
een exclusieve en persoonlijke look te creëren, ongeacht welk uitrust-
ingsniveau u hebt gekozen. 

Het front van de auto krijgt een roestvrijstalen skidplate rond de 
bumper, voor een robuuste uitstraling. Aan de achterzijde geven een 
bijpassende roestvrijstalen skidplate en geïntegreerde dubbele eind-
pijpen de auto een krachtig voorkomen. 

De 22-inch velgen combineren subtiele, technische vormen met een 
high-tech look. Zowel de 5-dubbelspaaks als de 10-openspaaks 
velgen hebben een Black Diamond Cut finish, een techniek die zorgt 
voor een opvallend contrast tussen de donkere verzonken delen en 
de heldere oppervlakken. Wielkastverbreders in dezelfde kleur als de 
carrosserie dekken de extra brede wielen en dragen bij aan de krach-
tige uitstraling. 
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In combinatie met de R-Design-uitvoering accentueert de exterieurstylingkit het sportieve, dynamische design van de auto. De roestvrijstalen details contrasteren met  
de carrosseriekleur en maken de R-Design-spiegelkappen helemaal af. De 22-inch 5-dubbelspaaks lichtmetalen velgen in opvallend Matt Black Diamond Cut-design geven een stoere  
en toch sportieve draai aan uw XC60 R-Design. 

T8 Twin Engine R-Design | 707 Crystal White Pearl | Exterieur styling kit | 22-inch 5 dubbelspaaks Matt Black Diamond Cut lichtmetalen velgen
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22-inch 5 dubbelspaaks Matt Black Diamond Cut lichtmetalen velgen. In combinatie 
met de wielkastverbreders in de kleur van de carrosserie geven deze indrukwekkende velgen 
in opvallend Matt Black Diamond Cut-design uw XC60 een sportieve uitstraling.

€ 4.195 incl. wielkastverbreders

HET ZIJN DE DETAILS DIE HET DOEN.

Onze stylingaccessoires zijn de perfecte aanvulling op het elegante 
design van uw XC60.

De exterieurstylingkit versterkt het dynamische gevoel van de 
XC60, en onze grote 22-inch velgen geven de XC60 extra breedte 
en karakter. De binnenste oppervlakken van de velgen zijn zwart 
gespoten en de oppervlakken zijn ‘diamond cut’ zodat het metaal 

zichtbaar wordt. Een opvallend contrast tussen licht en donker is het 
resultaat. Behoud de krachtige uitstraling ook tijdens de natte en 
koude maanden en kies voor onze 20-inch complete winterwielen. 
Styling komt ook in het dagelijks leven wel eens van pas. Bij het in- en 
uitladen van uw auto kunt u genieten van de exclusieve bumperaf-
dekking en de verlichte scuffplate bij de achterklep.

Verlichte scuffplate bij de achterklep. Deze verlichte scuff-
plate in roestvrijstaal biedt extra bescherming bij het openen 
van de achterklep van uw Volvo. Zodra de achterklep is geo-
pend, zorgt de ingebouwde ledverlichting voor aangenaam 
licht rond de scuffplate. Beschikbaar later in 2017.

€ 495

Bumperafdekking. Deze exclusieve afdekking in geborsteld 
roestvrijstaal zorgt er tijdens het in- en uitladen van uw bagag-
eruimte voor dat de achterbumper niet wordt beschadigd. 
 

€ 150

Sierlijsten in de voorbumper. Dit stylingelement, standaard  
op Inscription, past bij de andere stylingelementen van uw 
XC60 en versterkt de elegante dynamische look van de 
voorbumper. 

€ 350

22-inch 10-openspaaks Black Diamond Cut lichtmetalen velgen. U geeft uw XC60 
een nog exclusievere uitstraling met onze 22-inch 10-openspaaks lichtmetalen velgen én de 
wielkastverbreders in dezelfde kleur als de carrosserie.

€ 4.195 incl. wielkastverbreders



Exterieur styling kit. De skidplates in geborsteld roestvrijstaal aan de voor- en achterzijde zorgen voor een meer dynamisch, exclusief en stoer uiterlijk en een krachtig karakter van uw XC60.  
De dubbele geïntegreerde eindpijpen in roestvrijstaal versterken de krachtige en exclusieve look van uw XC60 en zorgen voor een visuele indruk van vier eindpijpen. De exterieur styling kit is later 
in 2017 verkrijgbaar.

€ 1.395
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Dakbox, ontworpen door Volvo Car. Speciaal voor uw Volvo ontworpen door onze eigen designers; deze exclusieve en aerodynamische hoogglans zwarte dakbox met een inhoud van 350 liter 
zorgt dat u uw bagage in stijl kunt vervoeren. Met de Quick-Grip-bevestigingen bevestigt u de dakbox eenvoudig en met de handige functies zoals ledverlichting in het deksel kunt u zelfs in het 
donker inladen.

€ 1.195



Fietsdrager, op trekhaak gemonteerd. Met deze mod-
erne, lichtgewicht drager kunt u tot 4 fietsen op de trekhaak 
vervoeren De fietsdrager heeft een kantelfunctie, waardoor 
de bagageruimte ook goed bereikbaar is als er fietsen op 
staan. 

€ 495 Uitbreiding 4e fiets € 125

Inklapbare trekhaak. Met een druk op een knop is deze 
semi-elektrische trekhaak klaar voor gebruik. En gebruikt  
u hem niet, dan wordt de trekhaak onder de achterbumper 
verborgen. Als de trekhaak onvergrendeld staat, verschijnt  
er een waarschuwingsmelding op het bestuurdersdisplay  
van de auto. 

€ 1.195

Dakdragers. Deze lastdrager met vleugelprofiel verhoogt het draagvermogen van uw dak en 
is eenvoudig direct op de rails te monteren.

€ 195
Ski-/Snowboarddrager. Deze aerodynamische drager kan tot 6 paar ski’s of 4 snowboards 
dragen. Ook met handschoenen aan kunt u de sluiting eenvoudig openen/sluiten.

€ 195

Fietsdrager, op frame gemonteerd. Bevestig uw fiets met deze drager eenvoudig en veilig 
op het dak van uw auto. Een stevige klauw met draaibegrenzers en zachte bekleding bevestigt 
het fietsframe correct en stabiel. De wielen worden vastgezet met snelspanners.

€ 140

Spatlappen. Een spatlap die op discrete wijze geïntegreerd 
is in de wielkast van de auto. Deze robuuste spatlap biedt een 
doeltreffende bescherming tegen opspattend vuil en draagt 
tegelijkertijd bij aan de perfecte uitstraling van uw XC60. 
 

€ 215
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WERKT NOG HARDER WANNEER HET NODIG IS.

Voor een auto uit de XC-familie is een geweldig design en een plez-
ierige rijervaring niet voldoende – de XC60 is veelzijdig, een auto die 
uw actieve levensstijl aanvult en daarmee om kan gaan. Een auto met 
extra nuttige ingebouwde functies. En om uw XC60 nog harder voor 
u te laten werken wanneer het nodig is, hebben we een serie last-

drageraccessoires ontworpen die er én mooi uitzien én probleemloos 
werken. Ze zijn bestand tegen de zware Scandinavische weersom-
standigheden en intensief gebruik dankzij de sterke en duurzame 
materialen die gebruikt zijn.
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Welkom bij de Volvo Car Lifestyle-collectie. Onze lifestyle-collectie bestaat uit een breed 
scala aan lifestyle-accessoires – van Zweeds kristal tot handgemaakte lederen tassen, kleding, 
horloges en zonnebrillen. Ga voor meer lifestyle-accessoires naar volvocars.nl/collection



Bagageruimtemat, textiel, omkeerbaar/vouwbaar. Deze omkeerbare mat met textiel aan de ene kant en kunststof aan de andere kant behoudt de aantrekkelijke uitstraling van de bagag-
eruimte, zelfs als u af en toe vuile bagage vervoert. Als de achterbank is neergeklapt, kunt u de mat eenvoudig over het hele oppervlak uitvouwen. En voor het beschermen van de achterbumper bij 
het in- en uitladen kunt u een praktische bumperafdekking gebruiken.

€ 150 

Beschermbak bagageruimte. Dankzij deze beschermbak 
met flink verhoogde randen kunt u vuile of natte bagage 
vervoeren zonder dat de bekleding van de bagageruimte vuil 
of beschadigd wordt. De mat is eenvoudig te reinigen en is 
bekleed met een laag antislipmateriaal, zodat de lading bij 
transport niet gaat schuiven.

€ 220

Bagageruimtemat, kunststof. Deze praktische 
vormgegoten kunststof mat waarvan de kleur is afgestemd 
op het interieur is speciaal ontworpen voor uw XC60 en is 
bekleed met antislipmateriaal, zodat de lading bij transport 
niet gaat schuiven. De mat heeft ook verhoogde randen die 
effectief voorkomen dat vuil en water in de bagageruimte 
lekken.

€ 150

Bagagenet. Houd losse items, bagage of andere voorw-
erpen veilig op hun plaats op de bagageruimtevloer met dit 
handige elastische net. Het net is bevestigd aan de bev-
estigingsogen van de auto en ligt plat op de vloer, klaar om 
gebruikt te worden.

€ 100

Veiligheidsrek. Een praktisch veiligheidsrek dat voorkomt 
dat losse bagage bij krachtig remmen de passagiersruimte in 
wordt geslingerd. Het is eenvoudig op te klappen tegen het 
plafond als u het niet nodig hebt. 
 

€ 295
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WE MAKEN ELKE DAG EEN  
BEETJE MAKKELIJKER.

De bagageruimte van uw XC60 is ontworpen om u meer ruimte te geven  
en om uw leven eenvoudiger te maken. De ruimte past zich feilloos aan aan 
uw persoonlijke wensen. Voeg gerust nog een aantal slimme bagageruimte-
accessoires toe om de ruimte extra te benutten. Van ons handige bagagenet 
tot een scheidingsrek dat als stevige barrière fungeert tussen uw bagage en 
uw passagiers.
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iPad®-houder. Deze slanke houder is speciaal ontworpen voor uw Volvo en optimaliseert comfort en veiligheid bij gebruik van de iPad® op de achterbank. Passagiers op de achterbank kunnen 
comfortabel kijken, lezen of spelen. De houder heeft twee USB-aansluitingen zodat twee apparaten tegelijkertijd kunnen worden opgeladen. En hebt u de houder niet nodig, dan is deze eenvoudig 
op te bergen.

€ 995 per set van twee houders
iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Mediaspeler. Een of twee mediaspeler in de auto betekent meer plezier onderweg voor de passagiers op de achterbank. Laat ze genieten van films, muziek en foto’s via USB, SD-kaart of DVD, 
wanneer ze maar willen. Daarbij horen ook nog de draadloze hoofdtelefoons en een afstandbediening, zodat iedereen van alle gemakken is voorzien. De mediaspeler kan ook buiten de auto 
gebruikt worden, omdat deze eenvoudig te verwijderen en te installeren is, dankzij het geprepareerde dockingstation.

€ 1.750 per set van twee mediaspelers



Park Assist Pilot. Onze handige Park Assist Pilot maakt 
parkeren leuk! Het meet de parkeerruimte en parkeert uw 
auto door het stuur over te nemen. Het ondersteunt zowel 
parallel als haaks parkeren en helpt ook bij het verlaten van 
een krappe parkeerplaats. 
 

€ 1.350

Park Assist Camera. Onze achteruitrijcamera verge-
makkelijkt het inparkeren. Het beeld wordt weergegeven op 
het middendisplay, zodat u bij het achteruitrijden geen lage 
objecten over het hoofd ziet. On-screen richtlijnen bieden 
extra ondersteuning voor ontspannen parkeren. Een inge-
zoomd beeld dichtbij de auto is heel handig als u met een 
aanhanger rijdt.

€ 695

Sensus Navigation. Beschik uw hele reis over een volledig geïntegreerde en intuïtieve gids 
met Sensus Navigation. Laat de in-car apps u helpen met het vinden (en betalen) van een par-
keerplaats, deel uw locatie met vrienden of vind gewoon de lekkerste koffie in de stad. Het sys-
teem geeft alternatieve routes om wegwerkzaamheden, ongevallen of andere verstoringen in 
het verkeer te vermijden. Voeg Volvo On Call toe en u kunt uw bestemming via uw smartphone 
naar uw auto sturen. Gratis kaartupdates zorgen ervoor dat uw navigatie altijd up-to-date is. 

€ 995

Apple CarPlay™. Met Apple CarPlay™ geeft u simpelweg alles van uw iPhone® weer op het 
middendisplay van uw auto. Sluit uw iPhone® aan op de USB-ingang en voer telefoongesprek-
ken, stuur berichten, en open uw muziek via het touchscreen, de stuurbediening of stembedi-
ening. Uw iPhone® wordt tegelijkertijd ook nog eens opgeladen. 
 

€ 300
Apple CarPlay en CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc.

Red Key. Met een standaard topsnelheid van van 120 km/u 
helpt deze Red Key jongvolwassenen die net het rijbewijs op 
zak hebben veilig in de auto te rijden. Het geluidsvolume heeft 
ook een beperkt niveau en voor de adaptieve Cruise Control is 
de langste interval tot de voorligger vooraf ingesteld. Met een 
Red Key hoeft u zich ook geen zorgen te maken wanneer u de 
auto afgeeft aan een parkeerbediende of bij een werkplaats. 

€ 175
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MEER PLEZIER, MEER VERBONDEN, MEER ONDERSTEUND.

De ‘connected’ Sensus-technologie van uw XC60 houdt u op de 
hoogte, verzorgt het entertainment en zorgt dat u de controle hebt 
over uw reis. En om het u nog makkelijker te maken, hebben we een 
technologie ontworpen die u helpt met het parkeren van uw XC60 en 
die u naar uw bestemming navigeert. Voor nog meer connectiviteit 

maakt u van uw XC60 een verlengstuk van uw smartphone en hebt 
u toegang tot al uw vertrouwde apps. Wilt u het onderweg nog aan-
genamer maken? Voeg dan een beetje extra entertainment toe voor 
uw passagiers op de achterbank – entertainment speciaal ontworpen 
voor uw Volvo.
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VOOR WELKE REIS DAN OOK.

Creëer een XC60 die perfect in uw leven past. Met Volvo-accessoires 
ontworpen met u en uw auto centraal. Onze nieuwe kinderzitjes com-
bineren comfort met state-of-the-art veiligheid en passen perfect 
in uw Volvo. De bekleding is gemaakt van woltextiel (80% wol). Wol 
is niet alleen duurzaam en sterk maar ook zacht en ademend. Uw 

kinderen zitten comfortabel en zijn beschermd. En omdat wij dezelfde 
strikte normen hanteren voor het ontwikkelen van kinderzitjes als bij 
het bouwen van onze auto’s, weet u dat uw kinderen goed beschermd 
zijn.

Vloermatten, vormgegoten kunststof. De matten zijn gemaakt van soepele en flexibele kunststof, die veel weg hebben van 
rubber. Ze zijn rondom voorzien van opstaande randen om het interieur van uw Volvo op doeltreffende wijze te beschermen. Een 
tunnelmat wordt ook meegeleverd. Deze mat is ideaal als u drie passagiers op de achterbank vervoert. Zowel de kleur als vorm 
van de matten zijn afgestemd op de rest van het interieur.

€ 125

Nekkussen. Ons nekkussen biedt tijdens lange afstanden 
comfortabele ondersteuning voor de nek. Het kussen kan 
eenvoudig op elke hoofdsteun in de auto geplaatst worden 
en kan eenvoudig worden verwijderd. Verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen: Blond nubuck of zacht Charcoal wol.

€ 45

Kinderzitje, babyzitje (tot 13 kg). Dit achterwaarts 
gericht kinderzitje biedt optimale bescherming en comfort 
voor baby’s – van pasgeborenen tot circa 1 jaar. Hoge en dik 
gevoerde zijkanten zorgen samen met de diepe vormgeving 
voor een optimale bescherming. 
 

€ 245

Kinderzitje, achterwaarts gericht (9–25 kg). In ons 
achterwaarts gericht kinderzitje voor kinderen tussen 1 en 4 
jaar kunnen kinderen vele jaren veilig en comfortabel worden 
vervoerd. Met de unieke hoofdsteun en diepe zijsteunen van 
dit kinderzitje reist uw kind niet alleen zeer comfortabel, maar 
ook zeer veilig. En met de kantelfunctie kunt u het zitje aan-
passen voor nog meer comfort.

€ 375

Kinderzitje, kinderstoeltje (15–36 kg). In combinatie 
met de uitgebreide bescherming rond de schouders en aan 
de zijkanten zorgt dit stoeltje voor kinderen van 4 tot 10 jaar 
ervoor dat de heupgordel en de diagonale gordel correct 
past voor optimale veiligheid. Met een aantal verschillende 
instellingen voor de hoofdsteun wordt zelfs een lange autorit 
in het kinderzitje een prettige ervaring.

€ 245
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Kinderzitje, zittingverhoger met rugleuning, Leder/Nubuck Textiel (15–36 kg). De exclusieve zittingverhoger in echt leder en zacht Nubuck textiel met een verstelbare rugleuning vervo-
ert een kind tussen de 4 en 10 jaar oud comfortabel en veilig omdat de veiligheidsgordel altijd goed zit. Als het kind wil slapen, kan de rugleuning eenvoudig worden gekanteld. Het kinderzitje is 
ook verkrijgbaar met woltextiel bekleding.

€ 295

GA VOOR MEER ACCESSOIRES NAAR ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM



Let op: het kan zijn dat deze brochure onjuiste informatie bevat, doordat er sinds de publicatie wijzigingen zijn doorgevoerd in productkenmerken. Het kan zijn dat bepaalde apparatuur alleen  
nog maar verkrijgbaar is tegen bijbetaling. 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. Prijzen gelden tot 31 december 2017.
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