
volvo XC90 accessoires



Rugged Luxury Exterieur Styling met scuffplates. Met de Matt Tech Black-accenten geeft deze exterieur stylingset 
uw XC90 rondom een assertieve, robuuste uitstraling. Deze set omvat skidplates aan voor- en achterkant, sierlijsten in de 
voorbumper en wielkastverbreders gecombineerd met side scuff plates of met running boards (meerprijs € 600).

UW XC90, OP UW MANIER.

Creëer een XC90 die perfect in uw leven past met Volvo Car-
accessoires ontworpen rondom u en uw SUV. Wilt u een nóg 
elegantere of juist een robuustere look? Met onze stylingaccessoires 
past u het luxueuze uiterlijk van de XC90 aan op uw stijl en 

voorkeuren. Om uw eigen levensstijl en praktische behoeften te 
ondersteunen, hebben we slimme oplossingen gecreëerd die elke 
reis zullen verrijken – de keuze is aan u.

Geïntegreerde running boards met verlichting. Deze aluminium 
running boards maken het gemakkelijker om in de auto te stappen of om 
lading op het dak te bevestigen. Ledverlichtingsstrips zorgen voor een coole 
en hi-tech look.

Bumperafdekking. Deze exclusieve ladingbescherming 
van geborsteld roestvrij staal helpt u de achterbumper te 
beschermen bij het in- en uitladen van de bagageruimte.

Trekhaak, inklapbaar. Met een druk op een knop klapt u 
de trekhaak uit: deze is meteen klaar voor gebruik. De rest 
van de tijd zit deze op elegante wijze verborgen onder de 
achterbumper. 

Sierframes in de voorbumper. Met deze sierframes 
met chromen oppervlak met gedetailleerd mazenpatroon 
versterkt u het elegante, dynamische vooraanzicht van uw 
XC90 en voegt u een zekere maat van vastberadenheid toe.

Lastdragers. De lastdragers kunnen gemakkelijk 
direct bevestigd worden op de rails. Hierdoor zijn de 
laadaccessoires van Volvo snel en gemakkelijk te plaatsen.

 

Polestar Engineered optimalisatie.  
De software voor de gehele aandrijflijn is op vijf 
gebieden aangepast door Polestar engineers om 
een snellere, meer accurate en intuitieve rijervaring 
te bieden. 

22" 6-dubbelspaakse Matt Tech Black/
Diamond Cut aluminium velgen. In combinatie 
met de wielkastverbreders weerspiegelen deze 
opvallende velgen het robuuste, maar elegante 
karakter van uw XC90. Compleet met Pirelli 
Scorpion Verde-banden. 

€ 350€ 4.995 (excl. wielen)

€ 3.495 € 995€ 1.795

€ 1.195€ 150 € 195



Bagageruimtemat van textiel. Deze elegante mat is 
omkeerbaar en waterdicht en houdt de aantrekkelijke 
aanblik van uw bagageruimte in stand, zelfs als u af en toe 
een vuile lading vervoert. 

Stalen rek. Als u stevig moet remmen, beschermt dit 
stalen rek uw passagiers tegen losse ladingen. U kunt een 
scheidingsrek of hondenrek toevoegen.

Media Server. Onze media server geeft uw medereizigers draadloze toegang tot een grote hoeveelheid opgeslagen 
entertainment voor hun smartphones en tablets tijdens de rit – onafhankelijk van de netwerkdekking. Door de 
toevoeging van digitale tv kunnen digitale tv-zenders op uw smartphone en tablet gestreamd worden tijdens de rit. 

Vloermatten, kunststof. Zacht, flexibel en met de 
kenmerken van rubber: deze vloermat, inclusief tunnelmat, 
voor de passagiersruimte is ontworpen om de vloer van uw 
Volvo te beschermen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
interieurdesign.  

Kinderzitjes. Onze nieuwe generatie Volvo-
kinderzitjes biedt maximale bescherming en 
uitstekend comfort. Bovendien kunnen kinderen 
tot een leeftijd van 3-4 jaar tegen de rijrichting in 
reizen. De bekleding van elegant, zacht woltextiel 
past perfect bij het interieur van uw Volvo.

Dakbox, ontworpen door Volvo Cars. Onze eigen ontwerpers hebben deze dakbox speciaal ontworpen voor uw Volvo. 
Deze exclusieve en aerodynamische glanzend zwarte dakbox met een inhoud van 350 liter is een stijlvolle oplossing voor uw 
daktransportproblemen. Quick-Grip-montage maakt het mogelijk om de dakbox met één hand te plaatsen, terwijl handige snufjes 
zoals ledverlichting in het deksel handig zijn als u in het donker iets moet inladen.

iPad®-houders. Dankzij de slanke iPad®-houders kunnen de 
passagiers achterin comfortabel video's kijken, lezen of games 
spelen. Er zijn twee USB-poorten om apparaten tegelijkertijd op 
te laden. Als de houder niet gebruikt wordt, is deze gemakkelijk 
te verwijderen. 
iPad® is een handelsmerk van Apple Inc.

€ 995 (set van 2 houders)

€ 995 
Digitale TV (DVB-T free-on-air) € 1.695

€ 125€ 295 € 150

Vanaf € 245€ 1.195



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.
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