volvo V90 ACCESSOIRES

UW VOLVO V90, OP UW MANIER.
Creëer een V90 die perfect in uw leven past met Volvo Car-accessoires ontworpen rondom u en uw auto. Onze stylingaccessoires
vormen een perfecte aanvulling op het dynamische uiterlijk van de
auto en zorgen voor meer stijl en uitstraling. Onze slimme en duur-

zame laadaccessoires versterken de ingebouwde veelzijdigheid
van uw Volvo, waardoor deze nog nuttiger wordt. Voor uw comfort
en gemak hebben we slimme oplossingen gecreëerd die elke reis
zullen verrijken – de keuze is aan u.

Exterieurstylingkit. Dit stylingpakket, met zijn verchroomde, zwarte of op de carrosseriekleur afgestemde accenten, vormt de perfecte aanvulling op uw V90. Creëer uw eigen, exclusieve
look. Inclusief voorspoiler, raamsierlijsten en dubbele geïntegreerde eindpijpen met diffusor.

€ 1.945

Bumperafdekking, roestvrij staal. Deze exclusieve ladingbeschermer in hoogglans
roestvrij staal beschermt de achterbumper bij het in- en uitladen van de bagageruimte.

Dubbele geïntegreerde eindpijpen en diffusor. De verchroomde dubbele eindpijpen
zijn geïntegreerd in de diffusor, die is afgestemd op het exterieur, en voegen kracht en exclusiviteit toe aan uw Volvo. De diffusor heeft een elegante chroomlijst die zijn luxe uitstraling
onderstreept.

€ 150

€ 750 (alleen eindpijpen € 250)

Fietsendrager op trekhaak. Deze compacte op de
trekhaak gemonteerde fietsendrager is gemakkelijk te
gebruiken en is geschikt voor twee fietsen. Als deze niet
gebruikt wordt, kan deze in uw auto of thuis opgeborgen
worden.

Semi-elektrische inklapbare trekhaak. De trekhaak is
met één druk op de knop uit te klappen en klaar om in actie
te komen. De overige tijd is hij elegant weggewerkt onder
de achterbumper.

Lastdragers. Deze lastdragers met vleugelprofiel vergroten
de laadcapaciteit en passen direct op de roofrails, waardoor
Volvo’s lastdrageraccessoires gemakkelijk bevestigd kunnen
worden.

€ 395 (3 fietsen € 495)

€ 1.195

€ 225

21” 5-spaaks Fan Silver Bright lichtmetalen velgen.
Een groot, opengewerkt en dynamisch wieldesign dat
het sportieve, maar toch verfijnde uiterlijk van uw Volvo
onderstreept.

21” 10-openspaaks Turbine Tinted Silver/Diamond
Cut lichtmetalen velgen. Met lange, evenwichtige en
opengewerkte spaken geven deze velgen uw auto een
onderscheidend vleugje Scandinavische luxe.

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

€ 3.295

€ 3.295

€ 220

Beschermend stalen veiligheidsrek. Dit stalen veiligheidsrek voorkomt dat losse bagage door het interieur
vliegt wanneer u hard remt. Het rek kan gemakkelijk tegen
het dak geklapt worden wanneer u het niet gebruikt.

Kunststof mat bagageruimte. Deze handige, voorge
vormde mat van in kleur afgestemd kunststof is speciaal
ontworpen voor uw Volvo V90 en heeft een antisliplaag die
voorkomt dat uw bagage verschuift. De mat voorkomt ook
dat de bagageruimte in contact komt met vuil en water.

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.

€ 295

€ 150

€ 125

Dakbox, ontworpen door Volvo Cars. De exclusieve, aerodynamische dakbox met inhoud van 350 liter en ingebouwde
ledverlichting en Quick-Grip montage is door onze eigen designers speciaal voor uw Volvo ontworpen. De stijlvolle oplossing
voor uw daktransport.

Kinderzitjes. In onze nieuwe generatie kinderzitjes kunnen
kinderen tot de leeftijd van drie tot zes jaar veilig tegen de
rijrichting in meereizen. Volvo kinderzitjes bieden maximale
bescherming en optimaal comfort. De zachte Wooltextile
voering sluit perfect aan op het interieur van uw Volvo.

€ 1.195

Vanaf €

225

ACC. MY19-6-2018-V1
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. Getoonde adviesprijzen zijn inclusief montage en btw en gelden tot 28 februari 2019.

