
volvo S90 accessoires



Exterieur styling-accessoires. Met dit exterieur stylingpakket met verchroomde inserts of inserts in de kleur van de 
carrosserie  creëert u een exclusieve, individuele look die de perfecte aanvulling vormt op uw S90. Het pakket omvat een 
voorspoiler, dorpelverbreders, een achterspoiler en geïntegreerde dubbele uitlaatpijpen met diffuser.

€ 2.395

UW S90, OP UW MANIER.

Creëer een S90 die perfect in uw leven past met Volvo Car-
accessoires ontworpen rondom u en uw auto. Met onze 
stylingaccessoires stemt u de luxueuze uitstraling van uw S90  
af op uw stijl en voorkeuren – ongeacht of u kiest voor een 

dynamischere of juist een elegantere look. Voor nog meer comfort en 
gemak hebben we slimme oplossingen gecreëerd die elke reis zullen 
verrijken – de keuze is aan u.

Geïntegreerde dubbele uitlaatpijpen en diffuser. De dubbele uitlaatpijpen met een 
verchroomde afwerking zijn geïntegreerd in de diffuser in de kleur van de carrosserie en 
geven uw Volvo een nóg krachtigere en exclusieve allure. De diffuser omvat een elegante 
verchroomde strip die de weelderige look benadrukt.

€ 750 (alleen uitlaatpijpen € 250)

Lastdragers. Profiteer van ons assortiment dakgemonteerde accessoires door een paar 
stevige dragers met laag profiel toe te voegen. De dragers zijn eenvoudig te monteren (ze 
klikken vast op de voorbereide fittingen) en bieden u onmiddellijk de mogelijkheid om onze 
accessoires te plaatsen. Van fietsendrager tot kano-houder. 

€ 195

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.

€ 3.295

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.

€ 3.295

Achterspoiler. De achterspoiler maximaliseert de 
stabiliteit bij hogere snelheden en zorgt dat de S90 er vanuit 
de achterkant en zijkant nóg dynamischer uitziet.

€ 450

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.

€ 1.195



Sleutelcover. In lijn met het Scandinavische design van 
de auto zijn deze handgemaakte, zorgvuldig vervaardigde 
sleutelcovers een stijlvolle match bij het interieur van uw 
Volvo. De sleutelcovers kunnen van hetzelfde materiaal 
gemaakt worden als het echt houten inlegwerk in uw Volvo: 
modern Linear Walnut.

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. 

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

Nekkussen. Dit kussen vormt een comfortabele 
nekondersteuning voor uw passagiers tijdens lange 
ritten. Het kan eenvoudig aangebracht worden op de 
passagiersstoelen en is gemakkelijk te verwijderen als het 
niet nodig is. Beschikbaar in twee varianten: met Blond 
nubuck-textiel en zacht Charcoal woltextiel.

Kinderzitje, zittingverhoger met rugleuning, 
Leder/Nubuck Textiel (15-36 kg). Met de exclusieve 
zittingverhoger in echt leder en nubuck-textiel vervoert u uw 
kinderen tussen 4 en 10 jaar comfortabel en veilig, omdat 
de veiligheidsgordel altijd goed zit. Als het kind wil slapen, 
kan de rugleuning gemakkelijk gekanteld worden. Ook 
beschikbaar met bekleding uit woltextiel.

€ 295

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. 

Apple CarPlay. Met Apple CarPlay verandert u het 
centrale dispaly in uw auto op eenvoudige wijze in een 
verlengstuk van uw iPhone®. Met behulp van USB sluit u 
uw iPhone® aan om te bellen, berichten te sturen en om 
toegang te krijgen tot uw muziek via het touchscreen, de 
stuurknoppen of stembesturing. Uw iPhone® wordt dan 
tegelijkertijd ook nog eens opgeladen.
Apple CarPlay en CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc.

€ 300 

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.

 

€ 995 (set van 2 houders) € 115

€ 45 € 125



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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