PR IJSLIJST

VOLVO XC90 EXECUTIVE

MODELJAAR 2005
1 JANUARI 2004

Volvo XC90 Executive prijslijst 1 januari 2004, modeljaar 2005

Uw Volvo wordt speciaal voor u gebouwd. U bepaalt alle
details. U kunt dus onafhankelijk van elkaar het type
motor en het uitrustingsniveau kiezen.
De standaarduitrusting mag dan al bijzonder compleet
zijn, wij bieden de mogelijkheid om uw auto perfect af te
stemmen op uw behoeften aan de hand van een

uitgebreid assortiment van extra’s (af fabriek
of gemonteerd door uw dealer).
Om de keuze te vergemakkelijken, zijn er voordelige
combinaties van bepaalde extra’s: namelijk de Volvo-lines.
U kunt verschillende Volvo-lines met elkaar combineren,
of ze naar uw smaak aanvullen met specifieke extra’s.

XC90
EEN VOLVO OP MAAT
VOLVO XC90 EXECUTIVE
VOLVO XC90
KW/PK/MIN.-

Netto
catalogusprijs
(€)

BPMbedrag
(€)

Consumentenprijs 1)
(€) excl.
(€) incl.
19 % BTW
19 % BTW

VOLVO XC90 EXECUTIVE PROGRAMMA

1)

XC90 (163 pk) D5 Geartronic Executive

120/163/4000

47.890,82

21.024,92

68.915,74

78.015,-

XC90 T6 (272 pk) Geartronic Executive

200/272/5400

52.103,98

21.061,27

73.165,24

83.065,-

Consumentenprijzen inclusief 19% BTW, exclusief kosten rijklaar maken, kentekenkosten en verwijderingsbijdrage.

KIES UW MOTOR
Benzine motor

T6 (272 pk)
Diesel motor

D5 (163 pk)

KIES UW UITVOERING
Exterieur

Exterieur kleur
Interieur

Soft leder
Off Black/Arena

KIES UW UITRUSTING
Kies uit lines . . .

Audio-line
Mobility-line
of kies voor extra’s

Opties (af fabriek)
Accessoires
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STANDAARDUITRUSTING VOLVO XC90 EXECUTIVE
VOLVO XC90 VEILIGHEID

VOLVO XC90 INTERIEUR

EEN BOOM VOOR ELKE
NIEUWE VOLVO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS-remsysteem
Airbag bestuurder en passagier voor
Anti doorglijbescherming zitplaatsen
‘Approach’ verlichting
Automatische gordelaanspanners voor en achter
(7 zitplaatsen)
Automatische hoogteverstelling veiligheidsgordels
voor
Derde remlicht
Drie-punts veiligheidsgordels voor en achter
(7 zitplaatsen)
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
EBA (Emergency Brake Assistance)
EBD (elektronische verdeling remkracht tussen voor
en achterwielen)
‘Follow me home’ verlichting
Groothoek buitenspiegel bestuurderszijde
Immobilizer
IC (Inflatable Curtains), incl. derde zitrij
ISOFIX bevestigingspunten kinderzitjes op buitenste
zitplaatsen op tweede zitrij
Kindersloten op achterportieren
ROPS (Roll Over Protection System)
RSC (Roll Stability Control)
Samendrukbare stuurkolom
Side markers voor
SIPS (Side Impact Protection System)
SIPS-bags® (zijdelingse airbag zitplaatsen voor)
Sloten met safelock
Twee vaste hoofdsteunen voor en verstelbare
hoofdsteunen op alle zitplaatsen achter
Veiligheidskooi met energie absorberende zones
Volvo Safety Lights® (automatische dimlichten)
Voorruit van gelaagd High-Impact glas
WHIPS (Whiplash Protection System)

VOLVO XC90 EXTERIEUR
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Achterruitwisser met interval functie
Achterspoiler met derde remlicht
Automatische niveauregeling
Bi-Xenon verlichting
Centrale vergrendeling met afstandbediening
Deelbare achterklep met horizontaal neerklapbaar
laadvlak
Elektronisch gestuurde vierwielaandrijving (Haldex)
Geïntegreerde antenne met signaalversterker in
het dak
Getint glas
In hoogte verstelbare koplampen
met reinigingsinstalatie
Metallic/pearl lak (m.u.v. White Pearl)
Mistlampen voor
Nereus lichtmetalen wielen met 235/60 R18 banden
Park Assist
Regensensor voorruit
Roofrails in aluminium kleur (met zwarte steunen)
Skidplate voor en achter
Speciaal reservewiel (155/85 R18)
Stootstrips en deurgrepen volledig in carroseriekleur
Stuurbekrachtiging
Verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels
met geheugen
Zilverkleurig Executive embleem (C-stijl)
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AEM voorbereiding
Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting
Afstandsbediening stuurwiel
Airconditioning
Air Quality System
Automatisch dimmende binnenspiegel
Bagagehouder kofferruimte
Bagagerolhoes
Boordcomputer
Buitentemperatuurmeter
CD-opbergruimte voor 8 CD’s in armsteun voor
Cruise control
Drempelbeschermers voor
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Executive Soft Leder met contrastrerende piping
Executive vloermat kofferruimte
Executive vloermatten 1e en 2e zitrij
Extra vloerventilatie achter
Geïntegreerd en naar voren verschuifbaar kinderzitje
in middelste zitplaats van de tweede zitrij
Handgreep voor achterklep in interieur
High Performance Audio systeem met CD-speler,
4x40W versterker en 8 luidsprekers incl.
voorbereiding voor 4 uitgangen voor hoofdtelefoons
In hoogte en axiaal verstelbaar stuur
In hoogte verstelbare zitplaatsen voor
Instap vloerverlichting
Interieurfilter
Interieurverlichting met vertraging
Kledinghaak aan hoofdsteun passagierszitplaats
voorin
Leeslampjes voor en achter bij tweede zitrij
Luchtventilatie rooster in B-stijl.
Met leder bekleed stuurwiel
Middenconsole met asbak en sigarettenaansteker vóór
en asbak en extra 12-volt aansluiting aan achterzijde
Nylon veiligheidsnet bagageruimte
Opbergvakken in portieren, middenconsole,
dashboard en achter voorstoelen
Opklapbare armsteun voor
Parkeerverwarming met timer
Pen- en creditcardhouder in dashboardkastje
PremAir® radiateur
12V uitgang tunnelconsole
Twee bekerhouders in middenconsole achter, twee
bekerhouders voor
Tweede zitrij 40/20/40 deelbaar
Verlichte make-up spiegel bestuurders- en
passagierszijde
Verlichting in bagageruimte
Verstelbare lendensteun in stoelen voor
Verwarming met links en rechts gescheiden
temperatuurregeling
Real Wood inleg dashboardkastje, tunnelconsole en
rondom versnellingspookknop
Rear Seat Entertainment
- Geïntegreerde DVD-speler in armsteun voor
- Aux input (voor elektronische spellen,
computer, camcorder etc.
- Afstandsbediening DVD, twee hoofdtelefoons
- Twee geïntegreerde 7” TFT schermen in
hoofdsteunen voor
Veiligheidsnet bagageruimte
Verwarmbare zitplaatsen voor
7 zitplaatsen, waarvan 6 neerklapbaar

“Voor Volvo Cars is de zorg
voor het milieu – naast
veiligheid en kwaliteit – een
kernwaarde in de bedrijfsfilosofie. Dit wordt mede
gesymboliseerd door het
hoofdsponsorschap van de
Stichting Nationale
Boomfeestdag. Het doel
van de stichting, te weten
kinderen en hun ouders op
een positieve wijze de noodzaak van natuurbescherming
en –onderhoud kenbaar te
maken, is volledig in lijn met
de Volvo-filosofie. Om dit te
onderstrepen laat Volvo Cars
Nederland voor elke nieuw
verkochte Volvo een boom
planten.
Volvo groeit mee

* De standaard gemonteerde banden bieden
uitstekende eigenschappen voor gebruik onder
normale omstandigheden. Daarnaast zijn speciale
winterbanden, All-Season banden (M+S) of
All-Terrain leverbaar. Informeer bij uw dealer naar
de mogelijkheden.
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VOLVO XC90 EXECUTIVE LINES
Consumentenprijs
(€) excl.
(€) incl.
19 % BTW
19 % BTW

T6 (272 pk)

D5 (163pk)

VOLVO XC90 EXECUTIVE

1.622,74

5.212,87

5.895,-





466,59

1.498,87

1.695,-





MOBILITY LINE

Netto
catalogus
prijs (€)

BPM
bedrag
(€)

• Alarmsysteem (klasse III)
• Road Traffic Informations-system (RTI) Navigatie- en
verkeerssysteem inclusief Europa DVD
• 6 CD-wisselaar i.c.m. Dolby Surround Pro Logic II systeem met
4x70W/1x25W versterkers en 11 Premium luidsprekers
• 4 uitgangen voor hoofdtelefoons in de C-stijlen (2 links, 2 rechts)
met individuele selectie van de bron (MD, CD, Radio) en
afzonderlijk regelbaar volume
• Geïntegreerde GSM telefoon met extra hoorn in armsteun voor

3.590,13

1.032,28

AUDIO LINE
• Alarmsysteem (klasse III)
• 6 CD-wisselaar i.c.m. Dolby Surround pro Logic II systeem met
4x70W/1x25W versterkers en 12 Premium luidsprekers 1)
• 4 uitgangen voor hoofdtelefoons in de C-stijlen (2 links, 2 rechts)
met individuele selectie van de bron (MD, CD, Radio) en
afzonderlijk regelbaar volume
1)
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11 Premium luidsprekers i.c.m. RTI-systeem.

 Tegen meerprijs leverbaar

D5 (163pk)

(Af fabriek)
T6 (272 pk)

VOLVO XC90 EXECUTIVE EXTRA’S

VOLVO XC90 EXECUTIVE

304,51

137,64

442,14

500,-





• Extra warmtewerend glas voorruit en zijruiten voor

395,86

178,93

574,79

650,-





• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

913,52

412,91

1.326,43

1.500,-





0,00

0,00

0,00

0,-





• Gelaagde zijruiten

502,44

227,10

729,54

825,-





• Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging (Servotronic)

231,43

104,60

336,03

380,-





0,00

0,00

0,00

0,-





910,48

411,53

1.322,01

1.495,-





0,00

0,00

0,00

0,-





545,07

246,37

791,44

895,-





97,44

44,04

141,49

160,-





• Leder bekleed stuurwiel met houtinleg

264,92

119,74

384,67

435,-





• Geïntegreerde koelkast voor

301,46

136,26

437,72

495,-





730,82

330,33

1.061,14

1.200,-





487,21

220,22

707,43

800,-





91,35

41,29

132,64

150,-





2.923,26

1.321,32

4.244,58

4.800,-





Netto
catalogus
prijs (€)

BPM
bedrag
(€)

Consumentenprijs
(€) excl.
(€) incl.
19 % BTW
19 % BTW

EXTERIEUR
• Extra donker getinte zijruiten
(achterportieren, bagageruimte en achterklep)

1)

• Verwijdering motor embleem (zonder meerprijs)

• Lichtmetalen 18” Atlantis wielen met 235/60 R18 banden
• White Pearl metallic lak
INTERIEUR
• Geen airbag passagier
• Airconditioning voor passagiers achter en extra
ventilatieopeningen in C-stijl (niet i.c.m. accessoire subwoofer)
• Elektrisch bedienbare kindersloten achterportieren

AUDIO & ENTERTAINMENT
• Geïntegreerde telefoon met extra hoorn in armsteun voor

2)

• Premium Sound audiosysteem met 6 CD-wisselaar en 4x70 Watt,
1x25 Watt versterker en Dolby Surround Pro Logic II System met
12 premium luidsprekers, inclusief voorbereiding voor 4-uitgangen
voor hoofdtelefoons

3)

• 4 uitgangen voor hoofdtelefoons in de C-stijlen (2 links en
2 rechts) met individuele selectie van de aangesloten bron(nen)
van (MD, CD, Radio) en afzonderlijk regelbaar volume
• Road Traffic Information-System (RTI); Navigatie en
verkeersinformatie systeem inclusief DVD Europa
1)

2)

*

Niet in combinatie met gelaagde zijruiten.
De handset bevindt zich aan de binnenzijde van de armsteun.

3)

11 Premium luidsprekers i.c.m. RTI-systeem

 Tegen meerprijs leverbaar.
 Optie zonder meerprijs.
– Niet leverbaar.

Dolby en Pro Logic zijn handelsmerken van Dolby Laboratories
Licésing Company.

Nereus 7x18"
Tweedelige BBS wielen met
schroeven van Titanium,
Silver Bright

Atlantis 7x18" wielen
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VOLVO XC90 EXECUTIVE BEKLEDING
KLEUR
BEKLEDINGS- BEKLEDINGSDASHBOARD KLEUR
SOORT

MATERIAAL HEMELKLEUR
PIPING
BEKLEDING VLOERMATTEN

Offblack

Offblack

Executive Soft Leder

Growite

Granite

Offblack

CF70

Oak/Arena

Arena

Executive Soft Leder

Brown

Arena

Oak

CF90

• Bij bekleding met leder wordt in een aantal gevallen ander bekledingsmateriaal gebruikt voor verwerking op zijkant en de achterzijde.
Raadpleeg uw Volvo-dealer voor de definitieve uitvoering.

CODE

• Armsteun voor; altijd in kunstleder uitgevoerd.

VOLVO XC90 EXECUTIVE EXTERIEUR KLEUREN
N.B. Het is mogelijk dat de
Lak- en bekledingsafbeeldingen
vanwege het drukproces niet de
exacte kleuren weergeven.
Uw Volvo dealer beschikt over
originele kleurenstalen.
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417 Nautic Blue pearl

452 Black Sapphire metallic

426 Silver metallic

453 White pearl

446 Ash Gold pearl

455 Titanium Grey pearl

TECHNISCHE SPECIFICATIES
MOTOR

XC90 T6

XC90 D5

Type

B6294T (Bi-turbo benzine)

D5244T (Common Rail Diesel)

Max. verm. ECE kW/pk/min.-1

200/272/5100

120/163/4000

Max. koppel ECE Nm/min.-1

380/1800-5000

340/1750-3000

Cilinderaantal/kleppen

6/24

5/20

Cilinderinhoud (cc)

2922

2401

Boring/Slag (mm)

83/90

81/93

Compressieverhouding

8,5:1

18,0:1

Brandstofsysteem

Multipoint injectie

Common Rail Direct Injection

Katalysator

3 weg geregelde katalysator met Lambda-sonde

STUURINRICHTING

Stuurbekrachtiging, draaicirkel

12.5 m

WIELOPHANGING

Onafhankelijke wielophanging voor (McPherson) en Multi-Link achterwielophanging.

12.5 m

REMSYSTEEM

ABS-remsysteem met geventileerde schijven voor en schijven achter.

BANDEN

235/65 R17 V

235/65 R17 V

VERSNELLINGSBAK

4-traps Geartronic

5-traps Geartronic

Acceleratie/sec. 0-100 km/u

9.3

12.3

Topsnelheid

210

185

PRESTATIES

B R A N D S T O F V E R B R U I K L / 1 0 0 K M ( v o o r G e a r t r o n i c , 6 - s p e e d m a n u e e l N . N . B . ) 1)

Binnen bebouwde kom

18.5

Buiten bebouwde kom

9.6

7.5

Brandstofverbruik L/100 km

12.9

9.1

Verbruik in km per liter

7.8

10.9

CO -emissie in g/km

309

242

Inhoud brandstoftank

70

70

2

11.9

GEWICHTEN (KG)

Rijklaar gewicht

2091

2072

Max. toelaatbaar totaalgewicht

2760

2735

2250
750

2250
750

100

100

Max. gewicht aanhanger

-

geremd
ongeremd

Max. toelaatbare dakbelasting
AFMETINGEN (SAE)

Max. lengte (mm)

4798

Max. breedte (mm)

1898

Max. hoogte (mm)

1743

Bodemvrijheid (mm)

218

Wielbasis (mm)

2859

Spoorbreedte (mm) - voor

1634

Spoorbreedte (mm) - achter

1624

Hoofdruimte (mm) - voor

1019

Hoofdruimte (mm) - achter

1019

Breedte op schouderhoogte (mm) - voor

1408

Breedte op schouderhoogte (mm) - achter

1459

Bagageruimte (SAE)
- lengte (mm) tot achterzijde 1e zitrij

1894

- lengte (mm) tot achterzijde 2e zitrij
- hoogte (mm) bagageruimte achter

1)

1086
2e

zitrij

872

Alle CO2- en verbruiksgegevens zijn gemeten tijdens officiële homologatie tests in overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. Onder normale gebruiksomstandigheden
kunnen de actuele verbruikscijfers afwijken door rijstijl, weg- en verkeersfactoren, weersinvloeden, de onderhoudsconditie en de belading van de auto.
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KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
EN KENTEKENKOSTEN
Kentekenkosten

€ 43,-

VERWIJDERINGSBIJDRAGE
(BTW-vrij)

Kosten rijklaar maken € 590,- (incl. BTW)

De kosten rijklaar maken bestaan uit
transportkosten, 0-beurt, reinigen en
poetsen, handling- en administratiekosten,
kentekenplaten, uitgezonderd brandstof.

Iedere Volvo krijgt van fabriekswege een
anti-roest behandeling.

Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht. Dit bedrag is
per 1 januari 2001 € 45,- (incl. BTW).
De verwijderingsbijdrage komt ten gunste van
Auto Recycling Nederland, een initiatief van de
autobranche (RAI, Bovag, FOCWA, STIBA en
SVN). Auto Recycling Nederland heeft zich ten
doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze
te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke verplichting tot heffen van de
verwijderingsbijdrage financiert het project en
bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate
van een schoner milieu.

BPM-BEDRAG
Het in de prijslijst vermelde BPM-bedrag
is een overheidsbelasting (Wet op de
belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992) welke wordt geheven
over de Netto catalogusprijs van uw
personenauto.
Aangezien ook de BTW (19%) over de
Netto catalogusprijs wordt geheven,
betaalt u geen BTW over het BPMbedrag. De uiteindelijke Consumentenprijs incl. BTW wordt derhalve gevormd
door de Netto catalogusprijs vermeerderd
met het BPM-bedrag en de BTW.

Volvo Cars Nederland B.V. MY05/XC90Ex-01-04-V2.

UW VOLVO-DEALER

Wijzigingen in specificaties, standaard uitvoering en prijzen (in €) voorbehouden.
Alle genoemde prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.volvocars.nl

