
Tegund Vél/
drifrafhlaða

Hestöfl/Tog
Hö / Nm

Skipting CO2
WLTP*

Notkun 
blandaður akstur

WLTP*

Drægni
á rafmagni
í bl. akstri
allt að*

Staðgreiðslu- 
verð kr.

Volvo XC60 T8 
Ultimate Bright AWD

2.0 Twin Turbo bensín 
tengiltvinn/18,8 kWh

455 / 709 Sjálfsk. 8g 22-30
 g/km

1.3 l/100 km 67-78 km 11.300.000

Volvo XC60 T8 
Ultimate Dark AWD

2.0 Twin Turbo bensín 
tengiltvinn/18,8 kWh

455 / 709 Sjálfsk. 8g 22-30
 g/km

1.3 l/100 km 67-78 km 11.300.000

12,3“ TFT skjár í mælaborði  
2 x USB tengi í stokk fyrir aftursæti
9“ skjár í miðjustokki   
ABS hemlakerfi með EBD hemlajöfnun  
Aftengjanlegur loftpúði farþegamegin framan  
Aksturstölva  
Android Auto stýrikerfi með Google Assistant, 
Google Maps og Google Play
Apple Carplay og Android Auto
Armpúði í aftursæti með glasahöldurum og 
geymsluhólfi
BLIS myndavél á hliðarumferð, Cross Traffic Alert
Bluetooth GSM símkerfi 
Borgaröryggi (City Safety)  
Brekkubremsa (Hill Descent Control)  
„Clean Zone“ loftræstikerfi  
Dimming á baksýnisspegli  
„Drive Mode“ stillingar fyrir vél og gírkassa 
(Hybrid, Pure, Power, Constant AWD og Off-road)
Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir
Fjarstýrð samlæsing  

Glasahaldari í miðjustokk 
Gúmmímottur  
Handbremsa rafstýrð
Harman Kardon hljómkerfi
„Head Up Display“á framrúðu 
Hiti í fram- og aftursætum 
Langbogar innfelldir  
LED dagljós með beygjustýringu  
LED lýsing „High Level“ í innréttingu  
Leðurinnrétting Moritz Comfort
Lyklalaust aðgengi     
Nálægðarskynjari að framan og aftan
Metal Mesh klæðning í mælaborði    
Rafdrifin aðfelling hliðarspegla
Rafdrifin framlenging framsæta    
Rafdrifin sóllúga Panorama
Rafdrifnar rúður að framan og aftan  
Rafdrifnir og upphitaðir hliðarspeglar  
Rafdrifin opnun á afturhlera
Rafdrifin framsæti með minni
Raffellanlegir hnakkapúðar á aftursætum

Regnskynjari á framrúðu  
SIPS hliðarárekstrarvörn  
Sjálfvirkur birtuskynjari fyrir háageisla aðalljósa 
Spólvörn með stöðugleikastýringu (DSTC)
Stillimöguleikar á stýrisþyngingu  
Veglínuskynjari  
Stefnuljós í hliðarspeglum  
TPMS loftþrýstiskynjarar í hjólbörðum  
Fjögurra svæða stillanleg loftkæling 
Upphitanlegt leðurstýri  
Upplýstir speglar í báðum sólskyggnum   
USB tengi í armhvílu að framan  
Viðgerðarsett með loftdælu í stað varadekks
Volvo app
Vélarhitari með tímastilli 
WHIPS bakhnykksvörn  
Útihitamælir  
Þráðlaus hleðslustöð fyrir snjallsíma
Öryggisnet í farangursrými
 

20“ 5-Y Spoke Black Diamond-cut álfelgur, 
dekk 255/45   
Állitaðir langbogar á þaki  
Bright grill  
Krómlistar kringum hliðarglugga  
Samlitir stuðarar framan og aftan  

   

STAÐALBÚNAÐUR Í ULTIMATE:

ULTIMATE BRIGHT ÚTFÆRSLA 
UMFRAM STAÐALBÚNAÐ:

Volvo XC60 Recharge tengiltvinn 
Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl. Einfaldaðu bílakaupin. 
Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hvort sem er við kaup, langtímaleigu eða hagstæða græna fjármögnun, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu.

Verðlisti
Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið.
Lengd ábyrgð Volvo bíla gildir 
eingöngu fyrir bíla sem keyptir 

eru hjá Brimborg.

5

*Notkun, drægni og CO2 reiknað út frá WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test). Uppgefin drægni byggir á WLTP staðlinum og er því ekki sama og raundrægni. WLTP vottunin er 
stöðluð framsetning sem mælir drægni bíls m.v. fullhlaðna drifrafhlöðu þar til hún er alveg tóm. Raundrægni fer hins vegar eftir mörgum þáttum s.s. akstursmynstri, útihitastigi, hraða, 
notkun miðstöðvar og loftkælingar, vindmótstöðu, fjölda farþega og magni farangurs, yfirborði vegar, brekkum, eftirvagni, ofl. 

20’’ 5-Y Spoke Black Diamond-cut álfelgur, 
dekk 255/45  
Állistar í hurðarfalsi  
Álpedalar    
Glossy Black langbogar á þaki  
Glossy Black stuðarahlífar framan og aftan  
Dark afturstuðari með Glossy Black lista  
Dark grill að framan  
Dark útispeglar með Glossy Black áferð  

ULTIMATE DARK ÚTFÆRSLA UMFRAM 
STAÐALBÚNAÐ:

Skannaðu QR kóðann til 
að sjá verð á langtíma-
leigu í Vefsýningarsal.

Langtímaleiga
 til 36 mánaða*



Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.

AÐ UTAN

Ext. Málmlitur 140.000 kr.

707 Sérlitur Crystal White Pearl 240.000 kr.

HLJÓMTÆKI

553 Premium Sound Bower & Wilkins 15 hátalarar 580.000 kr.

INNRÉTTING

RCX0 Leðurinnrétting Nappa með loftkælingu 330.000 kr.

384 Nudd í framsætum (aðeins með RCX0) 120.000 kr.

139 360 gráðu myndavél og nálægðarskynjari á hlið 130.000 kr.

140 Þjófavörn með hreyfiskynjurum 95.000 kr.

179 Dökkar rúður í farþegarými 75.000 kr.

322 Tvö innbyggð barnasæti 45.000 kr.

1000 Loftpúðafjöðrun m/stillanlegri hækkun/lækkum +/- 4 cm 380.000 kr.

AUKAHLUTIR*

HELSTU MÁL

Lengd: 4.708 mm, breidd m/speglum: 2.117 mm, hæð: 1.656 mm
farangursrými: 598 lítrar, dráttargeta: 2250 kg, veghæð: 21,4 cm,
eigin þyngd: 2093 kg

B R I M B O RG   B Í L D S H Ö F ÐA  6   S Í M I  5 1 5  7 0 0 0   |   B R I M B O RG   T RYG G VA B R AU T  5   A K U R E Y R I  S Í M I  5 1 5  7 0 5 0

*Þennan búnað þarf að panta með bíl frá verksmiðju. Spurðu söluráðgjafa hvort hægt sé 
að breyta bíl í pöntun. 

Útg: XC60 Recharge
Gengi EUR 147,00

AUKAHLUTIR SETTIR Í HÉR HEIMA

Dráttarbeisli hálfrafdrifið 290.000 kr.
Plastmotta í skott 27.000 kr.
Þverbogar á toppinn 60.000 kr.
Hjólafesting á þverboga 32.000 kr.
Skíðafesting á þverboga (4 skíði) 38.000 kr.
Skíðafesting á þverboga (6 skíði) 44.000 kr.
Skíðafesting á þverboga útdraganleg (6 skíði) 53.000 kr.
Aurhlífar á brettaboga á afturbretti 15.000 kr.
Öryggisgrind í farangursrými 80.000 kr.
Ástigsbretti 290.000 kr.
Aurhlífar framan og aftan 49.000 kr.
Vélarhlíf  120.000 kr.

HLEÐSLUSTÖÐVAR OG KAPLAR

Etrel INCH Light 22 kW með 5m Type 2 kapli 131.900 kr.
Etrel INCH Light 22 kW með tengli 110.900 kr.
Hleðslukapall 6m, IEC 3P 230V, 16A 11kW, Type 2,  50.000 kr.
Mode 3  
Kapalhaldari  9.900 kr.

Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. gengi á verðlista. Kaupverð er með virðisaukaskatti 
og öðrum opinberum innflutningsgjöldum nema annað sé tekið fram. Verð bíls og aukabúnaðar, búnaður hans og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar 
fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð rafmagnsbíla er með lækkuðum eða niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við 
lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Komi til breytinga á lögum um opinber gjöld breytist verð bifreiðarinnar í samræmi. Leiguverð er með 
virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram og háð tilteknum skilmálum sem má finna á brimborg.is. Leiguverð rafbíla hækkar um 24% þegar virðisaukaskattsívilnun á útleigu 
rafbíla fellur niður 31.12.2023. Allir leigusamningar hækka þá, einnig þeir sem gerðir voru fyrir þann tíma. Leigutaki getur þá skilað bíl eða haldið áfram og greitt hærra gjald. 
Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár að lágmarki og í sumum tilvikum allt að fimm ár frá afhendingu 
bifreiðar. Nýir Volvo bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki 3ja ára framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða samtals 5 ár eða að 100.000 km skv. nánari skilmálum. 
Rafbílar og tengiltvinn rafbílar eru að auki með 8 ára rafhlöðuábyrgð, eða að 160.000 km skv. nánari skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og 
þjónustuskilmála en ítarlegri upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins.


