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Інформація, наведена вище, представлена для довідки. Виробник залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики, матеріали, кольори без попередження.
За детальною інформацією щодо технічних характеристик, наявності, ціни звертайтесь до офіційних дилерів Volvo.

Дитяче крісло, бустер (15-36 кг). Додатковий боковий 
захист та підтримка голови та шиї, правильне закріплення 
ременя безпеки гарантує, що діти з 4 до 10 років 
знаходяться у найбільш безпечному положенні під час 
поїздки. Підголівник, який легко регулюється забезпечує 
комфорт навіть у довгих подорожах.

Тримач для iPad®. Спеціально розроблений для Вашого 
Volvo, гладкий тримач оптимізує комфорт і безпеку 
при використанні iPad® на задньому сидінні. Дозволяє 
пасажирам на задньому сидінні використовувати його 
функції та програми під час подорожі.  Тримач має 2 
USB порти, що дозволяє одночасно заряджати iPad та 
мобільний телефон. Якщо тримач не потрібен, Ви легко 
можете його прибрати.

Накладка бампера. Ексклюзивна глянцева накладка 
бампера з нержавіючої сталі захищає лакофарбове 
покриття від подряпин під час завантаження та 
розвантаження багажу.

Подушка для подорожей. Ця подушка забезпечує 
комфортну підтримку шиї під час довгих поїздок. Вона 
може бути легко встановлена на будь-якому місці 
автомобіля і так само легко знімається, коли не потрібна. 
Доступна у двох варіантах: у кольорі Blond з нубуку та 
м'якою вовняною тканиною кольору Charcoal.

Складний фаркоп. Для того щоб відкрити фаркоп і 
скористатися ним, достатньо натиснути одну кнопку. У 
закритому положенні фаркоп схований під бампером. 
Ви отримаєте повідомлення на дисплеї, якщо фаркоп не 
зафіксований. 

Тримач для велосипедів, який монтується на фаркоп. 
Компактний надійний тримач, зручний у використанні та 
дозволяє одночасно перевозити до двох велосипедів. 
Коли ви не використовуєте тримач, його можна зберігати в 
автомобілі або вдома.

Килимки для підлоги із литого пластику. М'які та гнучкі 
килимкі з підвищеними бортами призначені для захисту 
підлоги вашого Volvo не змінюючи дизайн інтер'єру. 
Тунельний килимок стане у нагоді при перевезенні троьх 
пасажирів на задньому сидінні. Колір і форма килимка 
гармонійно поєднуються з інтер'єром автомобіля.

Бризковики. Розроблені як частина колісної арки вашого 
автомобіля, ці бризковики надійно захищають кузов від 
бруду та каменів, зберігаючи гарний зовнішній вигляд 
вашого XC60.

За допомогою пакету стилізації  екстер'єру для Вашого XC60 Inscription, Ви посилюєте ексклюзивність та потужність 
позашляховика. Елементи з нержавіючої сталі ідеально гармонують із деталями кузову Inscription. 22-дюймові 
легкосплавні 10-спицеві диски надають елегантності Вашому XC60 Inscription. 
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Система допомоги при паркуванні Parking Assistance 
Pilot. Система Parking Assistance Pilot вимірює вільне
місце для паркування та паркує ваш автомобіль, беручи
на себе керування. В той же час ви контролюєте коробку
перемикання передач та акселератор. Система 
допомагає при паркуванні паралельно та 
перпендикулярно до проїжджої частини.


