VOLVO XC70 2004

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

Utrustningsnivåer

2004

XC70 2,5T

B5254 T2 210 HK
(154 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, elektriska fönsterhissar,
fjärrstyrt centrallås, alu-fälgar ”Tellus” 7x16”, låsbara hjulbultar, färddator, konstantfarhållare, klädsel ”Klippegrund”
textil/vinyl, mugghållare fram, läderklädd ratt, handbroms
handtag och växelspaksknopp, panelinlägg ”Mesh”, ratt
knappar för radio, armstöd mellan framstolarna, sidokrock
kudde i framstolarna, justerbar ratt i höjd- och längdled,
elektronisk startspärr, BLL – blockerat låsläge, larm Volvo
Guard, ABS, första förbandskudde, krockgardin – IC,
krockkudde på förarplats, SIPS – sidokollisionsskydd,
skyddsgaller i stål, insynsskydd i lastutrymmet, TRACS –
antispinnsystem, WHIPS, bältesförsträckare, klimatanläggning ECC – elektronisk, luftkvalitetssystem med
Multifilter, rails, 12 V eluttag i lastutrymmet, Skidplate –
hasplåt i aluminium under stötfångare fram, PremAir,
passagerarhandtag på mittkonsol.

Business Plus utöver standardutrustning
Regnsensor, stereopaket HU-603 RDS med CD-spelare,
Xenonljus Bi-Xenon.

Som XC70 2,5T med tillägg av tillsatsvärmare.

Som XC70 2,5T.

2004

XC70 D5

D5244 T 163 HK
(120 kW) DIN

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Nyheter
Generellt 2004:
Nya mätartavlor med kromad
ring, standard med mugghållare,
läderklädd växelspak och handbromshandtag, rattknappar för
radio, startnyckel med integrerad
fjärrkontroll.
Ny utrustningsnivå, Business
Plus, som innehåller: regnsensor,
HU-603 stereo och Xenonljus.

VOLVO XC70 2005

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

2005

XC70 2,5T AWD

B5254 T2 210 HK
(154 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, elektriska fönsterhissar,
fjärrstyrt centrallås, alu-fälgar ”Erinus” 7x16”, låsbara hjulbultar, färddator, konstantfarhållare, HU-650 RDS-radio
med CD och inbyggd förstärkare på 4x25 W, 6 högtalare,
klädsel ”Klippegrund” textil/vinyl, mugghållare fram, läderklädd ratt, handbromshandtag och växelspaksknopp,
panelinlägg ”Mesh”, rattknappar för radio, armstöd mellan
framstolarna, sidokrockkudde i framstolarna, justerbar ratt i
höjd- och längdled, elektronisk startspärr, BLL – blockerat
låsläge, larm Volvo Guard, ABS, första förbandskudde,
krockgardin – IC, krockkudde på förarplats, SIPS – sido
kollisionsskydd, skyddsgaller i stål, insynsskydd i lastutrymmet, DSTC – antisladdsystem, EBA – panikbromsassistans, WHIPS, bältesförsträckare, klimatanläggning
ECC – elektronisk, luftkvalitetssystem med Multifilter, rails,
12 V eluttag i lastutrymmet, Skidplate – hasplåt i aluminium
under stötfångare fram, PremAir, passagerarhandtag på
mittkonsol.

2005

XC70 D5 AWD

D5244 T 163 HK
(120 kW) DIN

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

6-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som XC70 2,5T AWD med tillägg av tillsatsvärmare.

Utrustningsnivåer
Business + utöver standardutrustning
Bärkassehållare i lastutrymmet, elinfällbara backspeglar
med markbelysning, elmanövrerad förarstol, hållare för
PET-flaska bak, innerbackspegel med automatisk avbländning, regnsensor, Xenonljus Bi-Xenon.
Business ++ utöver Business +
HU-850 RDS-radio med 6CD-växlare, Dolby Surround
Pro Logic II förstärkare 4x50 W plus 1x25 W för center
högtalare samt 9 högtalare, Klädsel: ”Leisure” läder,
lastbärare för rails, nivåreglering, parkeringshjälp, bak.

Nyheter
Generellt 2005:
Stor facelift exteriört och interiört
Exteriört: Ny front med nya strål
kastare med högtrycksspolning,
ny större ”Skidplate”, större rutmönster i grillen, nya eloxerade
rails, nya bakljus i klarglas, ny
stötfångare, ny färg på plasten
(stengrå ersätter gråblå),
Volvoemblem flyttat till mitten av
bakluckan, nya hjul ”Erinus”.
Interiört: Ny mittkonsol samt ny
tunnelkonsol, nya dörrsidor,
utökad standardutrustning:
audioanläggning HU-650,
DSTC, EBA.
Ny utrustningsnivå: Business ++

