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y Kupégolvmattor 85

Op. no. 85532skålformat gummi

S40, V40 (sats/4 st mattor)

01-

Oak LHD 30889 944-2

RHD 30889 945-9

Offblack/Dark
Grey LHD 30618 364-1

RHD 30889 282-7

-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 366-6

RHD 30889 281-9

-99

Manatee LHD 30865 336-9

RHD 30865 338-5

+ Clipssats x 2,

Ch -200282 9166 926-7
För bilar som ej är utrustade med fastsättningsclips.

Gummimattor i genuint, slitstarkt naturgummi. Bekväma och
praktiska med upphöjda kanter som hindrar smuts och vatten
att tränga ner under mattan.

Fakta & Fördelar
• Färganpassade till interiören och Volvo-identifierade med en
snygg och praktisk mönsterdesign.

• Sats om fyra mattor.
• På bilar med Ch 200283– är S40/V40 serien utrustad med
fabriksmonterade fastsättningsclips.

• För bilar med Ch –200282, som ej är utrustade med
fastsättningsclips, finns en separat clipssats.

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.
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y Kupégolvmattor 85

Op. no. 85532plan textil

S40, V40 (sats/4 mattor)

01-

Oak LHD 30889 952-5

RHD 30889 953-9

99-

Offblack/Dark
Grey LHD 30618 462-3

RHD 30618 463-1

-98

Offblack/Dark
Grey LHD 30864 477-2

RHD 30864 490-5

99-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 460-7

RHD 30618 461-5

-98

Platina/Light
Grey LHD 30883 677-4

RHD 30883 679-0

1999

Manatee LHD 30889 283-5

RHD 30889 286-8

-98

Manatee LHD 30883 676-6

RHD 30883 678-2

+ Clipssats x 2,

Ch -200282 9166 926-7

För bilar som ej är utrustade med fastsättningsclips.

Mattorna är tillverkade i polyamid med syntetisk vattentät
undersida.

Fakta & Fördelar
• Sats om 4 mattor.
• På bilar med Ch 200283– är S40/V40-serien utrustad med
fabriksmonterade fastsättningsclips.

• För bilar med Ch –200282, som ej är utrustade med
fastsättningsclips, finns en separat clipssats.



y Kupégolvmattor 85

Op. no. 85532plan textil

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.
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y Kupégolvmattor 85

Op. no. 85532plan textil

S40, V40 (sats/4 mattor)

99- LHD 30623 899-9

-98 LHD 30623 894-0

+ Clipssats x 2

Ch -200282 9166 926-7

För bilar som ej är utrustade med fastsättningsclips.

Satsen består av fyra gråa nålfiltmattor.
Mattorna är tillverkade i polypropylene och har en syntetisk
vattentät undersida.
Förarmattan är försedd med en förstärkning under hälarna.
De främre mattorna är försedda med Volvo-emblem, och hålls
på plats i bilen för bästa körkomfort och säkerhet.



y Tunnelmatta 85

Op. no. 85545

S40, V40 Grå 9192 840-8

Beige 9192 842-4

En skyddsmatta över tunneln i baksätet. Skyddar bilens
originalmatta från smuts och slitage. Speciellt lämplig vid tre
personer i baksätet.
Tillverkad i 1,5 mm tjockt naturgummimaterial med en
finmönstrad ovansida. Följer tunnelns form.
Utformad för olika bilmodeller med klipplinjer på baksidan för
respektive modellbeteckning.

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.
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y Armstödssats 85

Op. no. 88202

S40, V40

2000

Platina/Light
Grey LHD 30889 486-4

RHD 30889 489-8

Offblack/Dark
Grey LHD 30889 488-0

RHD 30889 491-4

-99

Platina/Light
Grey LHD 30883 545-3

RHD 30883 548-7

Manatee LHD 30883 546-1

RHD 30883 549-5

Off-
black/Dark
Grey LHD 30883 547-9

RHD 30883 550-3

Armstöd för ökad komfort. Monteras på förarstolens ryggstöd.

För ytterligare förhöjning av komforten är armstödet justerbart i
höjdled. Armstödet finns i alla interiörfärger.
Material: Läder

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.



y Mugghållare 88

Op. no. 88271för baksätespassagerare

S40, V40 01- 30618 475-5

Mugghållare med plats för en mugg.
Lättåtkomlig från baksätet då hållaren placeras i bakkant av
mittkonsolen.
Papperskorgen försvinner eftersom denna byts ut mot
mugghållaren.
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y "Hamburgerbord"

Op. no. 89991baksätet

S40, V40 8641 590-8

Praktiskt bord för baksätespassagerarna. Sätts fast under
armstödet i baksätet och har en yta för placering av mat
och dylikt samt hållare för muggar av olika storlekar. Bordet
monteras enkelt under armstödet och vilar mot baksätets dyna
i framkant.
Kan användas med armstödet i både uppfällt och nedfällt läge.
Kan ej användas då passagerare sitter på mittplatsen.

Tekniska data

Material: ABS-plast

Färg: Antracitgrå

OBS!
För fastsättning krävs att bilen är utrustad med arm-
stöd i baksätet.



y Kyl- / värmebox 88

Op. no. 88263

S40, V40 9184 606-3

+ Fästsats

S40 Ch 713491- 9192 610-5

S40, V40 Ch -713490 30862 703-3

Spänningsomvandlare

(excl. UK) 230/12 V 9481 788-9

En praktisk bärbar kyl/värmebox som håller maten kall resp.
varm vid bilutflykten. Placeras i bagageutrymmet och förankras
med spännband för säker transport.
Satsen innehåller en elkabel på 1,5 m som passar i bilens
12-voltsuttag.
Boxen fungerar som både kyl- och värmebox genom ett
termoelektriskt system.
Spänningsomvandlaren gör användningen av boxen mer
flexibel. Möjliggör t.ex. användning av boxen inomhus vid
packning och nedkylning.

Tekniska data

Kyl-/Värmebox
Färg: Antracitgrå

Kyl-/värmekapacitet: Min +5°C, max +60°C

Strömförbrukning: 4 A

Vikt: 5,6 kg

Volym: 18 l (innermått anpassat för
2-litersflaskor)

Yttermått (L x B x H): 412 x 300 x 391 mm

Material: PP-PUR (Polypropylen
Polyuretan)

Typgodkännande: TÜV-GS och CE

Spänningsomvandlare

230/12 V (excl. UK)

Ingång: 230 V, ~50 Hz, 0,6 A

Utgång: 13 V, 5 A, 65 W

Yttermått (L x B x H): 170 x 115 x 65 mm

Vikt: 0,6 kg

OBS!
För att uppfylla erfoderlig krocksäkerhet måste boxen
installeras i bilen med angiven fästsats.
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y Stolskydd

Op. no. 89991

S40, V40 1343 999-7

Ett praktiskt skyddsöverdrag till framstolen. Bra att ha till hands
när du vill skydda den ordinarie bilklädseln mot nedsmutsning
och väta.

Fakta & Fördelar
• Ett överdrag för tillfälligt bruk
• Starkt plastmaterial
• Kan användas upprepade gånger
• Tar liten plats – alltid till hands
• Skyddar originalklädseln mot nedsmutsning och väta
• Styckförpackad



y Nackstöd med sidostöd 88

Op. no. 88250bak

S40, V40

-99 Scandic

7260 Platina/Light Grey 30850 476-0

7250 Manatee -99 30850 477-8

7270 Offblack/Dark Grey 30850 478-6

-99 Art-déco

7560 Platina/Light Grey 30856 060-6

7550 Manatee -99 30856 061-4

7570 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

-00 Aqua

7360 Platina/Light Grey 30856 060-6

7350 Manatee -99 30856 061-4

7370 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

-00 Madison

7760 Platina/Light Grey 30850 485-1

77 50 Manatee -99 30850 486-9

7770 Offblack/Dark Grey 30850 487-7

-99 Art leather

7860 Platina/Light Grey 30856 060-6

7850 Manatee -99 30856 061-4

7870 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

Leather

7960 Platina/Light Grey -00 30856 060-6

7950 Manatee -99 30856 061-4

7970 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

Nackstödet med sidostöd ersätter de befintliga nackstöden.
Sidostöden kan fällas ut från nackstödet. Sidostöden förhindrar
huvudet att falla åt sidorna under sömn eller vila.
Perfekt att kombinera med den inbyggda barnbälteskudden.
Nackstöd bak med sidostöd levereras styckvis i samtliga
interiörfärger.

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.
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y Vilo- / komfortkudde

Op. no. 89991

S40, V40 -02 30863 904-6

En bekväm vilo-/komfortkudde som med lätthet monteras på
passagerarstolen.
En stoppad hästskoformad kudde ger passageraren ett
bekvämt extra stöd för huvudet vid sömn eller vila under resan.
Vilo-/komfortkudden är speciellt utformad för stolarna i
S40/V40, vilket medför ett integrerat utseende och en perfekt
passform.
Vilo-/komfortkudden har en enfärgad grå trikåklädsel.



y Solgardin 88

Op. no. 88230bakruta

S40

01-02 Oak 30618 509-1

96-02 Offblack/Mörkgrå 30850 662-5

-00 Platina/Ljusgrå 30850 661-7

-99 Manatee 30850 663-3

Skyddar effektivt mot värme och solljus.
Formanpassad till hatthyllan vilket ger en snygg helhets-design
och en funktionell användbarhet.
Gardinen är inbyggd i en aluminiumkassett som är
färg-anpassad till hatthyllan. Gardinen drages upp som en
rullgardin och hakas i befintliga urtag i taket.
God bakåtsikt genom gardintyget.
Bilen är förberedd för solgardinen.

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.
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y Väskhållare

Op. no. 88275

S40, V40 9499 313-6

En praktisk väskhållare för placering på mittkonsolen vid
passagerarsidan fram.
Håller väskan eller en mindre kasse förankrad på plats samt
gör den lättåtkomlig från framstolarna.
Utformad som en fjädrande klämma med öppning uppåt där
bärhandtaget placeras.
Tillverkad i formsprutad ABS-plast med präglad yta och
färganpassning till interiören.

OBS!
Går ej att använda i kombination med handsfree tele-
fon-set.



y Glasögonhållare

Op. no. 88273

S40, V40 9204 651-5

En mycket praktisk glasögonhållare, anpassad för alla typer
av glasögon.
Dina glasögon hålls säkert på plats av en fjädrande låstunga
som spänns runt bågarna, och är lätt att öppna och stänga.
Mycket enkel att montera med dubbelhäftande tejp.

Tekniska data

Material: Mjuk plast med ett luddigt ytskikt, och en
ingjuten fjäderstålsskena.

Färg: Grafit
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y Myntfack 88

Op. no. 88214

S40, V40 01- 8641 668-2

Praktisk förvaring för parkeringspengar.
Myntkassetten placeras i dess hållare framtill i utrymmet
under framsätenas mittarmstöd, där den är dolt placerad men
samtidigt lätt att nå.
Löstagbar – mycket praktiskt att kunna ta den med sig till
parkeringsautomaten.
Myntkassetten har plats för ca 3 x 18 mynt och klarar de
flesta valutor. Snäppfunktion för in- och urmatning av mynt.
De kompakta yttermåtten gör att den kan förvaras i fickan.
Myntkassetten är tillverkad av grafitfärgad plast som passar till
bilens inredning.



y Paraplyhållare + paraply

Op. no. 88213

S40, V40 30863 730-5

Praktisk hållare för förvaring av kompaktparaplyer i bilen.
Paraplyhållaren kan lätt installeras på centrumkonsolens
passagerarsida.
Ett kompaktparaply ingår i satsen.
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y Askkopp och tändare 88

Op. no. 88006

S40, V40

02-

Utan lock 30638 331-6

01-

Med lock 30618 476-3

Askkopp och tändare med placering i mittkonsolen för bilar
som inte från början har denna utrustning.



y Farthållare 27

Op. no. 27502

S40, V40

02- Grundsats

Bensin LHD 30618 581-0

RHD 30618 582-8

+ Tilläggssats1Grundsats

Diesel, GDI (B4184SJ) 30618 580-2

+ System2

Diesel 30618 131-4

GDI (B4184SJ) 30618 132-2

2001 Grundsats

Bensin, GDI
(B4184SM) LHD 30618 140-6

RHD 30618 141-3

+ Tilläggssats¹ Grundsats

Diesel, GDI (B4184SJ) W0033-3 30618 129-8

+ System²

Diesel 30618 131-4

GDI, (B4184SJ)
W0033-³ 30618 132-2

2000 Grundsats

Bensin, GDI (B4184SM), excl. Diesel

LHD 30883 881-2

RHD 30883 882-0

+ Tilläggssats¹ 1999 Grundsats

LHD 30883 877-0

RHD 30883 878-8

+ Tilläggssats¹ -98 Grundsats

LHD 30862 250-5

RHD 30862 251-3

+ Tilläggssats¹

Ett tillbehör som ger bilkörningen en ny dimension.
Föraren ställer in farten och farthållaren sköter resten.
Det innebär bland annat:
• att föraren lätt kan anpassa hastigheten till gällande
hastighetsbegränsningar,

• att föraren kan hålla en jämn och konstant hastighet,
• att bränsleförbrukningen blir lägre.
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y Farthållare 27

Op. no. 27502

Fakta & Fördelar
• Ger en bekväm och avstressande körning.
• Jämnare bilkörning ger lägre bensinförbrukning.
• Exakt hastighetsreglering genom ett elektroniskt styrt
system.

• Redan inställd hastighet kan enkelt justeras.
• Efter tillfällig acceleration återgår bilen till inställd hastighet.
• Efter nedbromsning återgår bilen till inställd hastighet om
strömbrytaren hålls i läge RESUME.

1 Tilläggssats: LHD MT 30883 871-3, LHD AT 30883 869-7, RHD MT 30883
872-1, RHD AT 30883 870-5.
2 Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VADIS.
3 I kombination med GDI (B4184SJ) fungerar konstantfarthållaren bara på 4:e och
5:e växeln.



y Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS)

Op. no.Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-, EU

Här är ett system som visar dig vilken väg du skall köra för att
komma till en bestämd destination. Välj ditt önskade slutmål
genom några enkla knapptryckningar och en röst ger dig
körinstruktioner i god tid före varje nytt vägval. Samtidigt
får du ytterligare information via bildskärmen, så kallad
turn-by-turn-guidning.
På skärmen i mittkonsolen kan du hela tiden få reda på exakt
var du befinner dig, och även få reda på färdvägen i förtid. En
stor pil visar åt vilket håll du skall köra. Du väljer om du vill bli
visad den kortaste färdvägen, eller den snabbaste.
Förutom att du kan välja en gatuadress som ditt slutmål,
finns en lång lista över olika inrättningar att välja från, t. ex.
sevärdheter, hotell eller restauranger. Du kan dessutom,
om du inte vet namnet på en restaurang, få en lista på de
närmaste inrättningarna att välja från. Volvos återförsäljare
finns naturligtvis också som val. Här finner du även annan
nyttig information, såsom telefonnummer och adresser till ett
stort antal inrättningar. Dessutom kan personliga destinationer
lagras. Om du avviker från den planerade rutten kan du
automatiskt få en ny färdväg om du så önskar.
Följande val av språk för ljud och text finns: Svenska,
Engelska, Tyska, Holländska, Franska, Italienska, Spanska.
Kartorna finns på CD-ROM-skivor för Europa som f.n. täcker
följande områden:
• Södra Sverige och Danmark
• Benelux-länderna
• Tyskland
• Frankrike
• Österrike, Schweiz och Italien
• Storbritanien
• Spanien
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y Volvo Navigation System, HU-1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-

EU 30623 240-6

HU-1205 Audio/RTI har samma specifikationer och
prestanda som HU-605, enda skillnaden är att den saknar
kassettbandspelare. För specifikationer/prestanda, se .

Specifikation:
• En mansröst ger tydliga instruktioner genom dörrhögtalaren
vilket gör att föraren inte behöver titta på bildskärmen.

• Systemet styrs via knappar på radioenheten.
Navigationsfunktionen kan även styras med en fjärrkontroll
(tillbehör).

• Systemets funktioner är baserade på CD-ROM-kartor,
likadana kartor som används till våra övriga bilars
Navigationssystem.

• GPS-antennen är placerad under instrumentbrädan.
• Systemet är utrustat med en färgskärm.
• Programmering av destination är av säkerhetsskäl inte
möjligt under färd, endast när bilen är stillastående.

• Med extern förstärkarutgång.

CD-kartor

Benelux 8691 705-1

England
(två
skivor) 8691 703-6

Italien,
Schweiz,
Österrike
(två
skivor) 8691 704-4

Frankrike
(två
skivor) 8691 702-8

Tyskland
(två
skivor) 8691 701-0

Skandi-
navien
(två
skivor) 8691 700-2

Spanien 8691 706-9

HU-1205 kan kompletteras med:

CD-växlare, se .

Fjärrkontroll* 8622 115-7

High Performance sound med digital förstärkare 03–.

För specifikationer/prestanda, se .

* Fjärrkontrollen kan endast användas för att styra
navigeringsfunktionerna.



y CD-kartor 39

Op. no. 89991Navigation - RTI (Road and Traffic Information)

S40, V40, 01-

CD-kartor

Benelux 30669 119-7

England 30669 117-1

Italien,
Schweiz,
Österrike 30669 118-9

Frankrike
(två
skivor) 30669 116-3

Tyskland
(två
skivor) 30669 115-5

Skandi-
navien 30669 114-8

Japan (tre
skivor) 30657 414-6

Spanien 30669 120-5
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y Backvarningssystem 36

Op. no. 36630

S40, V40 30618 166-0

Varnar för hinder bakom bilen när du backar, en summerton
i pulser ökar till en hel ton när hindret är ca 25 cm från den
bakre stötfångaren. Aktiveras när backväxeln är ilagd. Börjar
låta när ca 150 cm återstår till hinder. Ett utmärkt hjälpmedel
vid parkering.
Satsen består av fyra sensorer som monteras så gott som
osynligt i det bakre stötfångarskinnet, en styrenhet samt en
summer med justerbar ljudnivå. Det som syns av sensorerna
skall lackeras med två lager färg.
Möjlighet till avstängning av systemet finns genom att blinka en
gång med körriktningsvisaren, t ex vid backning med husvagn.



y Färddator 38

Op. no. 38224

S40, V40, excl. Bi-fuel

03-

Färddatorsats 30623 234-9

01-02

Färddatorsats

(km) 30896 570-6

(miles) 30896 571-4

Uppgradering1 30896 572-2

2000

Färddatorsats (exkl. D4192T)

(km) 30883 638-6

(miles) 30883 641-0

Uppgradering² 30883 642-8

1999

Färddatorsats (exkl. D4192T)

(km) 30883 638-6

(miles) 30883 641-0

Uppgradering² 30883 642-8

LCD-display inbyggd i kombinationsinstrumentet. Färddatorn,
som manövreras med en omkopplare i centrumkonsolen, har
följande funktioner:
Momentan
bränsleförbrukning:

Aktuell bränsleförbrukning.

Genomsnittlig
bränsleförbrukning:

Genomsnittlig förbrukning efter
senaste nollställning.

Medelhastighet: Medelhastighet för körningen efter
senaste nollställning.

Körsträcka: Avverkad körsträcka efter senaste
nollställning.

Aktionsradie: Körsträcka kvar till tom tank +
varningsfunktion.

Yttertemperatur: Yttertemperaturen strax ovanför
vägytan, temperaturområde -40°C
till +50°C, issymbolindikering mellan
+2°C och –5°C.

Kilometerdisplay: Km, km/tim, liter/100 km och °C
eller °F.

Miles display: Miles, MPH, MPG och °C eller °F.

Issymbolindikeringen och varningsfunktionen för tom tank
utlöses oavsett omkopplarens läge.

1 Uppgradering från yttertemperaturmätare till färddator.
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y Yttertemperaturmätare 38

Op. no. 38426

S40, V40

03- 30623 233-1

99-02

(Km/h)1 30883 634-5
99-02
(Mph)¹ 30883 636-0

-98 30862 805-6

Mäter yttertemperaturen strax ovanför vägbanan.
En issymbol visas vid nedanstående temperaturer som varning
för ev. isbildning på vägbanan.
LCD-display med svarta siffror på ljus bakgrund. Inbyggd i
kombinationsinstrumentet.
Bilen är kabeldragen för temperaturmätaren.
Modulerna för årsmodellerna 99- kan programmeras för °C
och F.
De kan också uppgraderas med färddatorns funktioner, se
s.26.
Temperaturom-
råde:

-40°C till +50°C

Issymoblindikering: 99- mellan +2°C och -5°C

-98 mellan +5°C och -5°C

Tolerans: ±2°C vid -30°C

±0,5°C vid 0°C

±1°C vid +50°C

1Display förberedd för andvändning som färddator. Efter montering behöver funk-
tionen aktiveras via VADIS.



y Kupéluftfilter 87

Op. no. 87207

S40, V40

Pollenfilter

-99

Excl. AC/ECC 30818 694-9

Multifilter

00-

AC/ECC 30883 952-1

99-

Excl. AC/ECC 30864 724-7

1. Pollenfilter
Pollenfilter för montering i kupévärmaren.
Elektrostatiskt laddat luftfilter som effektivt renar luften från
pollen och smutspartiklar.
Partikelfiltrering ner till 0,25 micron (0,00025 mm).
Filtret är inbyggt i ett filterhus av polypropylen.
Kupévärmaren är förberedd för enkel installation.
Filtrets bytesintervall: 15 000 km.

2. Multifilter

Ett kombinerat partikelfilter och aktivt kolfilter, för montering i
kupévärmaren. Förutom pollen och dammpartiklar, filtrerar
filtret även bort merparten hälsofarliga gaser samt otrevlig lukt.

Pollen och dammpartiklarna fastnar i filtermaterialet, emedan
gaserna absorberas av det aktiva kolet som ingår i filtrets
konstruktion.

Filtrets bytesintervall: 20.000 km eller efter 1 år.
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y PC-bord 88

Op. no. 88003

S40, V40
LHD 9204 709-1

RHD 9204 710-9

Ett bord för placering av en bärbar dator (lap-top) på en
praktisk och säker plats i framsätet på passagerarstolen.
Bordet medger att föraren når sin dator från förarplatsen och
kan på ett bekvämt sätt använda den när bilen är parkerad.
Passar för de flesta bärbara datorer med slät undersida och
med en max. vikt av 3,5 kg.

Bordet skjuts in mellan rygg- och sittdyna och fixeras med
en spännrem och fästkonsol med skruvratt som gör det lätt
att sätta på plats och ta ur om platsen behöver användas av
passagerare. Datorn hålls på plats med en låsmekanism
och fyra gummifötter som tejpas på undersidan, detta kan
orsaka problem om datorn används vid dockningsstation.
I bordet finns också två fack med plats för disketter och
småprylar. Justerbar i olika lägen genom passagerarstolens
olika lägesmöjligheter. Kundinstruktion ingår i satsen.

Tekniska data

Material: ABS plast och stålrörsram

Färg: Antracitgrå

Vikt: 2 kg

Reservdelar

Fäste (datorns
undersida) 9204 423-9

Gummifot
(datorns
undersida) 9184 729-3

OBS!
Använd endast datorn då bilen är parkerad på en trafik-
säker plats.



y Vindavvisare

Op. no. 83621taklucka

S40, V40
W0035- med taklucka 30623 025-1

En integrerad, dold vindavvisare som fälls upp automatiskt
när man öppnar takluckan. Vindavvisaren minskar luftdraget i
kupén när luckan är öppen, och ger dig och dina passagerare
en behagligare färd.
Enkel montering med befintliga skruvar.
Tillverkad i svart plast (ABS).
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y Vindavvisare

Op. no. 89114sidorutor, framdörrar

S40, V40 30618 578-6

Ett praktiskt tillbehör som minskar drag och vindbrus i kupén
när du kör med sidorutan öppen, och ger därmed dig och dina
passagerare en behagligare färd.
Vindavvisarna är formgivna för att diskret och snyggt följa
framdörrarnas form.
Monteras enkelt med dubbelhäftande tejp och clips utan
åverkan på bilen.
Vindavvisarna är tillverkade i akrylplast och levereras i par,
komplett med monteringsanvisningar.
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