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V40 SILNIKI BENZYNOWE 

Silnik (litr/KM) Skrzynia biegów
Cena w zł z VAT

Kinetic Momentum Inscription

T3

2.0/152
manualna, 
6 biegów

100 300 107 500 117 000

1.5/152
automatyczna Geartronic,  

6 biegów
109 300 116 500 126 000

V40 SILNIKI DIESLA  

Silnik (litr/KM) Skrzynia biegów
Cena w zł z VAT

Kinetic Momentum Inscription

D2

2.0/120 manualna,  
6 biegów 107 700 114 900 124 400

2.0/120 automatyczna Geartronic,  
6 biegów 116 700 123 900 133 400

D3

2.0/150 manualna,  
6 biegów 113 800 121 000 130 500

2.0/150 automatyczna Geartronic,  
6 biegów 122 800 130 000 139 500
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TECHNOLOGIA

Sensus, Intellisafe i Drive-E – teraz możesz jeździć tak, jak zawsze chciałeś.

Ty i Twój pojazd: zawsze razem.

Siłą skandynawskiego designu jest połączenie elegancji i funkcjonalności. Przykładem jest Sensus.  
Ten zintegrowany system informacyjny, rozrywkowy i pomocniczy umożliwia zupełnie nowy, intuicyjny 
sposób połączenia z Twoim pojazdem. 

Za pomocą Sensus można bardzo prosto ustawić wszystkie aspekty jazdy pod swoje osobiste potrzeby. 
Ale to nie wszystko. Twoje Volvo stanie się częścią Twojego cyfrowego świata, tak perfekcyjnie 
dopasowane, że nawet nie będziesz potrzebował instrukcji obsługi – po prostu wsiądź i jedź!

Nowa definicja bezpieczeństwa – dzień po dniu.

Inteligentne bezpieczeństwo dla Ciebie i wszystkich wokoło. W kwestii bezpieczeństwa Volvo jest 
liderem, i to od 1927 r. Intellisafe to nasze całościowe podejście do kwestii bezpieczeństwa pojazdu.
Jazda z intellisafe jest prosta, bezstresowa i sprawia więcej radości. Stanowi aktywne wsparcie w trakcie 
jazdy. Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak układ monitorujący "martwe pola" widoczności, 
aktywny tempomat oraz ostrzeganie o ryzyku kolizji z rozpoznawaniem pieszych oraz rowerzystów  
z pełnym automatycznym hamowaniem, możesz jeździć bezpiecznie i spokojnie. 
 
System bezpieczeństwa Citysafety skanuje Twoje otoczenie pod kątem niespodziewanych sytuacji  
i pomaga uniknąć nieszczęśliwych wypadków. We wnętrzu każdego Volvo chroni Cię solidna karoseria, 
boczna konstrukcja wykonana z niezwykle wytrzymałej stali borowej i nasz innowacyjny system 
zabezpieczający przed bocznymi uderzeniami (SIPS). Sensem i celem Intellisafe jest stworzenie 
pojazdów, które całkowicie unikają stłuczek. Ponieważ bezpieczeństwo od dawien dawna jest mocną 
stroną Volvo pod każdym względem.

Sprawność. Ochrona środowiska. Wydajność.

Drive-E to nasze kompleksowe rozwiązanie dla idei zrównoważonej jazdy. Cały szereg innowacyjnych 
technologii łączy więcej mocy, większą sprawność i więcej radości z jazdy, a zarazem chroni środowisko.
Drive-E oznacza nowe, skuteczne i wydajne silniki, pojazdy Plug-In Hybrid, wysokowydajne akumulatory, 
technologię STOP/STArT, systemy odzysku energii i wreszcie długofalową produkcję.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Opis wypOsażenia wersji KineTiC

BezpieCzeńsTwO:

•  CITY SAFETY – laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h
• siedem poduszek powietrznych: poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne,  2 kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń  

i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
• poduszka powietrzna dla pieszego (Pedestrian Airbag Technology)
• DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) – układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji 
• SIPS (Side Impact Protection System) – system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych 
• WHIPS (Whiplash Protection Seating System) – system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego
• ABS (Anti-Lock Brake System) z elektronicznym układem rozdziału sił hamowania (EBD Electronic Brake Distribution)
• EBL (Emergency Brake Lights) – ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu
• EBA (Emergency Brake Assistance) – układ wspomagania nagłego hamowania 
• oświetlenie asekuracyjne Home Safe
• autoalarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu i ruchu wewnątrz kabiny
• immobilizer ze zmiennym kodem
•  strefy kontrolowanego zgniotu – elementy nadwozia chroniące pasażera wykonane z ultrawytrzymałej stali borowej UHSS
• sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc
• światła do jazdy dziennej LED
• zamek centralny sterowany pilotem 
• system mocowania fotelika ISOFIX dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy

KOmfOrT

• zawieszenie Dynamic
• tempomat
• zawieszenie komfortowe Touring dla silnika D2 (nie dotyczy wersji r-Design)
• elektronicznie sterowana dwustrefowa klimatyzacja (ECC – Electronic Climate Control)
• układ szybkiego nagrzewania wnętrza (PTC Positive Temperature Control) – tylko dla silników Diesla
• elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
• AQS (AIr QUALITY SYSTEM) – system poprawy jakości powietrza w kabinie
• układ recyrkulacji powietrza we wnętrzu samochodu
• przeciwpyłkowy filtr powietrza
• szyby o zmniejszonej przenikliwości światła o zielonym zabarwieniu
• elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu, z funkcją opuszczania i domykania
• podświetlany i zamykany schowek na rękawiczki
• układ STOP/STArT

funKCjOnalnOść

• 16-calowe koła z lekkich stopów MATrES
•  audio PErFOrMANCE 2×25W, 4 głośniki, CD z możliwością odczytu plików MP3-WMA, złącze AUX, 5-calowy wyświetlacz LCD
• sterowanie audio z kierownicy
• tapicerka tekstylna LOrENSBErG (kod P000)
• kanapa tylna dzielona w proporcjach 60/40
• pochylany fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym
• komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
•  wykończenie wnętrza czarne (CHArCOAL) z jasną listwą wokół klawiatury konsoli centralnej
• skórzana, trójramienna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
• skórzana dźwignia zmiany biegów z aluminiowym wykończeniem
• skórzany drążek hamulca ręcznego
• roleta schowka w konsoli centralnej
• dywaniki tekstylne
•  lampki do czytania z przodu dla kierowcy i pasażera oraz oświetlenie przestrzeni na nogi
• wskaźnik temperatury zewnętrznej
• dodatkowe gniazdo 12 V w tylnej części konsoli centralnej
• zestaw naprawczy koła
• podłokietnik przedni
• schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach
• uchwyty na kubki z przodu
• dwie końcówki układu wydechowego (niedostępne dla D2)
• podświetlane lusterko wewnętrzne dla pasażera
• uchwyt na bilety parkingowe
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

wersja wypOsażenia mOmenTum zawiera wypOsażenie wersji KineTiC Oraz:

• 16-calowe koła z lekkich stopów MArKEB
• reflektory przednie w technologii LED
• tapicerkę winylowo-tekstylną LINNE z tylnym podłokietnikiem i uchwytami na kubki
• fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego i wysokości
• elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED oraz oświetleniem podłoża
• czujnik deszczu
• automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
• trójramienną skórzaną kierownicę z aluminiowym wykończeniem
• ozdobną listwę progową
• czarne, gumowe listwy dookoła szyb bocznych

wersja wypOsażenia insCripTiOn zawiera wypOsażenie wersji mOmenTum Oraz:

• tapicerkę skórzaną VASA (z elementami wykonanymi z winylu) z tylnym podłokietnikiem i uchwytami na kubki
• 17-calowe koła z lekkich stopów SArPAS
• 16-calowe koła ze stopów lekkich MATrES dla silników w wersji ECO z niską emisją CO2

• dodatkowy pakiet oświetlenia
• nakładki progowe Inscription
• wykończenie wnętrza Milled Aluminium
• 8-calowy adaptacyjny wyświetlacz cyfrowy zegarów Active TFT
• regulowany podłokietnik w konsoli centralnej
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V40 CROSS COUNTRY SILNIKI BENZYNOWE 

Silnik (litr/KM) Skrzynia biegów

Cena w zł z VAT

Cross Country 
Cross Country 

Momentum
Cross Country 

Summum

T3 1.5/152
automatyczna Geartronic,  

6 biegów
117 000 124 900 134 200

V40 CROSS COUNTRY SILNIKI DIESLA  

Silnik (litr/KM) Skrzynia biegów

Cena w zł z VAT

Cross Country 
Cross Country 

Momentum
Cross Country 

Summum

D2

2.0/120 manualna,  
6 biegów 115 400 123 300 132 600

2.0/120 automatyczna Geartronic,  
6 biegów 124 400 132 300 141 600

D3

2.0/150 manualna,  
6 biegów 121 500 129 400 138 700

2.0/150 automatyczna Geartronic,  
6 biegów 130 500 138 400 147 700
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Opis wypOsażenia wersji CrOss COunTry

BezpieCzeńsTwO:

• CITY SAFETY – laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h
•  siedem poduszek powietrznych: poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne,  2 kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń  

i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
•  poduszka powietrzna dla pieszego (Pedestrian Airbag Technology)
• DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) – układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji 
• SIPS (Side Impact Protection System) – system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych 
• WHIPS (Whiplash Protection Seating System) – system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego
• ABS (Anti-Lock Brake System) z elektronicznym układem rozdziału sił hamowania (EBD Electronic Brake Distribution)
• EBL (Emergency Brake Lights) – ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu
• EBA (Emergency Brake Assistance) – układ wspomagania nagłego hamowania 
• oświetlenie asekuracyjne Home Safe
•  autoalarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu i ruchu wewnątrz kabiny
• immobilizer ze zmiennym kodem
• strefy kontrolowanego zgniotu – elementy nadwozia chroniące pasażera wykonane z ultrawytrzymałej stali borowej UHSS
• sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc
• światła do jazdy dziennej LED
• zamek centralny sterowany pilotem 
• system mocowania fotelika ISOFIX dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy

KOmfOrT:

• zawieszenie Dynamic
• tempomat
• elektronicznie sterowana dwustrefowa klimatyzacja (ECC – Electronic Climate Control)
•  układ szybkiego nagrzewania wnętrza (PTC Positive Temperature Control) – tylko dla silników Diesla
• elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
• AQS (AIr QUALITY SYSTEM) – system poprawy jakości powietrza w kabinie
• układ recyrkulacji powietrza we wnętrzu samochodu
• przeciwpyłkowy filtr powietrza
• szyby o zmniejszonej przenikliwości światła o zielonym zabarwieniu
•  elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu, z funkcją opuszczania i domykania
• podświetlany i zamykany schowek na rękawiczki
• układ STOP/STArT

funKCjOnalnOść:

• 16-calowe koła z lekkich stopów GEMINUS
•  audio PErFOrMANCE 2×25W, 4 głośniki, CD z możliwością odczytu plików MP3-WMA, złącze AUX, 5-calowy wyświetlacz LCD
• sterowanie audio z kierownicy
• tapicerka tekstylna LOrENSBErG (kod P000)
• kanapa tylna dzielona w proporcjach 60/40
• pochylany fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym
• komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
•  wykończenie wnętrza czarne (CHArCOAL) z jasną listwą wokół klawiatury konsoli centralnej
• skórzana,  trójramienna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
• skórzana dźwignia zmiany biegów z aluminiowym wykończeniem
• skórzany drążek hamulca ręcznego
• roleta schowka w konsoli centralnej
• dywaniki tekstylne
•  lampki do czytania z przodu dla kierowcy i pasażera oraz oświetlenie przestrzeni na nogi
• wskaźnik temperatury zewnętrznej
• dodatkowe gniazdo 12 V w tylnej części konsoli centralnej
• zestaw naprawczy koła
• podłokietnik przedni
• schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach
• uchwyty na kubki z przodu
• dwie końcówki układu wydechowego (niedostępne dla D2)
• podświetlane lusterko wewnętrzne dla pasażera
• uchwyt na bilety parkingowe
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

wersja wypOsażenia CrOss COunTry mOmenTum zawiera wypOsażenie wersji KineTiC Oraz:

• 16-calowe koła z lekkich stopów GENAM
• reflektory przednie w technologii LED
•  tapicerkę winylowo-tekstylną LINNE z tylnym podłokietnikiem i uchwytami na kubki
•  fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego i wysokości 
•  elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED oraz oświetleniem podłoża
• czujnik deszczu
•  automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
• trójramienną skórzaną kierownicę z aluminiowym wykończeniem
• ozdobną listwę progową
• czarne, gumowe listwy dookoła szyb bocznych

Wersja wypOsażenia CrOss COunTry summum zawiera wypOsażenie wersji mOmenTum Oraz:

•  tapicerkę skórzaną Saltholmen (z elementami wykonanymi z winylu) z tylnym podłokietnikiem i uchwytami na kubki
• 17-calowe koła z lekkich stopów KEID
•  wykończenie wnętrza Copper Dawn
•  8-calowy adaptacyjny wyświetlacz cyfrowy zegarów Active TFT
• regulowany podłokietnik w konsoli centralnej
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elemenTy wypOsażenia sTylizaCyjneGO Dla wersji mOmenTum Cena w zł z VAT

•  tapicerka skórzana łączona z nubuk/textil z tylnym podłokietnikiem i uchwytami na kubki (kod tapicerki Pr00). 
• 17-calowe koła z lekkich stopów IXION III
•  16-calowe koła z lekkich stopów IXION dla silników w wersji ECO z niską emisją CO2

• reflektory przednie w technologii LED
•  8-calowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz wskaźników zegarów Active TFT
•  3-ramienna skórzana kierownica z elementami dekoracyjnymi
•  dwie końcówki układu wydechowego, chromowane ze stali nierdzewnej 
•  podświetlana dźwignia zmiany biegów
•  podsufitka w kolorze czarnym
•  elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED oraz oświetleniem podłoża
•  regulowany podłokietnik w konsoli centralnej
•  elementy dekoracyjne Stealth Aluminium
•  jasne listwy szyb bocznych
•  dźwignia hamulca postojowego wykończona skórą 
•  jedwabiście matowe obudowy lusterek zewnętrznych
• sportowe pedały
• spojler drzwi bagażnika
• nakładki progowe r-Design
• dywaniki tekstylne

9 900

17-calowe koła z lekkich stopów IXION

Fotel

Wykończenie wnętrza 

 

Obudowy lusterek zewnętrznych  

Końcówki układu wydechowego

Wyświetlacz cyfrowy  
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DYNAMIC EDITION
edycja Dynamic edition zawiera wyposażenie momentum  
lub Cross Country momentum oraz: 

Cena Dynamic edition w zł  
z VAT

• 17-calowe koła rODINIA Glossy Black
• fotele Dynamic Edition tekstylno-skórzane P800/S800 - V40/V40 Cross Coountry
• fotele Dynamic Edition tekstylno-skórzane z czarną podsufitką  

P860/S860 – V40/V40 Cross Coountry – dopłata 1270 zł
• wykończenie wnętrza aluminium Black Grid
• wstawki w drzwiach i desce rozdzielczej w kolorze Glossy Black
• obramowania szyb bocznych wykończone w kolorze Glossy Black
• grill wykończony w kolorze Glossy Black
• wstawki w przednim zderzaku wykończone w kolorze Glossy Black
• standardowy lakier: 019 White Solid lub 614 Black Solid
• lakier metaliczny: 714 Osmium Grey lub 717 Onyx Black – dopłata 2800 zł
• lakier perłowy: 707 Crystal White Pearl – dopłata 5600 zł

4 000 
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Volvo V40 w wersji Dynamic edition 

Volvo V40 Cross Country w wersji Dynamic edition 
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l - standard         m - opcja        niedostępne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
BEZPIECZEŃSTWO

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł 

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country 

Momentum

Inscription/ 
Cross Country 

Summum

769

sysTem BezpieCzeńsTwa i  
obsługiwany przez kamerę zawiera:
•  funkcję Lane Keeping Aid – utrzymywanie pasa ruchu
•  road Sign Info – system rozpoznawania znaków drogowych
•  Active High Beam – aktywne światła drogowe
•  Collision Warning – ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją 

rozpoznawania pieszych bez automatycznego hamowania
•  Driver Alert Control – system informowania o zmęczeniu kierowcy 

Tylko z opcją 370 i19. 

3 930 m m m

818

sysTem BezpieCzeńsTwa ii  
obsługiwany przez radar zawiera:
•  ostrzeganie o ryzyku kolizji z rozpoznawaniem pieszych  

oraz rowerzystów z pełnym automatycznym hamowaniem
•  aktywny tempomat (ADAPTIVE CrUISE CONTrOL) 
•  Queue Assist – wspomaganie jazdy w korkach  

dla automatycznych skrzyń biegów
•  Distance Alert – ostrzeganie o zbyt małym odstępie  

od poprzedzającego pojazdu 
Tylko z opcją 370,19, 235, 769.  
Niedostępne z opcją 33. 

9 040 m m m

603

BLIS – układ monitorujący martwe pola widoczności z układem  
ostrzegającym o zbliżających się prostopadle obiektach podczas  
wyjeżdżania tyłem (CTA CROSS TRAFFIC ALERT).  
Tylko z opcjami 529, 691 lub 870.

2 540 m m m

86 reflektory przednie w technologii LED
Niedostępne  z opcją 645. 4 520 m l l

645 reflektory skrętne w technologii Full LED
Tylko z opcją 65. Niedostępne z opcją 86.

7 060 m – –

2 540 – m m

65 układ oczyszczania lamp przednich 1 220 m m m

światła do jazdy dziennej LED 0 l – –

583

(PCC – PERSONAL SECURITY COMMUNICATOR z układem  
Keyless Drive). Kluczyk z funkcją informowania o zamknięciu 
lub otwarciu pojazdu i statusie alarmu z funkcją bezdotykowego 
otwierania oraz uruchamiania pojazdu.  
Niedostępne  z opcją 876, 883.

3 560 m m m

370 czujnik deszczu 510 m l l

595 szyby boczne WRG z powłoką hydrofobową  
(odpychającą wodę). 510 m m m

641 wyłącznik poduszki powietrznej pasażera PACOS 370 m m m

276 mocowania ISOFIX w przestrzeni na nogi przedniego pasażera 
Tylko z opcją 641. 110 m m m

114 elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych  
(POWER CHILD LOCK) 400 m m m
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KOMFORT

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country 

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

7 klimatyzacja sterowana elektronicznie  
(ECC – ELECTRONIC CLIMATE CONTROL), dwustrefowa 0 l l l

30 panoramiczny dach 5 370 m m m

439 AQS (AIR QUALITY SYSTEM) – system poprawy jakości 
powietrza w kabinie 0 l l l

529 tylne czujniki parkowania (PARK ASSIST)  
Niedostępne z opcją 691 i 870 1 750 m m m

691 przednie i tylne czujniki parkowania (PARK ASSIST) 3 670 m m m

790 kamera cofania 2 120 m m m

820 przygotowanie pod kamerę cofania 170 m m m

870
asystent parkowania równoległego  
(PARK ASSITS PILOT) wraz z tylnymi i przednimi czujnikami 
parkowania. Tylko z opcją 19. 

4 800 m m m

871 elektrycznie podgrzewana szyba czołowa  
Tylko z opcją 370. Niedostępne z opcją 386. 850 m m m

879 dodatkowy pakiet oświetlenia 740 m m m

884 podświetlana, skórzana gałka dźwigni zmiany biegów  
z aluminiowym wykończeniem. 110 m m m

26 sportowe zawieszenie obniżone o 10mm
Niedostępne dla wersji Cross Country. 2 090 m m m

872 fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym 
Niedostępne z opcją 10 i 47. 0 l l l

57 mechaniczna regulacja fotela pasażera (6-kierunkowa) 760 m l l

298 składane oparcie fotela pasażera 290 m m m

47
elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią  
ustawień
Tylko z opcją 167.

3 310 – m m

10 elektrycznie regulowany fotel pasażera z przodu  
Tylko z opcją 47. 1 780 – m m

273 ogrzewanie parkingowe z możliwością programowania 
czasu (zastępuje układ PTC). 5 510 m m m

781 układ szybkiego nagrzewania wnętrza PTC  
(standard dla silnika Diesla). Niedostępne z opcją 273. 1 270 m m m

11 podgrzewane siedzenia przednie 1 470 m m m

752 podgrzewane siedzenia tylne. Tylko z opcją 11. 1 020 m m m

l - standard         m - opcja        niedostępne
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l - standard         m - opcja        niedostępne

FUNKCJONALNOŚĆ

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country 

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

873 łopatki zmiany biegów dla automatycznej skrzyni biegów  
(niedostępne dla silnika D2) 710 m m m

883 Keyless Start – bezkluczykowe uruchamianie pojazdu 1 270 m m m

876 Keyless Drive – bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie 
pojazdu 2 680 m m m

167 elektrycznie składane lusterka zewnętrzne 
z kierunkowskazami LED oraz oświetleniem podłoża 1 130 m l l

168 automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne 710 m l l

454 automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne  
z kompasem

1 080 m – –

370 – m m

179 przyciemniane szyby tylne, boczne drzwi oraz bagażnika 
Niedostępne z opcją 833. 1 840 m m m

101 podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych 
dla kierowcy i pasażera 0 l l l

891 dwupoziomowa podłoga bagażnika 290 m m m

424 dodatkowe gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni 
bagażowej 230 m m m

877 wybór ustawienia oporu wspomagania układu  
kierowniczego (3 tryby: duży/mały/średni) 400 m m m

145 zapalniczka i popielniczka 110 m m m

289 uchwyt na okulary 110 m m m

41 miękka siatka odgradzająca przestrzeń bagażową 260 m m m

308 brak oznaczenia wersji silnikowej 0 m m m

313 brak oznaczenia modelu i wersji silnikowej 0 m m m
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l - standard         m - opcja        niedostępne

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country 

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

audio PERFORMANCE 2×25W, 4 głośniki,  
CD z możliwością odczytu plików MP3 i WMA, złącze AUX,  
5-calowy wyświetlacz LCD

0 l l l

832

audio HIGH PERFORMANCE z 5-calowym kolorowym 
wyświetlaczem LCD, 4×45W, 8 głośników, CD z możliwością 
odczytu plików MP3 i WMA, złącze USB, zestaw Bluetooth. 
Tylko z opcją 235.

3 110 m m m

935

audio SENSUS CONNECT wraz z HIGH PERFORMANCE  
7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD 4×45W 8 głośników,  
1 DVD z możliwością odczytu plików MP3 i WMA, złącze USB, 
zestaw telefoniczny oraz komunikacja bezprzewodowa  
Bluetooth, wyszukiwarka, aplikacje oraz radio internetowe

4 800 m m m

934

audio SENSUS CONNECT wraz z PREMIUM SOUND  
HARMAN KARDON 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD 
5×130W, 12 głośników (1 DVD z możliwością odczytu plików 
MP3 i WMA, Dolby ProLogic II**, Dolby Digital 5.0 Cinema 
Edition, złącze USB, zestaw telefoniczny oraz komunikacja 
bezprzewodowa Bluetooth, wyszukiwarka, aplikacje  
oraz radio internetowe

7 620 m m m

255
nawigacja Sensus. Tylko z opcją 934 lub 935.
Bezpłatna aktualizacja mapy. 
rTTI – informacje drogowe w czasie rzeczywistym.

5 510 m m m

19 8-calowy adaptacyjny wyświetlacz cyfrowy zegarów 
Active TFT 1 840 m m l

sterowanie audio w kierownicy 0 l l l

833 cyfrowy tuner TV (MPEG2 i MPEG4). Tylko z opcjami  860, 
943 i 935. Niedostępne z opcją 179. 4 210 m m m

399 usługa Volvo On Call (więcej na stronie 37) 4 240 m m m

501 tuner radia cyfrowego DAB. Tylko z audio 832, 935, 934. 1 420 m m m

683 przygotowanie do radia cyfrowego DAB  
Tylko z audio 832, 935, 934. 170 m m m

860 pilot zdalnego sterowania multimediami 
Tylko z opcjami 934 lub 935. 340 m m m
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 KOŁA V40

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic Momentum Inscription

863
16-calowe MATRES  
205/55 r16

0 l m m

914

16-calowe MARKEB  
205/55 r16
Dostępne jako opcja 
dla Dynamic Edition.

0 – l m

706
17-calowe SARPAS  
225/45 r17 0 – – l

865
17-calowe SEGOMO Grey  
225/45 r17

3 310 m – –

2 740 – m –

0 – – m

585
17-calowe SPIDER
205/50 r17

3 870 m – –

3 310 – m –

0 – – m

704
18-calowe NARVI  
225/40 r18
*Dynamic Edition.

7 510 m – –

6 950 – m –

3 650 – m* m

l - standard         m - opcja        niedostępne



 KOŁA V40

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic Momentum Inscription

777
18-calowe MIDIR Black Diamond 
Cut 225/40 r18

7 510 m – –

6 950 – m –

3 650 – – m

118
18-calowe koła TAMESIS 
 225/40 r18

6 950 m – –

6 380 – m –

3 080 – – m

800017

18-calowe koła ARTEUS
Black Stone/Glossy White 
 225/40 r18
*Dynamic Edition.
**r-Design Momentum.
*r-Design Momentum.

8 500 – m –

5 230 – m* m

4 280 – m** –

644
18-calowe IXION IV  
225/40 r18  
(Tylko dla pakietu r-Design)

3 650 – m –

1110

19-calowe POLESTAR  
235/35 r19. 
*r-Design Momentum. 
Niedostępne z opcją 165.

11 600 – m –

7 410 – m* –

8 370 – – m

312
Nakrętki zabezpieczające koła 
przed kradzieżą

170 m m m

165
Koło zapasowe 
Tylko z opcją 891.  
Niedostępne z 291 i 676.

290 m m m

676 Podnośnik 110 m m m

l - standard         m - opcja        niedostępne
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l - standard         m - opcja        niedostępne

 KOŁA V40 CROSS COUNTRY

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Cross Country 

Cross Country 
Momentum

Cross Country 
Summum

274
16-calowe GEMINUS 
Silver Stone 
205/60 r16

0 l m m

915

16-calowe GENAM 
Diamond Cut
Glossy Black  
205/60 r16
Dostępne jako 
opcja dla Momentum.

570 m – –

0 – l m

694
17-calowe KEID Silver  
225/50 r17

3 310 m – –

2 740 – m –

0 – – l

696

18-calowe METALLAH  
Diamond Cut 
Glossy Black 
225/45 r18
*Dynamic Edition.

7 510 m – –

6 950 – m –

4 210 – – m

3 660 – m* –

112
19-calowe DAMARA
225/40 r19

9 710 m – –

9 150 – m –

6 410 – – m

800201

19-calowe ALECTO
Black Stone/Silver
225/40 r19
*Dynamic Edition.

10 640 – m –

7 940 – – m

7 560 – m* –

800202

19-calowe ALECTO
Black Stone/
Matt Black
225/40 r19
*Dynamic Edition.

10 640 – m –

7 940 – – m

7 560 – m* –

800203

19-calowe ARTIA
Diamond Cutt/
Tech Matt Black
225/40 r19
*Dynamic Edition.

10 640 – m –

7 940 – – m

7 560 – m* –

312 Nakrętki zabezpieczające koła przed kradzieżą 170 m m m

165
Koło zapasowe 
Tylko z opcją 891. Niedostępne z 291 i 676. 290 m m m

676 Podnośnik 110 m m m
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TAPICERKI V40

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł 

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country  

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

P000 tekstylna LORENSBERG 0 l m m

P5xx* winylowo-tekstylna LINNE z tylnym podłokietnikiem  
oraz uchwytem na kubki

1 840 m – –

0 – l m

P56x* winylowo-tekstylna LINNE z czarną podsufitką, tylnym 
podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

3 110 m – –

1 270 – m m

P92G winylowo-tekstylna CITY WEAVE z tylnym podłokietnikiem  
oraz uchwytem na kubki

1 840 m – –

0 – m m

P1xx* skórzana VASA (z elementami wykonanymi z winylu) z tylnym  
podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

7 910 m –
l

6 070 – m

P16x* skórzana VASA z czarną podsufitką (z elementami wykonanymi  
z winylu) z tylnym podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

9 180 m – –

7 340 – m –

1 270 – – m

PR00 skórzano-tekstylna R-Design z tylnym podłokietnikiem 
oraz uchwytem na kubki (dla pakietu r-Design) 0 – l –

PZ00
skórzana  R-Design (z elementami wykonanymi z winylu)  
z tylnym podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki  
(tylko dla pakietu r-Design)

2 830 – m –

l - standard         m - opcja        niedostępne

TAPICERKA TEKSTYLNA

P000
Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie wnętrza: Anthracite z jasną podsufitką

TAPICERKA TEKSTYLNA/T-TECH

P500
Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie wnętrza: Anthracite z jasną podsufitką
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P92G Kolor: Charcoal-Blond | Wykończenie 
wnętrza: Anthracite/Soft Beige z jasną podsuftką

P560 Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie 
wnętrza: Anthracite z czarną podsufitką

P100
Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie wnętrza: Anthracite z jasną podsufitką

P107 Kolor: Amber | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal z jasną podsufitką

TAPICERKA SKÓRZANA

P160 Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie 
wnętrza: Anthracite z czarną podsufitką

P10G Kolor: Soft Beige | Wykończenie 
wnętrza: Anthracite z jasną podsufitką

P167 Kolor: Amber | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal z czarną podsufitką

P12G Kolor: Soft Beige | Wykończenie 
wnętrza: Anthracite z jasną podsufitką
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PZ00
Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie wnętrza: Anthracite z ciemną podsufitką

PR00
Kolor: Czarny Offblack | Wykończenie wnętrza: Anthracite z ciemną podsufitką

TAPICERKA NUBUCK/TEXTIL 

 TAPICERKA SKÓRZANA



VOLVO V40  |  27

TAPICERKI V40 CROSS COUNTRY

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic Momentum Summum

S000 tekstylna LORENSBERG 0 l m m

S92G
winylowo-tekstylna CITY WEAVE z tylnym podłokietnikiem 
oraz uchwytem na kubki

1 840 m – –

0 – m m

S5xx
winylowo-tekstylna LINDHOLMEN z tylnym  
podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

1 840 m
l

–

0 – m

S56x
winylowo-tekstylna LINDHOLMEN z czarną podsufitką, 
tylnym podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

3 110 m – –

1 270 – m m

S1xx
skórzana SALTHOLMEN (z elementami wykonanymi  
z winylu) z tylnym podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

7 910 m –
l

6 070 – m

S16x
skórzana SALTHOLMEN z czarną podsufitką
(z elementami wykonanymi z winylu), tylnym  
podłokietnikiem oraz uchwytem na kubki

9 180 m – –

7 340 – m –

1 270 – – m

l - standard         m - opcja        niedostępne

S000
Kolor: Czarny Charcoal | Wykończenie wnętrza: Charcoal z jasną podsufitką

TAPICERKA TEKSTYLNA
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S500
Kolor: Czarny Charcoal | Wykończenie wnętrza: Charcoal z jasną podsufitką

TAPICERKA TEKSTYLNA/T-TECH

S560 Kolor: Czarny Charcoal 
Wykończenie wnętrza: Charcoal z czarną podsufitką

S50F Kolor: Charcoal/Soft Beige 
Wykończenie wnętrza: Charcoal z jasną podsufitką

S92G Kolor: Charcoal/Soft Beige
 Wykończenie wnętrza: Charcoal/Soft Beige z jasną podsufitką

S56F Kolor: Charcoal/Soft Beige 
Wykończenie wnętrza: Charcoal z czarną podsufitką
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TAPICERKA SKÓRZANA

S100
Kolor: Czarny Charcoal | Wykończenie wnętrza: Charcoal z jasną podsufitką

S12G Kolor: Soft Beige | Wykończenie 
wnętrza: Charcoal/Soft Beige z jasną podsufitką

S10F Kolor: Czarny Charcoal/Soft Beige | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal/Soft Beige z jasną podsufitką

S107 Kolor: Amber | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal z jasną podsufitką

S167 Kolor: Amber | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal z czarną podsufitką

S16F Kolor: Czarny Charcoal/Soft Beige | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal/Soft Beige z czarną podsufitką

S10N Kolor: Czarny Charcoal/Brown  
Wykończenie wnętrza: Charcoal/Brown  

z jasną podsufitką

S16N Kolor: Czarny Charcoal/Brown 
Wykończenie wnętrza: Charcoal/Brown  

z czarną podsufitką

S160 Kolor: Charcoal | Wykończenie wnętrza: 
Charcoal z czarną podsufitką
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l - standard         m - opcja        niedostępne

CHArCOAL

LINEAr WALNUT

MILLED ALUMINIUM BLACK GrID ALUMINIUM

STEALTH ALUMINIUM COPPEr DAWN

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł 

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country  

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

CHARCOAL z szarą listwą wokół konsoli centralnej  
oraz w panelach drzwi

0 l l –

1034
MILLED ALUMINIUM z aluminiową  listwą wokół konsoli  
centralnej oraz w panelach drzwi

1 270 m m l

315
LINEAR WALNUT  z aluminiową  listwą wokół konsoli  
centralnej oraz w panelach drzwi

2 260 m m –

990 – – m

948
BLACK GRID ALUMINIUM z aluminiową  listwą wokół  
konsoli centralnej oraz w panelach drzwi

1 550 m m –

290 – – m

STEALTH ALUMINIUM (dla pakietu r-Design) 0 – l –

767
czarna kierownica dla samochodów ze standardowo  
dwukolorową kierownicą 0 m m m

861 trójramienna skórzana kierownica z wykończeniem z aluminium
290 m – –

0 – l l

trójramienna skórzana kierownica r-Design  
(dla pakietu r-Design) 0 – l –

124 regulowany podłokietnik w konsoli centralnej 510 m m l

889
COOPER DAWN z aluminiową  listwą wokół konsoli centralnej 
oraz w panelach drzwi. Tylko dla wersji Cross Country.

1 550 m m –

0 – – l
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l - standard         m - opcja        niedostępne

019 Black Solid (Stone)
477 Electric Silver

612 Passion red Solid 

614 White Solid (Ice White) 621 Amazon Blue 
707 Crystal White Pearl

711 Bright Silver 714 Osmium Grey

717 Onyx Black 719 Luminous Sand 720 Bursting Blue 
tylko dla r-Design

721 Mussel Blue 723 Denim Blue 725 Fusion red

712 rich Java
tylko dla Cross Country

LAKIERY

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł  

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country 

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

lakier bazowy (kody lakierów: 19, 612, 614 i 621) 0 m m m

lakier metaliczny (oprócz lakierów kod: 477 oraz 707) 2 800 m m m

477 lakier metaliczny Inscription Electric Silver 4 200 m m m

720 lakier metaliczny Bursting Blue (tylko dla r-Design) 4 200 – m –

707 lakier metaliczny Inscription Crystal White Pearl 5 600 m m m
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l - standard         m - opcja        niedostępne

PAKIETY

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł 

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country  
Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

MCOUB

paKieT prOmOCyjny 
Made by Sweden obejmuje:
• układ wspomagający parkowanie tyłem, opcja 529
• nawigację Sensus, opcja 255
• SENSUS CONNECT wraz z audio HIGH PErFOrMANCE, opcja 935
Pakiet może być łączony z opcjami 934, 691 oraz 870. 
Korzyść dla Klienta do: 68 proc.

2 900 m m m

MCOUG

Pakiet INTELLISAFE PRO obejmuje:
• BLIS, opcja 603
• System Bezpieczeństwa I, opcja 769   
• System Bezpieczeństwa II opcja 818 
Pakiet wymaga opcji 19, 370, 529, 691 lub 870.
Korzyść dla Klienta: do 25  proc.

10 100 m m m

MCOUF

Pakiet INTELLISAFE SURROUND PACKAGE obejmuje:
• BLIS, opcja 603
• System Bezpieczeństwa I, opcja 769
Pakiet wymaga opcji 529, 691 lub 870, 19, 370.
Korzyść dla Klienta: do 26 proc.

4 900 m m m

MCOUA

Pakiet BUSINESS obejmuje:
• układ wspomagający parkowanie tyłem, opcja 529
• Audio High Performance, opcja 832
Pakiet może być łączony z opcjami 691, 870, 935, 934 i 818.
Korzyść dla Klienta: od 24 proc.

3 700 m m m

MCOT0

Pakiet VERSATILITY obejmuje:
• miękką siatkę odgradzającą przestrzeń bagażową, opcja 41
• składane oparcie fotela pasażera, opcja 298
• gniazdo 12 V w przestrzeni bagażnika, opcja 424
Pakiet niedostępny dla silnika T3.
Korzyść dla Klienta: do 22 proc.

600 m/– m/– m/–

650 –/m –/m –/m

MCOUH

Pakiet VERSATILITY obejmuje:
• miękką siatkę odgradzającą przestrzeń bagażową, opcja 41
• składane oparcie fotela pasażera, opcja 298
• gniazdo 12 V w przestrzeni bagażnika, opcja 424
• dwupoziomową podłogę bagażnika, opcja 891
Pakiet tylko dla silnika T3.
Korzyść dla Klienta: do 22 proc.

900 m m m

MCOUI

Pakiet WINTER obejmuje:
• podgrzewanie przednich foteli, opcja 011
• podgrzewaną szybę przednią, opcja 871
Pakiet wymaga opcji 370. 
Korzyść dla Klienta: 25 proc.

1 800 m m m

MCOTS

Pakiet LIGHT obejmuje:
• reflektory skrętne w technologii FULL LED, opcja 645
• układ oczyszczania lamp przednich, opcja 065
• dodatkowy pakiet oświetlenia, opcja 879
Korzyść dla Klienta: do 29 proc.

3 400 – m m

MCOTV

Pakiet LIGHT + STYLE obejmuje:
• reflektory przednie w technologii LED, opcja 086
• dodatkowy pakiet oświetlenia, opcja 879
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Black Grid Aluminium, opcja 948
• podświetlaną gałkę zmiany biegów, opcja 884
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034 i 645.
Korzyść dla Klienta: do 30 proc.

6 300 m/– – –

MCOUP

Pakiet LIGHT + STYLE dla wersji Cross Country obejmuje:
• reflektory przednie w technologii LED, opcja 086
• dodatkowy pakiet oświetlenia, opcja 879
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Cooper Dawn, opcja 889
• podświetlaną gałkę zmiany biegów, opcja 884
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034 oraz 645.
Korzyść dla Klienta: do 30 proc.

6 300 –/m – –
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PAKIETY

Kod Opis wyposażenia
Cena w zł 

z VAT
Kinetic/

Cross Country 

Momentum/
Cross Country  

Momentum

Inscription/
Cross Country

Summum

MCOTT

Pakiet STYLE obejmuje:
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Black Grid Aluminium, opcja 948
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034.
Korzyść dla Klienta: do 19 proc.

2 800 m/– – –

MCOTU

Pakiet STYLE obejmuje:
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Black Grid Aluminium, opcja 948
• podświetlaną gałkę zmiany biegów, opcja 884
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034, 086.
Korzyść dla Klienta: do 19 proc.

3 300 m/– – –

MCOUM

Pakiet STYLE obejmuje:
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Cooper Dawn, opcja 889
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034.
Korzyść dla Klienta: do 19 proc.

2 800 –/m – –

MCOUN

Pakiet STYLE obejmuje:
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Black Grid Aluminium, opcja 948
• podświetlaną gałkę zmiany biegów, opcja 884
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034, 086.
Korzyść dla Klienta: do 19 proc.

3 300 –/m – –

MCOTZ

Pakiet STYLE PRO obejmuje:
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Black Grid Aluminium, opcja 948
• podświetlaną gałkę zmiany biegów, opcja 884
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034, 086.
Korzyść dla Klienta: do 19 proc.

3 400 – m/– –

MCOUO

Pakiet STYLE PRO obejmuje:
• 8-calowy ciekłokrystaliczny adaptacyjny wyświetlacz 

wskaźników zegarów Active TFT, opcja 019
• wykończenie wnętrza Cooper Dawn, opcja 889
• podświetlaną gałkę zmiany biegów, opcja 884
• obramowanie nawiewów, listwy ozdobne na drzwiach i desce 

rozdzielczej w kolorze jasnym, metalicznym
Pakiet może być łączony z opcjami 315, 1034.
Korzyść dla Klienta: do 19 proc.

2 900 – –/m –

MCOTW

Pakiet XENIUM obejmuje:
• kamerę cofania, opcja 790                                                           
• elektrycznie regulowany fotel kierowcy, opcja 47   
• panoramiczny dach, opcja 30
Korzyść dla Klienta: do 25 proc.

8 100 – – m

MCOTX

Pakiet XENIUM dla r-Design obejmuje:
• kamerę cofania, opcja 790
• elektrycznie regulowany fotel kierowcy, opcja 47
• panoramiczny dach, opcja 30
• tapicerkę skórzaną r-Design, kod PZ00
Pakiet wymaga opcji 19
Korzyść dla Klienta: do 25 proc.

10 300 – m/– –

l - standard         m - opcja        niedostępne
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l - standard         m - opcja        niedostępne
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Volvo On Call 
kontroluj swój samochód

Volvo On Call to usługa abonamentowa obejmująca pionierską aplikację mobilną,  
która pozwala użytkownikowi pozostawać w stałej łączności ze swoim Volvo.

Otwieranie i zamykanie drzwi, sprawdzanie poziomu paliwa, schładzanie lub ogrzewanie – korzystając ze smartfona, 
możesz komunikować się ze swoim Volvo i kontrolować je niezależnie od tego, gdzie się akurat znajdujesz. Z kolei 
kiedy jesteś w samochodzie, możesz jednym przyciskiem wezwać pomoc drogową i pomoc w nagłych wypadkach.

Aplikacja Volvo On Call została wzbogacona o możliwość udostępniania samochodu rodzinie i znajomym –  
możesz przyznać wybranym osobom tymczasowy dostęp cyfrowy do Twojego XC40.

Volvo On Call: 
kontroluj swój samochód

Volvo On Call to usługa abonamentowa obejmująca pionierską aplikację mobilną, która pozwala użytkownikowi 
pozostawać w stałej łączności ze swoim Volvo.

Otwieranie i zamykanie drzwi, sprawdzanie poziomu paliwa, schładzanie lub ogrzewanie – korzystając ze smartfona, możesz 
komunikować się ze swoim Volvo i kontrolować je, niezależnie od tego, gdzie się akurat znajdujesz. Z kolei kiedy jesteś 
w samochodzie, możesz jednym przyciskiem wezwać pomoc drogową i pomoc w nagłych wypadkach.

Volvo On Call współpracuje z systemem Sensus Connect, w skład którego wchodzi między innymi zintegrowany modem i antena 
zewnętrzna umożliwiająca stworzenie w samochodzie Hot Spotu Wi- Fi*. Volvo On Call zawiera również opcję automatycznego 
wzywanie pomocy wraz z informacją o pozycji pojazdu, a także wezwanie pomocy w razie nagłego wypadku. Funkcja ta dostępna jest 
przez 10 lat. Dodatkowo za pomocą smartfona można korzystać z pozostałych usług, jakie oferuje system Volvo On Call przez okres
3 lat od momentu zakupu auta. Po tym okresie można wykupić dodatkową subskrypcję.

*Połączenia mobilnej sieci 3G nie są wliczone w cenę usługi, wymagane jest posiadanie osobistej karty SIM.

• Lokalizowanie samochodu

• Zdalne zamykanie/otwieranie drzwi

• Zdalne uruchamianie silnika

• Zespół wskaźników

• Powiadomienia

• Dziennik podróży

• Uruchomienie ogrzewania

• Pomoc drogowa

• Informacje o pojeździe

• Informacje o abonamencie

• Powiadamianie o kolizji

• Pomoc w razie wypadku

• Pomoc w przypadku awarii

• Śledzenie skradzionego pojazdu

• Informacja o próbie włamania do pojazdu

• Zdalne unieruchomienie pojazdu

• Zdalne otwieranie drzwi

Usługi w ramach abonamentu Volvo On Call

Wygodna aplikacja mobilna Bezpieczeństwo kierowcy i pasżera Zabezpieczenie samochomodu

Volvo On Call współpracuje z systemem sensus Connect, w skład którego wchodzą między innymi zintegrowany modem i antena 
zewnętrzna umożliwiająca stworzenie w samochodzie hotspotu Wi-Fi*. Volvo On Call zawiera również opcję automatycznego 
wzywania pomocy wraz z informacją o pozycji pojazdu, a także wezwania pomocy w razie nagłego wypadku. Funkcja ta dostępna 
jest przez 10 lat. Dodatkowo za pomocą smartfona można korzystać z pozostałych usług, jakie oferuje system Volvo On Call, przez 
3 lata od momentu zakupu auta. po tym okresie można wykupić dodatkową subskrypcję.

* połączenia mobilnej sieci 3G nie są wliczone w cenę usługi, wymagane jest posiadanie osobistej karty siM.

• Lokalizowanie samochodu
•  Zdalne zamykanie/otwieranie 

drzwi
• Zdalne uruchamianie silnika
• Zespół wskaźników
• Powiadomienia
• Dziennik podróży
• Uruchomienie ogrzewania
• Pomoc drogowa
• Informacje o pojeździe
• Informacje o abonamencie

• Powiadamianie o kolizji
• Pomoc w razie wypadku
• Pomoc w przypadku awarii

• Śledzenie skradzionego pojazdu
•  Informacja o próbie włamania  

do pojazdu
• Zdalne unieruchomienie pojazdu
• Zdalne otwieranie drzwi

usługi w ramach abonamentu Volvo On Call

wygodna aplikacja mobilna Bezpieczeństwo kierowcy i pasażera zabezpieczenie samochodu
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

City Safety – laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h

Wiemy, że zderzenie nawet przy małej prędkości może być naprawdę traumatycznym przeżyciem.  
W zatłoczonym ruchu miejskim wystarczy chwila nieuwagi, aby taki scenariusz stał się rzeczywistością. 
Mając to na względzie, zastanawialiśmy się, w jaki sposób Twoje Volvo mogłoby pomóc Ci  
w podobnych sytuacjach. I tak właśnie powstało City Safety, wykorzystujący czujniki laserowe układ, który 
wykrywa nieuchronną kolizję przy prędkościach do 50 km/h. Układ najpierw wstępnie przygotowuje 
hamulce, aby zadziałały szybciej, gdy naciśniesz pedał. Jeśli nie zaczniesz hamować, układ City Safety 
automatycznie uruchomi hamulce i wyłączy przepustnicę, aby pomóc złagodzić skutki kolizji. Co więcej, 
jeśli różnica prędkości między Twoim samochodem a pojazdem poprzedzającym wynosi mniej niż  
15 km/h, układ City Safety może nawet pomóc uniknąć zderzenia. Aby jednak przygotować Cię na taką 
ewentualność, układ City Safety zostaje włączony już w momencie uruchomienia samochodu. Układ 
City Safety jest tylko jednym z elementów naszego całościowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa 
pojazdu. Nazywamy je IntelliSafe – jest to program, którego założeniem jest realizowanie naszego celu 
tworzenia samochodów pomagających zapobiegać kolizjom. Obejmuje on rozwiązania takie jak: układ 
ostrzegający przed zjechaniem z pasa (LDA), układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC), układ 
wspomagania parkowania i wiele innych.

Poduszka powietrzna chroniąca pieszych

Poduszka powietrzna chroniąca pieszych jest elementem bezpieczeństwa wprowadzonym po raz 
pierwszy na świecie przez Volvo i stanowi ważny krok na drodze do zmniejszenia konsekwencji zderzenia 
czołowego samochodu z pieszym. Czujniki zamontowane w zderzaku przednim rejestrują zderzenie  
z pieszym i otwierają tylną krawędź pokrywy silnika, jednocześnie odpalając poduszkę powietrzną, która 
osłania obszar pod pokrywą, 1/3 przedniej szyby i całe słupki przednie. W połączeniu z pochłaniającą 
energię konstrukcją przedniej części samochodu i pokrywy silnika pozwala to ograniczyć obrażenia 
pieszego będące skutkiem uderzenia. Poduszka powietrzna chroniąca pieszych jest aktywna przy 
prędkości od 20 do 50 km/h.

Ochrona przed urazami kręgów szyjnych (WHIPS)

Tego rodzaju kolizje zdarzają się codziennie w każdym większym mieście na świecie, chwila nieuwagi 
i jadący za Tobą kierowca wjeżdża w tył Twojego samochodu. Skutkiem takiego uderzenia mogą być 
długotrwałe obrażenia spowodowane urazem kręgów szyjnych. W ramach programu IntelliSafe firma 
Volvo opracowała system, który ogranicza ryzyko długotrwałych urazów nawet o 50 proc. Podczas 
uderzenia w tył pojazdu system WHIPS przesuwa całe oparcie fotela z pasażerem lub kierowcą  
w podobny sposób, w jaki Ty delikatnie chwytasz piłkę, podczas gdy zagłówek pozostaje sztywny, 
zapewniając oparcie dla szyi. Unikatowe rozwiązanie Volvo.

Kurtyny boczne (IC)

Podczas zderzenia bocznego kurtyny powietrzne (IC) pomagają chronić głowy osób zajmujących 
skrajne miejsca zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Pozostają one napełnione przez kilka sekund,  
by zapewnić przedłużoną ochronę przed ewentualnymi uderzeniami wtórnymi. Zaś w samochodach 
Volvo wyposażonych w zintegrowane podkładki podwyższające, napełniające się kurtyny powietrzne 
sięgają niżej, zapewniając lepszą ochronę głowy w przypadku mniejszych lub młodszych dzieci.

System ograniczający skutki zderzenia bocznego (SIPS)

Uważamy, że siłę zderzenia powinien w największym możliwym stopniu zamortyzować samochód, 
a nie znajdujące się w nim osoby. Dlatego też stworzyliśmy pojazdy z myślą o tym, by zapewniały 
pasażerom jak najlepszą ochronę nie tylko podczas uderzeń w przód i tył samochodu, ale także 
podczas kolizji bocznych. Stalowa konstrukcja samochodu — w tym również ramy przednich 
siedzeń — została zaprojektowana w taki sposób, aby pomagała przenieść siłę uderzenia w bok pojazdu  
z dala od osób znajdujących się w środku, ograniczając uszkodzenie kabiny. A ponieważ zdajemy sobie 
sprawę, że na ruchliwych drogach możliwa jest również kolizja z większym pojazdem, wyjątkowo 
mocna boczna konstrukcja jest wykonana z niezwykle wytrzymałej stali zapewniającej ochronę  
w przypadku silnego zderzenia. Zatroszczyliśmy się nawet o szyby boczne, które są elementem drzwi 
najbardziej narażonym na skutki kolizji bocznych, a kurtyna powietrzna (IC) współpracuje z systemem 
SIPS i bocznymi poduszkami powietrznymi, zapewniając ochronę osobom siedzącym na przednich 
fotelach. Pasażerowie z tyłu są chronieni przez system IPS i kurtyny powietrzne (IC).
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System Bezpieczeństwa I – pakiet funkcji wspomagających kierowcę (opcja 769)

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby Twój samochód pomagał Ci unikać kolizji, wykrywać niesfornych pieszych, 
odczytywać znaki drogowe i ostrzegać Cię, jeśli przykładowo przekroczyłeś obowiązujące ograniczenie 
prędkości? Wyobraź sobie, że taki samochód mógłby nawet wykrywać oznaki Twojego zmęczenia lub 
rozproszenia podczas jazdy, delikatnie ostrzegając Cię zawczasu. To nie science fiction, to nasz pakiet funkcji 
wspomagających kierowcę, który zwiększa Twoje bezpieczeństwo i pozwala Ci czerpać większą satysfakcję  
z jazdy. Poza wymienionymi wcześniej rozwiązaniami pakiet ten zawiera: układ ostrzegania o ryzyku kolizji 
(Collision Warning) i wykrywania pieszych, układ kontroli czujności kierowcy (DAC), układ ostrzegający przed 
zjechaniem z pasa (LKA), aktywny układ sterowania natężeniem światła reflektorów (AHB), system informacji  
o znakach drogowych (rSI) oraz funkcję doświetlania zakrętów.

Aktywny układ sterowania natężeniem światła reflektorów (Active High Beam) – funkcja dostępna 
wraz z Systemem Bezpieczeństwa I (opcja 769)

Podróżowanie po zmierzchu jest teraz o wiele bardziej przyjemne i bezpieczne dzięki naszemu nowemu 
aktywnemu układowi sterowania natężeniem światła, dostępnemu w ramach wyposażenia opcjonalnego. 
Nie musisz już więcej przełączać między światłami mijania i długimi, co jest nie tylko irytującą czynnością, 
ale według kilku badań również główną przyczyną wypadków, do których dochodzi nocą. Dzięki naszemu 
układowi długie światła mogą być włączone przez cały czas. 

Gdy z naprzeciwka nadjeżdża samochód, układ przełącza światła drogowe na światła mijania, tak by nie 
oślepić kierowcy zbliżającego się pojazdu. Zapobiega też oślepianiu kierowców samochodów z przodu, 
jadących w tym samym kierunku. A ponieważ układ jest inteligentny, z chwilą wjechania do miasta 
automatycznie wyłącza długie światła, lecz jeśli miniesz podświetlany znak, np. stacji benzynowej lub 
supermarketu, pozostawia je włączone, abyś widział, co dzieje się na drodze. Dzięki temu zapewnia 
większe bezpieczeństwo oraz wygodę.

Układ monitorowania pasa ruchu (Lane Keeping Aid) – funkcja dostępna wraz z Systemem 
Bezpieczeństwa I

Przy prędkości od 65 do 200 km/h układ monitorowania pasa ruchu może pomóc uniknąć zjechania  
z pasa, jak również zapobiec kolizji spowodowanej chwilowym odwróceniem uwagi kierowcy. Ta funkcja 
wykorzystuje kamerę cyfrową do rejestrowania znaków poziomych na jezdni i pomaga kontrolować 
pozycję samochodu na drodze. W przypadku nadmiernego zbliżenia się do linii wyznaczającej pas ruchu 
układ LKA wywiera niewielką siłę działającą na kierownicę, dzięki czemu pomaga utrzymać samochód 
na obecnym pasie. A jeśli pomimo tego dojdzie do niezamierzonego przejechania przez linię pasa ruchu, 
zostaniesz ostrzeżony wyczuwalnymi wibracjami kierownicy. Jeśli celowo zmieniasz pasy ruchu i używasz 
kierunkowskazów, układ LKA nie zadziała.

System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Information) – funkcja dostępna  
wraz z Systemem Bezpieczeństwa I

Dzięki systemowi rSI nie przegapisz ważnych znaków drogowych. Zamontowana z przodu kamera 
wykrywa znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania. Po wykryciu znaki są wyświetlane na 
ekranie SENSUS lub opcjonalnym wyświetlaczu cyfrowym, dzięki czemu jesteś na bieżąco informowany 
o obowiązujących ograniczeniach. Jeśli zechcesz, system rSI może Cię także ostrzegać w sposób 
wizualny o przekroczeniu dozwolonej prędkości.

System informowania o zmęczeniu kierowcy (Driver Alert Control) – funkcja dostępna  
wraz z Systemem Bezpieczeństwa I

To typowa sytuacja. Prawdopodobnie masz za sobą długi dzień w biurze i być może już zbyt wiele godzin 
za kierownicą, i zaczynasz mieć problemy z koncentracją. To niebezpieczna sytuacja, której poświęciliśmy 
wiele uwagi, ponieważ rozproszeni kierowcy są sprawcami nawet do 90 proc. wszystkich wypadków. 
Mając to na względzie, opracowaliśmy układ kontroli czujności kierowcy (DAC), który pomaga zwrócić 
uwagę rozproszonego kierowcy na niebezpieczeństwo podczas jazdy z prędkością powyżej 65 km/h. 
Kamera monitoruje drogę przed pojazdem, podczas gdy układ DAC rejestruje informacje o ruchach 
kierownicy i porównuje je z normalnym stylem jazdy kierowcy. Jeżeli wykryje, że kierowca prowadzi 
samochód w bardziej nierówny sposób niż zwykle lub że jego zachowanie wskazuje na znużenie lub 
rozproszenie, włączy dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a na tablicy rozdzielczej pojawi się komunikat 
sugerujący przerwę w podróży.
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System Bezpieczeństwa II – system ostrzegania o kolizji z automatycznym hamowaniem z pełną 
intensywnością i funkcją wykrywania pieszych (opcja 818) 

Z dostępnych danych statystycznych wynika, że w połowie wszystkich uderzeń w tył poprzedzającego 
pojazdu kierowca będący sprawcą kolizji nie hamuje wcale. Nasza technologia zapobiegania kolizjom 
jest aktywna przy prędkości powyżej 4 km/h i ostrzega kierowcę za pomocą sygnalizacji akustycznej 
i wizualnej o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu lub obecności pieszych na drodze. 
Jeżeli kierowca nie zareaguje i kolizja staje się nieunikniona, zostaje uruchomione pełne hamowanie, 
które pomaga zapobiec zderzeniu lub złagodzić jego skutki. W zakresie 150 metrów czujnik 
radarowy za atrapą chłodnicy nieustannie kontroluje odległość od samochodu jadącego z przodu,  
a kamera cyfrowa za przednią szybą określa, jakiego rodzaju obiekty znajdują się przed Tobą. W warunkach 
światła dziennego układ ten potrafi również wykrywać stojących w miejscu lub przemieszczających się 
pieszych. Jeżeli przed pojazdem nagle pojawi się pieszy lub gdy poprzedzający samochód gwałtownie 
zahamuje (albo zatrzyma się), a system uzna, że istnieje ryzyko zderzenia, kierowca zostanie ostrzeżony 
za pomocą czerwonego światła migającego na przedniej szybie oraz sygnału dźwiękowego. Oprócz 
tego system wspomaga hamowanie zainicjowane przez kierowcę poprzez odpowiednio wczesne 
zwiększenie ciśnienia w układzie hamulcowym w celu maksymalnego skrócenia drogi hamowania. Jeżeli 
kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i zderzenie stanie się nieuniknione, samochód natychmiast zacznie  
hamować z pełną siłą.

Aktywny tempomat (ACC) z funkcją ułatwiającą jazdę w ruchu ulicznym – funkcja dostępna wraz 
z Systemem Bezpieczeństwa II

Aktywny tempomat ACC pomaga Ci utrzymać bezpieczną odległość od samochodu jadącego z przodu 
przy każdej prędkości do 200 km/h w wersji z automatyczną skrzynią biegów i od 30 do 200 km/h 
w wersji z mechaniczną skrzynią biegów. System ten jest przydatnym partnerem, który zapewnia 
relaks podczas każdej podróży. W warunkach powolnego ruchu miejskiego funkcja „stań i jedź”* 
układu ACC z trybem ECO automatycznie dostosowuje prędkość samochodu do prędkości pojazdu 
poprzedzającego, jednocześnie pomagając obniżać zużycie paliwa poprzez bardziej płynne poruszanie 
się do przodu i ograniczanie gwałtownego przyspieszania. Gdy stoisz w miejscu, musisz tylko nacisnąć 
jeden przycisk lub pedał przyspieszenia, a Twój samochód zacznie płynnie podążać za pojazdem z przodu. 
Przy prędkościach przekraczających 30 km/h wystarczy wybrać prędkość jazdy i odstęp czasowy od 
poprzedzającego pojazdu. System będzie utrzymywać zadaną prędkość lub w razie potrzeby zmniejszać 
ją w celu zachowania bezpiecznego odstępu między samochodami. Gdy droga jest pusta, samochód 
powraca do wybranej prędkości. Jeśli układ ACC jest wyłączony, a pojazd z przodu za bardzo się zbliży, 
funkcja ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu włączy światło ostrzegawcze  
w dolnej części przedniej szyby, aby kierowca zachował odpowiedni dystans. W dowolnym momencie 
możesz także wybrać tradycyjny układ automatycznej kontroli prędkości jazdy.

* Funkcja ułatwiająca jazdę w ruchu ulicznym i funkcja „STOP/STArT” działają w zakresie prędkości od 0 do 30 km/h i wymagają automatycznej 
skrzyni biegów.

Układ monitorujący martwe pola widoczności (BLIS) z układem ostrzegającym o zbliżających się 
obiektach podczas wyjeżdżania tyłem (Cross  Traffic  Alert) (opcja 603)

Z pewnością znasz to nieprzyjemne uczucie, gdy podczas próby zmiany pasa ruchu nagle ku swojemu 
zaskoczeniu odkrywasz, że w martwym polu z boku Twojego samochodu znajduje się inny pojazd.  
Z myślą o takim scenariuszu opracowaliśmy układ radar BLIS umożliwiający pełną kontrolę sytuacji. 
Układ radar BLIS został opracowany na bazie poprzedniej wersji naszego układu wykorzystującej kamery 
zamontowane w lusterkach zewnętrznych. Nowa wersja systemu jest dodatkowo wyposażona w czujniki 
radarowe zamontowane wewnątrz tylnej części samochodu, obejmujące swoim zasięgiem znacznie 
większy obszar za pojazdem i działające w każdym warunkach pogodowych i oświetleniowych zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Jeśli w martwym polu pojawi się inny pojazd, zapala się lampka ostrzegawcza na 
przednim prawym lub lewym słupku drzwiowym. W połączeniu z lusterkiem bocznym po stronie pasażera 
i wyposażonym w szerokokątne zwierciadło lusterkiem po stronie kierowcy, układ pomaga Ci ocenić, czy 
możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu. Układ radar BLIS włącza się automatycznie po przekroczeniu  
10 km/h i reaguje na niemal wszystkie rodzaje pojazdów, w tym także na motocykle. Układ ostrzegający  
o ruchu w kierunku poprzecznym wykorzystuje tylne czujniki radarowe do ostrzegania Cię o samochodach 
nadjeżdżających z lewej lub prawej strony podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego. Jest on 
szczególnie przydatny w wąskich, zatłoczonych miejscach w sytuacji ograniczonej widoczności z boku.
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5 dobrych lat z Volvo
Wybierz jeden z nowych pakietów Gwarancyjnych 

Kupując Volvo, zyskujesz nie tylko poczucie 
bezpieczeństwa w trakcie jazdy, ale także pełen 
spokój w każdej sytuacji związanej z eksploatacją 
Twojego samochodu.

Dzięki nowym pakietom Gwarancyjnym Volvo 
masz pewność, że w razie potrzeby Twój 
samochód zostanie otoczony opieką najlepszych 
specjalistów z Autoryzowanych serwisów Volvo, 
a Ty nie poniesiesz dodatkowych kosztów. 

Który pakiet Gwarancyjny Volvo 
jest najlepszy dla Twojego samochodu? 
Chcemy, aby z pakietów Gwarancyjnych mogło 
skorzystać jak najwięcej właścicieli Volvo, dlatego 
stworzyliśmy tę ofertę zarówno dla nowych 
samochodów, jak i tych wyprodukowanych 
wcześniej, ale cały czas objętych gwarancją 
fabryczną. 

pakiety Gwarancyjne są ubezpieczeniem kosztów 
napraw i awarii samochochodów Volvo.

Cennik pakietów Gwarancyjnych CarGarantie 
będących ubezpieczeniem od kosztów napraw  
i awarii.

pakiet Gwarancyjny Volvo premium plus – Day 1
Zawarcie umowy ubezpieczenia do maks. 1 miesiąca/500 km całkowitego przebiegu  
od daty pierwszej rejestracji – Day 1

V40 Cross 
Country, V40

XC40, s60, 
s90, V60, 
V60 Cross 
Country, 

V90

XC60, V90 
Cross Country,

XC90

1-roczne ubezpieczenie 
(150 000 km) 1 130 PLN 1 310 PLN 2 190 pLN

2-letnie ubezpieczenie 
(150 000 km) 2 350 pLN 2 750 pLN 4 490 PLN

3-letnie ubezpieczenie 
(150 000 km) 3 580 pLN 4 230 pLN 6 760 PLN

pakiet Gwarancyjny Volvo premium plus – Day 2
Zawarcie umowy ubezpieczenia do maks. 24 miesięcy/60 000 km całkowitego 
przebiegu od daty pierwszej rejestracji – Day 2

V40 Cross 
Country, V40

XC40, s60, 
s90, V60, 
V60 Cross 
Country, 

V90

XC60, V90 
Cross Country,

XC90

1-roczne ubezpieczenie 
(150 000 km) 1 300 PLN 1 510 PLN 2 510 pLN

2-letnie ubezpieczenie 
(150 000 km) 2 710 pLN 3 150 PLN 5 170 PLN

3-letnie ubezpieczenie 
(150 000 km) 4 110 PLN 4 870 pLN 7 780 pLN

Ceny zwolnione z podatku VAT.
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AKCESORIA

Opis
Cena w zł  

z VAT

Zestaw zewnętrznych akcesoriów stylizacyjnych z końcówkami układu wydechowego 4 360

Spojler, dach 1 940

Dyfuzor tylny z końcówkami układu wydechowego 2 580

Chlapacze, przód i tył 600

Poprzeczki bagażnika 1 010

Nawigacja Sensus 4 980

System porządkowania przestrzeni bagażnika 950

Kieszeń siatkowa, tylna półka 230

Kompletne koła letnie Midir 7,5×18" 10 770

Mata do przestrzeni bagażowej, tekstylna, dwustronna/składana 730

System porządkowania bagażu, przestrzeń bagażowa 1 310

Listwa progowa, tylna 450

Osłona przeciwsłoneczna 670

Hak holowniczy, odłączany 3 850

Aluminiowy bagażnik rowerowy z mocowaniem do ramy 650

Składany bagażnik rowerowy na hak holowniczy, 2 rowery 3 010

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy, 2 rowery 2 170

Uchwyt na narty 740

Wysuwany uchwyt na narty 1 000

Pojemnik dachowy, Space Design 420 3 350

Pojemnik dachowy, Space Design 520 3 870

Kompletne koła zimowe, Matres 205/55 R16 4 560

Kompletne koła zimowe, Ixion 3 205/50 R17 7 520

Kompletne koła zimowe, Ixion 4 225/40 R18 8 450

Kompletne koła zimowe, Artio 235/35 R19 10 970

Ceny akcesoriów zawierają koszt montażu.

akcesoriavolvo.pl



VOLVO V40  |  43

Opis
Cena w zł  

z VAT

Osłona podwozia, tylny zderzak z końcowkami układu wydechowego  900

Kompletne koła letnie Alecto 7,5×19" 15 250

Chlapacze, przód i tył 600

Nawigacja Sensus 4 980

System porządkowania przestrzeni bagażnika 950

Kieszeń siatkowa, tylna półka 230

Kratka do przestrzeni bagażowej, stalowa 1 050

Dywanik, dywanik tylnego tunelu 160

Osłona chroniąca przed zabrudzeniem, przestrzeń bagażowa, pełna 1 020

Dywanik, przestrzeń bagażowa, tworzywo sztuczne 660

Fotelik dla niemowlęcia 1 300

Fotelik dziecięcy, montowany tyłem do kierunku jazdy 1 840

Fotelik dziecięcy, mocowany pasem bezpieczeństwa 1 300

Bagażnik, profil skrzydłowy do relingów 950

Aluminiowy bagażnik rowerowy z mocowaniem do ramy 650

Składany bagażnik rowerowy na hak holowniczy, 2 rowery 3 010

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy, 2 rowery 2 170

Uchwyt na narty 740

Wysuwany uchwyt na narty 1 000

Pojemnik dachowy, Space Design 420 3 350

Pojemnik dachowy, Space Design 520 3 870

Kompletne koła zimowe, Geminus 205/60 R16 5 000

Kompletne koła zimowe, Keid 225/50 R17 6 790

Kompletne koła zimowe, Metallah 225/45 R18 8 690

AKCESORIA

CrOss COuNTry 
AKCesOriA  
akcesoriavolvo.pl

Ceny akcesoriów zawierają koszt montażu.
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silniK T3 man. T3 aut. D2 D3

Kod silnika
/oznaczenie

B4204T33 (35) B4154T2 (32) D4204T13 (70) D4204T16 (72)

Liczba cylindrów
/zaworów

4/16 4/16 4/16 4/16

Pojemność (cm3) 1969 1498 1969 1969

Moc maksymalna 
(KM)/(obr./min)

152/5000 152/5000 120/3750 150/3750

Max. moment obrotowy 
(Nm)/(obr./min)

250/1300 ÷4000 250/1700 ÷4000 280/1500 ÷ 2250 320/1750 ÷ 3000

Prędkość max. (km/h)

skrzynia manualna 210 – 190 210

skrzynia automatyczna – 210 190 210

Czas rozpędzania 
0-100 km/h (s)

• skrzynia manualna 8.3 – 10.5 8.4

• skrzynia automatyczna – 8.9 10.5 8.4

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna ON – olej napędowy ON – olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa 62 62 40/62 62

Zużycie paliwa (l/100km)

• cykl miejski (man./aut.) 8.0-8.2 7.0-7.2 5.2-5.9 5.2-6.0

• cykl pozamiejski (man./aut.) 4.8-5.1 4.9-5.2 4.0-4.5 4.0.-4.5

• cykl mieszany (man./aut.) 6.0-6.2 5.7-6.0 4.5-4.9 4.5-4.9

Emisja CO2 (g/km) średnio 139-145 132-138 118-128 118-128

DANE TECHNICZNE V40
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WYMIARY V40
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silniK T3 aut. D2 D3

Kod silnika
/oznaczenie

B4154T2 (32) D4204T13 (70) D4204T16 (72)

Liczba cylindrów
/zaworów

4/16 4/16 4/16

Pojemność (cm3) 1498 1969 1969

Moc maksymalna 
(KM)/(obr./min)

152/5000 120/3750 150/3750

Max. moment obrotowy 
(Nm)/(obr./min)

250/1700 ÷4000 280/1500 ÷ 2250 320/1750 ÷ 3000

Prędkość max. (km/h)

skrzynia manualna – 190 210

skrzynia automatyczna 210 190 210

Czas rozpędzania 
0-100 km/h (s)

• skrzynia manualna – 10.6 8.5

• skrzynia automatyczna 8.5 10.6 8.5

Rodzaj paliwa Benzyna ON – olej napędowy ON – olej napędowy

Zużycie paliwa (l/100km)

• cykl miejski (man./aut.) 7.0-7.2 5.3-5.9 5.3-.60

• cykl pozamiejski (man./aut.) 5.0-5.3 4.1-4.6 4.1-4.6

• cykl mieszany (man./aut.) 5.8-6.0 4.6-5.0 4.7-5.0

Emisja CO2 (g/km) średnio 134-140 121-131 121-131

DANE TECHNICZNE V40 CROSS COUNTRY 
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WYMIARY V40 CROSS COUNTRY
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uwaGa
podczas przygotowywania cennika dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre 
dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany dokonane w trakcie produkcji, już po jego wydrukowaniu. 
przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji w punkcie dealerskim lub w Volvo Car poland. producent zastrzega sobie 
prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen, kolorów, parametrów technicznych modeli.
• Cennik i niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i są publikowane jedynie dla celów informacyjnych  

bez żadnej odpowiedzialności.
• Niniejszy cennik anuluje wszystkie jego poprzednie wersje.
• Ceny dotyczą samochodów z wyposażeniem standardowym.
• Ceny i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
• podane ceny w zł są stałe, niezależne od wahania kursów walut.

Data cennika: 03.08.2018 (NOWe VOLVO V40 A/2018) v.1.0


