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VOLVO v40 Cross Country

O V40 Cross Country oferece conforto, luxo e sofisticação. O seu mundo é cheio de possibilidades, explore todas.

Design exclusivo dos para-choques
dianteiro e traseiro com inscrição
“Cross Country”, e saída dupla de
escapamento. Câmera e sensores
traseiros de estacionamento.

Nova grade e novos faróis T-Shape
com iluminação de LED. Melhor
visibilidade em qualquer condição.
Novas rodas design Metallah de 18” e pneus
com sistema de monitoramento de pressão.
Mais segurança em qualquer terreno.

Rack de alumínio exclusivo
da versão Cross Country.
Espelhos retrovisores retráteis
na cor Black Piano, com
ajuste elétrico e memória.

Explore o mundo com tudo o que o V40 Cross Country oferece. Segurança e diversão em qualquer terreno.

O teto panorâmico fixo proporciona
para todos os ocupantes um
ambiente claro, agradável e uma
visão privilegiada.

O novo volante com duas tonalidades confere ao V40 Cross Country um
acabamento diferenciado. O painel digital se adapta ao seu estilo de dirigir e você
pode optar por três modos de condução: Performance, Elegance ou ECO.Além
disso, todos os comandos estão à sua mão, como piloto automático,
Paddle Shift e comandos do sistema de som High Performance.

Ar-condicionado dual zone
com sistema de qualidade
de ar multiativo (Clean Zone).

Novo revestimento na cor Caramelo, com banco do motorista com ajustes elétricos e memória.

PACOTE SAFETY

O Novo Volvo V40 Cross Country pode ficar ainda mais
parecido com você com o pacote Safety. Um conjunto
de equipamentos pensado principalmente para quem
não abre mão de investir em segurança. O pacote
Safety traz o que há de melhor na Volvo: tecnologias
de última geração com os mais modernos alertas
e sistemas de segurança que existem.
1. Piloto automático adaptativo
2. Detector de pedestres e ciclistas
com frenagem automática
3. Airbag externo para pedestre
4. Sistema digital de leitura de placas de sinalização
5. Sistema de alerta ao condutor
6. Aviso de mudança de faixa
7. Sistema de informação do ponto cego (BLIS)
8. Alerta de tráfego lateral

City Safety
Função de assistência ao condutor para
reduzir ou evitar colisões com o veículo da
frente em velocidades reduzidas. Ao detectar
que o motorista não reagirá a uma possível
colisão, o sistema aciona imediatamente
os freios até a parada total do veículo.

VOLVO ON CALL

CONVENIÊNCIA
• Localizador do veículo
• Travamento/destravamento remoto
das portas
• Alertas do veículo
• Diário de bordo
• Informações sobre o veículo

PROTEÇÃO DO VEÍCULO
• Rastreamento de veículo roubado
• Notificação de roubo
• Imobilização remota do veículo
• Imobilização autônoma do veículo
• Travamento remoto das portas

SEGURANÇA PESSOAL
• Notificação automática de colisão
• Serviço de emergência
• Serviço de assistência 24h

SENSUS

É o mais novo sistema integrado ao carro, que reúne entretenimento,
conectividade e uma série de serviços e informações úteis para seu dia a dia.
 or meio de aplicativos já instalados no carro, você pode escutar milhares
P
de músicas e programas on-line de diversas partes do mundo.
 aça o melhor caminho com o Sensus Navigation, um acessório disponível na
F
concessionária que traz um moderno sistema de GPS, com informações de
trânsito em tempo real e mapas tridimensionais.
No pacote Sensus Navigation você ainda conta com uma série de aplicativos,
como Yelp, Parking, Find Fuel, Glympse, WikiLocations, Send to Car,
Meteorologia e Local Search.

ENTRETENIMENTO/CONECTIVIDADE

TuneIn

Stitcher

Bluetooth

SENSUS NAVIGATION*

Mapa 3D

Parking

*Acessório disponível para aquisição na concessionária.

Find
Fuel

Meteorologia

Send
to Car

WikiLocations

Yelp

Glympse

Local
Search

INTERIOR | ACABAMENTOS E CORES
S10F

Bancos e Portas: Couro Carvão e Bege | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão
S107

S16F

S12G

Bancos e Portas: Couro Carvão e Bege | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos e Portas: Couro Bege | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão e Bege
S16N

Bancos e Portas: Couro Carvão e Marrom | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos e Portas: Couro Carvão | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos e Portas: Couro Carvão e Marrom | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos e Portas: Couro Caramelo | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

S100

S10N

S167

P160

Bancos e Portas: Couro Carvão | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos e Portas: Couro Caramelo | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

EXTERIOR | CORES E RODAS

019 - Black Stone

477 - Electric Silver

612 - Passion Red

614 - Ice White

621 - Amazon Blue

702 - Flamenco Red

707 - Crystal White Pearl

708 - Raw Cooper

711 - Bright Silver

712 - Rich Java

714 - Osmium Grey

717 - Onyx Black

719 - Luminous Sand

721 - Mussel Blue

723 - Denim Blue

RODAS
Design Metallah 18”

DIMENSÕES
2.041 mm

4.370 mm

1.458 mm

1.552 mm

2.646 mm

1.540 mm

ESPECIFICAÇÕES
Motor e transmissão
Número de cilindros
Cilindrada
Potência
Torque
Automática seis velocidades – tração dianteira

V40 T4
Cross
Country
4
1.969cm3
190hp
300N.m
•

Áudio e navegação
Controle do sistema de áudio no volante
Display central de 7" com DVD player
Entrada de áudio auxiliar USB e iPod
Sistema de áudio de alta performance 4*43W, 8 alto-falantes e bluetooth

•
•
•
•

Assentos
Assento do motorista com regulagem elétrica e memória
Assento do passageiro com regulagem manual
Assentos com revestimento de couro

•
•
•

Climatização
Ar-condicionado digital dual zone
Sistema de qualidade de ar multiativo – Clean Zone
Teto solar panorâmico fixo

•
•
•

Instrumentação
Painel de instrumentos digital 8” personalizável com três temas

•

Segurança
Airbag de joelho para motorista
Airbag frontal para motorista e passageiro
Airbag lateral para motorista e passageiro
Airbag para pedestre
Assistente de frenagem de emergência
Aviso de utilização do cinto de segurança
City Safety
Cortinas laterais infláveis
Detector de pedestres e ciclistas com frenagem automática
Sistema de alerta ao condutor
Sistema de alerta de mudança de faixa
Sistema de alerta de ponto cego (BLIS) e tráfego lateral
Sistema de fixação de cadeirinha infantil – ISOFIX
Sistema de freio ABS
Sistema de proteção contra impactos laterais – SIPS
Sistema de proteção contra lesões na coluna cervical – WHIPS
Sistema digital de leitura de placas de sinalização
Sistema inteligente de informação – IDIS
Sistemas de travamento e prevenção
Acionamento do motor sem chave – keyless start
Alarme
Chave integrada com controle remoto de travamento
Luzes de aproximação
Sensor de monitoramento interior
Trava elétrica para crianças nas portas traseiras
Travamento elétrico central para as portas
Vidros elétricos nas quatro portas com sistema auto up/down

•
•
•
OP
•
•
•
•
OP
OP
OP
OP
•
•
•
•
OP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICAÇÕES
Sistemas de suporte e tecnologia
Câmera traseira de estacionamento
Computador de bordo
Direção elétrica com três ajustes de esforço
Função ECO+
Função start/stop
Paddle Shift
Piloto automático
Piloto automático adaptativo
Sensor de chuva
Sensor de estacionamento traseiro
Sensus Connect – sistema de entretenimento e conectividade
Volante com regulagem de altura e profundidade
Volante elétrico com três ajustes de esforço
Volvo On Call

V40 T4
Cross
Country
•
•
•
•
•
•
•
OP
•
•
•
•
•
•

Sistemas de iluminação
Faróis com acendimento automático
Faróis de LED
Jato lavador para os faróis
Luzes sinalizadoras dianteiras de LED (DRL)

•
•
•
•

Interior
Apoio de braço dianteiro
Apoio de braço traseiro
Jogo de tapetes
Manopla de câmbio revestida com couro
Porta-copos no banco traseiro
Porta-copos no console dianteiro
Porta-objetos nas portas dianteiras
Porta-objetos no console central
Volante revestido com couro e com acabamento de alumínio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exterior
Aerofólio integrado ao teto
Barras de teto de alumínio
Defletor traseiro na cor Prata
Espelhos retrovisores elétricos com desembaçador e memória
Espelhos retrovisores na cor Black Piano
Espelhos retrovisores retráteis
Moldura dos vidros laterais na cor Black Piano
Para-choque Cross Country

•
•
•
•
•
•
•
•

Chassi
Chassi Dynamic
Controle avançado de estabilidade – ASC
Controle dinâmico de estabilidade e tração – DSTC

•
•
•

Rodas
Rodas de alumínio 18" Metallah
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus – TPMS

•
•

Compartimento de bagagem
Estepe temporário

•

O fabricante se reserva o direito de modificar, incluir ou excluir equipamentos e acessórios. Consulte sua concessionária antes de efetuar a compra.

Os equipamentos, opcionais e cores disponíveis dos veículos estão sujeitos a alterações e podem ou não estar disponíveis no momento
da aquisição. Confirme com a concessionária autorizada a disponibilidade da versão escolhida. Fotos meramente ilustrativas.
As cores aqui apresentadas são uma representação aproximada da realidade e podem sofrer variações. Publicação válida para
os veículos modelo 2017.

FICHA TÉCNICA

Na cidade somos todos pedestres.

