VOLVO V40 Cross Country
Tegund
Volvo V40 D2 Cross Country

Vél

Hestöfl/Tog

Skipting

CO2 / Eyðsla bl.akstur

Verð

2.0 Turbo dísil

120 / 280Nm

Sjálfsk .6g

124 g/k m / 4,7 l/100k m

4.190.000

Staðalbúnaður

Entry útfærsla: Borgaröryggi (City Safety). ABS hemlakerfi með EBD hemlajöfnun. Start/Stop kerfi (slekkur á vélinni þegar bíll stöðvast). Sjö loftpúðar með loftpúðatjöldum í hliðargluggum og undir stýri
fyrir hnén. Loftpúði undir húddi fyrir gangandi vegfarendur. SIPS hliðarárekstrarvörn. WHIPS bakhnykksvörn. Spólvörn með stöðugleikastýringu (DSTC). Hjálparátak á hemlakerfið (EBA). Tauáklæði.
Aksturstölva. Fjarstýrð samlæsing. Leðurgírstöng. Leðurhandbremsa. Spoiler á skottloki með innbyggðu bremsuljósi. Leðurstýri. Loftkæling. Hljómtæki High Performance 8 hátalarar. USB tengi.
Fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri. Bluetooth GSM símkerfi. Heill stokkur milli framsæta með glasahöldurum. TPMS loftþrýstiskynjarar í hjólbörðum. Rafdrifnar rúður framan og aftan. Webasto vélarhitari
með tímastilli. Rafdrifnir og upphitanlegir útispeglar. Framsæti upphitanleg. Upplýstir speglar í báðum sólskyggnum. 17” álfelgur, dekk 225/50. Útihitamælir. Gúmmímottur. 2 ára ábyrgð skv.
þjónustuskilmálum.

Framlengd verksmiðjuábyrgð gagnvart galla:

Framlengd verksmiðjuábyrgð fyrir þriðja árið eða að 60.000 km akstri (það gildir sem á undan kemur) kr. 69.000.
Framlengd verksmiðjuábyrgð fyrir þriðja og fjórða árið eða að 80.000 km akstri (það gildir sem á undan kemur) kr. 124.000.
Framlengd verksmiðjuábyrgð fyrir þriðja,fjórða og fimmta árið eða að 100.000 km akstri (það gildir sem á undan kemur) kr. 189.000. Innifalin eru í ofangreindu verði afnot af bílaleigubifreið í B-flokki við árlega þjónustuskoðun.
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla.
Kaupverð, verð aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og ráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að
bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu bifreiðarinnar. Að auki býður Brimborg kaupanda val um framlengda verksmiðjuábyrgð gegn gjaldi og gegn sérstökum skilmálum. Ráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og
þjónustuskilmála en ítarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins. Útgáfa: Volvo V40 04.06.2019 (EUR).
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Útlit

Málmlitur
Hliðarrúður að aftan dökkar

Hljómtæki

Leiðsögukerfi með Íslandskorti (aðeins með 934 og 935)

Innrétting

Áklæði T-Tec á sætum (Entry)
Áklæði leður
Hæðarstillanlegt farþegasæti

Annað

Rafdrifið ökumannssæti með minni (aðeins Momentum+R-Des )
Hraðastillir
Regnskynjari á framrúðu
Baksýnisspegill með sjálfvirkri dimmingu
Nálægðarskynjari að aftan
Nálægðarskynjarar framan og aftan
Bakkmyndavél (aðeins með 935, 934)
Lyklalaust aðgengi og start+upplýsingar í lykli um opnun/lokun
Þjófavörn með hreyfiskynjara
Varadekk og tjakkur í stað viðgerðarsetts+hærri skottbotn

99.000
71.000
195.000
71.000
295.000
31.000
97.000
48.000
20.000
27.000
66.000
154.000
81.000
136.000
76.000
22.000

Momentum útfærsla V40 CC kr. 450.000

Áklæði T-Tec á sætum. Hraðastillir. Regnskynjari á framrúðu. 3 arma leðurstýri m/áláferð.
Armhvíla afturí+glasahaldarar. LED aðalljós með beygjustýringu. Hlíf innan á síls.
Hliðarspeglar með LED ljósi. Raffellanlegir hliðarspeglar. Hæðarstillanlegt farþegasæti.
Dimming á baksýnisspegli. Hljómtæki Sensus Connect, Nálægðarskynjari aftan, Þjófavörn
með hreyfiskynjurum, Lyklalaust aðgengi og starthnappur. LED lýsing í innréttingu.
Tvöfaldir púststútar.

Aukahlutir settir í hér heima:

Dráttarbeisli aftengjanlegt
Aurhlífar framan+aftan
Þverbogar á toppinn
Hjólafesting á þverboga
Fjarstýring fyrir vélarhitara
Spoilerasett á sílsa
Spoilerasett á sílsa+afturstuðara+tvöfalt púst+hlíf á afturstuuðara (V40CC)

190.000
37.000
40.000
24.000
49.000
80.000
220.000

