
PODSUMOWANIE KONFIGURACJI TWOJEGO

VOLVO XC40

 
Klient

 
Przygotował

 
Silnik i skrzynia biegów
T3 163 KM automatyczna Geartronic, 8 biegów 139 800,00 PLN 
Wersja
Standard 
Kolor
019 Black Stone 
Koła
17", 5-ramienne, Silver 
Tapicerka
R100 Fotele komfortowe z tapicerką testylną 
Wersja wyposażenia
Wykończenie wnętrza CHARCOAL 
Kierownica
Skórzana, wielofunkcyjna kierownica 
Dźwignia zmiany biegów
Skórzana gałka zmiany biegów

1/3



Bezpieczeństwo 
SIPS (SIDE IMPACT PROTECTION SYSTEM) – system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych 
WHIPS (WHIPLASH PROTECTION SEATING SYSTEM) – system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa
szyjnego 
EBL (EMERGENCY BRAKE LIGHTS) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu 
7 poduszek powietrznych: dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne (dwukomorowe), kurtyny powietrzne
(IC), poduszka chroniąca kolana kierowcy 
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera 
CITY SAFETY - Układ wspomagania hamowania dla różnicy prędkości pomiędzy pojazdami sięgającej 50 km/h 
Lane Keeping Aid (LKA) – układ utrzymania pasa ruchu 
Hill Descent Control 
Komfort 
Pakiet oświetlenia wnętrza, poziom I 
1-strefowa automatyczna klimatyzacja 
Stałe zagłówki tylne 
Czujnik deszczu 
Funkcjonalność 
Zawieszenie Dynamic 
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne 
Reflektory przednie w technologi LED 
Tempomat 
Sensus 
System audio Performance 
9" dotykowy wyświetlacz centralny 
12,3” cyfrowy wyświetlacz zegarów kierowcy 
Sterowanie audio z kierownicy 
Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth 
Volvo On Call 
1 złącze USB w tunelu środkowym 
Wyposażenie nadwozia 
Relingi dachowe zintegrowane czarne 
Wlot powietrza lakierowany w kolorze czarnym 
Czarne listwy wokół szyb bocznych 
Ukryte końcówki wydechu 
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia 
Wyposażenie wnętrza 
Dywaniki tekstylne 
Uchwyt na bilet parkingowy przy szybie czołowej 
Tunel środkowy wykończony w czerni. 
System mocowania fotelika ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy 
Podsufitka w kolorze blonde 
Zabezpieczenia 
Autoalarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu i ruchu wewnątrz kabiny 
Pozostałe 
Podsufitka w kolorze blonde 
Brak oznaczenia 
Oznaczenie silnika T3 
Zestaw naprawczy koła 
Emisja CO2 
Emisja CO2 WLTP brak danych
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Podsumowanie

Cena katalogowa 139 800,00 PLN

Przedstawione ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
Zdjęcie na ofercie jest jedynie poglądowe.
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostanie zawarta po złożeniu przez Klienta ostatecznego zamówienia.
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