
AKCIJSKI CENIK VOLVO XC40

Povprečna poraba goriva: 5,0 –7,2 l/100km. Emisije CO2: 131–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOX: 0,0091 - 0,0534 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 
0,00015 - 0,00037 g/km, število delcev: 0,267  E+11 – 1,99 E+11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cena 
ne vsebuje stroška kovinske barve in priprave vozila. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Več informacij na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem 
zastopniku. Slike so simbolične. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

OPREMA CENA

XC40 T3 INTRO 29.990 EUR

XC40 D3 INTRO 31.990 EUR

XC40 D4 AWD A MOMENTUM FIRST EDITION 39.990 EUR

XC40 D4 AWD A MOMENTUM FIRST EDITION

• D4 2.0 dizelski motor, 140 kW (190 KM)

• 8-stopenjski avtomatski menjalnik
• City Safety - sistem za preprečitev trčenja z vozili, kolesarji, pešci ter 

večjimi živalmi
• Tempomat

• Asistent za preprečitev odvzema prednosti pri zavijanju v levo

• Paket 7 zračnih blazin

• Asistent za ohranjanje vozne smeri

• Prepoznavanje obcestnih znakov (RSI)

• Pomoč pri spustu

• Senzor za dež

• Elektronska klimatska naprava

• Ledvena opora električno nastavljiva v štirih smereh

• Zvočni sistem High performance

• Glasovno upravljanje

• Integrirani strešni nosilci svetle barve

• Skrite izpušne cevi

• Pomoč pri parkiranju zadaj

• Aluminijasta platišča 18''

• Okrasni vložki iz aluminija

• Trikraki usnjeni volan z Uni deco okrasnim vložkom

• Oblazinjenje Usnje

• Harman / Kardon Premium Sound

• Navigacijski sistem Sensus

• Meglenke v sprednjem spojlerju

• LED aktivni žarometi

• Notranja osvetlitev, visoki nivo

XC40 T3/D3 INTRO

• T3 2.0 bencinski motor, 115 kW (156 KM)

• D3 2.0 dizelski motor, 110 kW (150 KM)

• 6-stopenjski ročni menjalnik
• City Safety - sistem za preprečitev trčenja z vozili, kolesarji, pešci ter 

večjimi živalmi
• Tempomat

• Asistent za preprečitev odvzema prednosti pri zavijanju v levo

• Paket 7 zračnih blazin

• Asistent za ohranjanje vozne smeri

• Prepoznavanje obcestnih znakov (RSI)

• Pomoč pri spustu

• Senzor za dež

• Digitalna voznikova instrumentna plošča 12,3'

• Zvočni sistem Performance Audio

• Glasovno upravljanje

• Integrirani strešni nosilci črne barve

• Skrite izpušne cevi

• Dinamično podvozje

• Aluminijasta platišča 17''

• Črni ''City Map'' okrasni vložki

• Trikraki usnjeni volan

• Usnjena prestavna ročica

• Oblazinjenje Tekstil

• Navigacijski sistem Sensus

• Pomoč pri parkiranju zadaj

• Meglenke v sprednjem spojlerju

• LED aktivni žarometi

• Notranja osvetlitev, visoki nivo
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