
 

Volvo Pop-up Store 
Офіційний дилер Volvo 
У західному регіоні 
вул. Скнилівська 23 
с.Сокільники 
Тел.: +38(066) 485 00 09 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у гривні 
розраховується за валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: 
“Volvo Cars Corporation”,Швеція. Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою право змінювати 
вартість авто в будь-який час без додаткового попередження. 
Вартість автомобіля вказана станом на 29.01.2021 в т.ч. ПДВ 20% .  

 

Еквівалент регулярної вартості автомобіля становить 1 714 452,25 грн 
 

            
Volvo XC40  
Модельний рік 2021 
Комплектація : R-Design 
Колір кузова : Crystal White Pearle  

 
• D4 дизельний двигун  I4 2.0 Twin Turbo із системою Common-Rail 
• Робочий об`єм двигуна (см3) :1969 
• Максимальна вихідна потужність, кВт (к.с.), при частоті об./хв.: 140 (190) 4000 
• Максимальний крутний момент, Нм, при частоті об, хв.: (Нм) 400/ 1750-2500 
• Динаміка розгону, 0-100 км/год, с, автом. Режим: 7.9 
• Максимальна швидкість, км/год, автом. Режим: 180 
• Привід: AWD 
• Об`єм паливного бака, літрів: 54 
• Екологічний клас: Euro 6b 
• Трансмісія: 8-ступенева АКП Geartronic tm 

Стандартне Обладнання: 
Кліматичні системи 

2-х зонний клімат контроль 
Система очищення повітря CleanZone 
Датчик вологості 
Попередня вентиляція салону з функцією обігріву після вимкнення двигуна 
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером (вібасто) 

Системи охорони та безпеки 
Дистанційний ключ 
Система безключового доступу з системою відкриття дверей багажного відділення hands-free 
Дворівнева система відкриття автомобіля, вимкнено за замовчуванням 
Центральний замок в передніх дверях з діодним індикатором 
Термічно загартовані передні та задні вікна 
З електричним відкриттям кришки паливного баку 

Панель приладів 
Панель приладів з 12,3" дюймовим дисплеєм 

Сидіння 
Регулювання області попереку в 4х напрямках 
Механічне регулювання довжини подушки переднього сидіння 
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Механічне складання заднього ряду сидінь 
Фіксовані задні підголівники 
Центральний підлокітник з підстаканниками 

Інтер'єр 
Декоративні вставки Cutting Edge 
Дзеркало в сонцезахисному козирку з підсвіткою 
Шкіряне кермо з декоративними вставками Uni deco 
Важіль перемикання передач оздоблений шкірою 
Педалі R-design 
Автозатемнення дзеркал  
Комплект килимків R-design 
Внутрішнє оствітлення високого рівня 
З тримачем для карток під лобовим склом 
Гачки для одягу 
Контейнер для сміття  

Багажне відділення 
Електричний привід кришки багажника 
Металева накладка багажного відділення 
Аптечка 
Аварійний трикутник 
12V розетка 

Екстер'єр 
Рейлінги на даху Glossy black 
R-design решітка радіатора 
Обрамлення бокових вікон High gloss 
Сховані вихлопні труби 
Складні дзеркала 
Протитуманні фари у передньому бампері 
Світлодіодні фари (LED) 
Сигналізація екстреного гальмування 

Системи підтримки водія 
Функція регулювання обмеження швидкості 
Круїз-контроль 
Система попередження про зіткнення, передня 
Система утримання в полосі 
Регулювання керма 
Вибір режиму руху 
Система допомоги при старті вгору 
Датчик дощу 
Система допомоги при спуску вниз 
Система попередження про слизьку дорогу  

Системи безпеки 
Подушки безпеки для водія та пасажира 
Подушка безпеки для колін з боку водія 
Подушки безпеки SIPS 
Подушки безпеки IS 
Система безбеки проти хлистової травми шиї  
Система нагадування про непристебнуті ремені безпеки 
Піротехнічне натягування ременів безпеки 
Система відключення подушки безпеки з боку пасажира 
Isofix 
Сигналізація екстреного гальмування 

Мультимедійні системи 
Кнопки керування на кермі 
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9'' центральний дисплей з тачскріном 
Роз'єм для USB в передньому тунелі 
Bluetooth 
5 volt USB розетка в тунелі позаду 
Navigation - Pro 
Мапа Європи 
Система розпізнавання знаків RSI 
Volvo On Call 
Інтеграція з смартфоном 
Голосове управління 

Трансмісія 
8-ступінева  

Системи двигуна 
Міжсервісний інтервал 20 000 км 

Шасі 
Шасі динамік (Sport) 
Передні гальмівні диски 17" 
Задні гальмівні диски 16" 

Колеса (диски) 
19'' 5-Double Spoke Matt Black Diamond-cut Alloy wheel 235/50R19 
Система непрямого контролю тиску повітря в шинах (TPMS), Алгоритм ЄС 

 
 

Додаткове обладнання: 
Відділення для зберігання речей під сидінням водія 
Електричне складання задніх підголівників 
Органайзер багажного відділення 
Захистна сітка багажного вітділення 
Музична система Harman Kardon Premium Sound 
Передній та задній паркувальний радар 
Система кругового огляду 360 
Панорамний дах 
Електричний привід сидіння водія 
Електричний привід сидіння пасажира 
Електричне блокування задніх дверей (дитячий замок) 
Адаптивний круїз-контроль і система Pilot Assist 
Тимчасове запасне колесо; Домкрат 
Система моніторингу мертвих зон  
Система попередження зіткнення, задня 
Підігрів задніх сидінь 
Підігрів лобового скла 
Індукційна зарядка 
Кермо з підігрівом 
Підігрів форсунок омивача лобового скла 
Передні сидіння з підігрівом 
Килимове покриття Lava 

Акційна вартість автомобіля:                     48057 євро 
 
Регулярна вартість автомобіля :                  50057 євро 
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Оздоблення салону : Оздоблення з текстилю Nubuck /перфорованої шкіри Nappa 
у кольорі Charcoal у салоні в кольорі Charcoal (RB00) | Декоративні вставки : 
Cutting Edge Aluminium, R-Design 
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