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VOLVO XC40 MODELPROGRAMMA
 
 

 
 
 

Aantal
versnellingen

Zuinigheids-
categorie 
(vanaf 1) )

Netto
catalogusprijs

(€)

bpm-
bedrag 

(€)

btw-
bedrag

(€)

Fiscale
waarde 2) 

(€)

Consumenten-
adviesprijs 3) 

(€)
XC40 RECHARGE TWIN PURE ELECTRIC 300 KW (408 PK)4)       

Plus Aut-1 45.760,33 0,00 9.609,67 55.370 56.495
Pro Aut-1 49.066,12 0,00 10.303,88 59.370 60.495

 
1) Zuinigheidscategorie in 2020 op basis van WLTP CO2 uitstoot.
2) Fiscale waarde is de consumentenadviesprijs exclusief kosten rijklaar maken, kentekenkosten en recyclingbijdrage en geldt als basis voor de fiscale bijtelling.
3) Consumentenadviesprijzen zijn inclusief bpm, 21% btw (kentekenkosten btw-vrij), kosten rijklaar maken (transportkosten, 0-beurt, reinigen en poetsen, handling- en administratiekosten, 4 veiligheidsvestjes,

lifehammer en kentekenplaten á €930,95), kentekenkosten (á €49,05 btw-vrij) en recyclingbijdrage (á €145).
4) De XC40 Recharge Twin Pure Electric is netto geprijsd. Raadpleeg uw Volvo-dealer voor meer informatie.

3 jaar fabrieksgarantie 
of 100.000 km*

3 jaar onderhoud
of 100.000 km*, inclusief vervanging van slijtagedelen

* Wat zich het eerste voordoet. Zie pagina 8 voor meer informatie en voorwaarden van het Volvo Care Package 

Volvo Car Lease 
Service, gemak en flexibiliteit standaard in uw leaseconstructie?
Volvo Car Lease biedt u toegevoegde waarde:
 
• Aantrekkelijk Leasetarief door een gunstige restwaarde
• Mogelijkheid van koopoptie bij einde contract
• Onderhoud en schade altijd via één adres: uw Volvo-dealer
• Géén beperking in gebruik van het aantal winterbanden
• Flexibiliteit bij het oversluiten naar een nieuw contract
 
Ga naar uw Volvo dealer voor meer informatie en een offerte op maat
Kijk voor de actuele lease mogelijkheden op www.volvocars.nl 
 
De Volvo XC40 Recharge Twin Pure electric komt in 2021 in aanmerking voor 12% bijtelling (tot € 40.000) 
 
Vanaf € 253 bijtelling per maand (bij 37,1% inkomstenbelasting)
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Sensus technologie met een “human touch”
De 9” Sensus touchscreen staat centraal in de auto om elke interactie met uw auto mogelijk te maken. Het design is minimalistisch en met optimaal
gebruiksgemak via grote en duidelijke graphics met een minimum aan fysieke knoppen. Het portretformaat maakt het lezen van informatie en het
bekijken van kaarten zeer gemakkelijk, terwijl het touchscreen zo responsief is dat u deze zelfs kunt bedienen met handschoenen. En met de
spraakbediening geeft u eenvoudig opdrachten aan uw auto. Zeg bijvoorbeeld: “Ik heb het warm” en uw auto stelt zelf de temperatuur lager in. U hoeft
het stuur niet los te laten of uw blik van de weg af te wenden. Zeer gebruiksvriendelijk en veilig. Over the air updates voor de gebruikte apps en navigatie
data maken het leven alleen maar eenvoudiger. Met het standaard aanwezige Volvo On Call beschikt u over de innovatieve Volvo Cars smartphone app
die toegang biedt tot tal van functies op afstand. Wij bouwen en creëren systemen om uw leven minder complex te maken maar zonder het design te
compromitteren. En dit alles vanuit een holistische benadering.

IntelliSafe
In 1927 besloten onze oprichters Assar Gabrielsson en Gustaf Larson degelijke auto’s te gaan fabriceren die waren opgewassen tegen de Zweedse
landwegen. Maar sterk alleen was niet genoeg – ze hadden ook een visie: "Auto’s worden bestuurd door mensen. Het uitgangspunt bij alles wat we bij
Volvo maken, is en blijft daarom veiligheid". De XC40 is voorzien van een reeks intuïtieve veiligheidstechnologieën. Ze ondersteunen u bij uw dagelijkse
ritten, beschermen u bij ongevallen en streven ernaar die te voorkomen. We noemen het IntelliSafe. We weten dat XC40-eigenaren van autorijden
houden. Daarom biedt IntelliSafe een aantal slimme technologieën, zoals City Safety, Collision Warning met Full Auto Brake, Pedestrian Detection, 
Cyclist Detection, Large Animal Detection, Lane Keeping Aid met Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation en Driver Alert Control. Dankzij het
standaard IntelliSafe Assist met Pilot Assist kan uw nieuwe XC40 u zelfs werk uit handen nemen. In alle comfort en in alle veiligheid. Dat is IntelliSafe.

Recharge
Volvo Cars brengt veiligheid naar een volgend niveau. Want is veiligheid niet veel ruimer dan enkel maar verkeersveiligheid? Is het opgroeien in een veilig
klimaat niet minstens even belangrijk? We beloven dat we vanaf nu niet alleen de mensen die met onze auto's rijden en hun geliefden beschermen, maar
ook de planeet en dus hun toekomst. Dat zullen we doen door ons bedrijf, onze activiteiten en alles wat we doen een nieuwe wending te geven of anders
gezegd te “rechargen”. Wij hebben de ambitie om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te worden door onze activiteiten op een ingrijpende manier te
wijzigen. In een tussenstap, tegen 2025, engageren we ons om onze CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegenover het jaar 2018, niet alleen door de
uitstoot van onze auto’s te beperken via een duidelijke elektrificatiestrategie, maar ook door de koolstofvoetafdruk in de volledige productiecyclus aan te
pakken. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het creëren van een veiligere leefomgeving.
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VOLVO XC40 STANDAARDUITRUSTING

 
VEILIGHEID & ONDERSTEUNING

Automatische gordelaanspanners op alle zitplaatsen en hoogteverstelling gordels voor voorstoelen
ABS-Remsysteem (Antilock Brake System), EBA (Emergency Brake Assist), EBD (Electronic Brake Distribution), EBL (Emergency Brake Light), 
ESC (Electronic Stability Control) met Torque Vectoring, IDIS (Intelligent Driver Information System), RAB (Ready Alert Brakes), RSC (Roll Stability Control), 
SIPS® (Side Impact Protection System), UCL (Understeer Control Logic), WHIPS (Whiplash Protection System) op zitplaatsen voor
Brake Pedal Release, automatisch loskomen van het rempedaal bij een ongeval om schade aan voeten, benen en rug te verminderen
City Safety, geavanceerd remassistentiesysteem met hulp van digitale camera en radartechnologie. Doel van het systeem is een aanrijding voorkomen, of de impact er
van verminderen. 
Omvat: Pedestrian & Cyclist Detection, Large Animal Detection en Collision Warning met Full Auto Brake, ook in het donker, Intersection Braking, Run-off
Road Protection met energie absorberende voorstoelen om letsel aan de rug te verminderen en Run-off Road Mitigation, Road Sign Information (verkeersbordenherkenning).
Post Impact Braking, Driver Alert System, Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid, Oncoming Lane Mitigation en 
Pedestrian & Cyclist Steering Avoidance
Connected Safety: door middel van 'cloud' technologie kunnen Volvo's elkaar waarschuwen voor gevaarlijke situaties, zoals glad wegdek of een aanrijding.
Acoustic Vehicle Alerting System
Frontal Airbags, Knieairbag bestuurder, Side Airbags en Inflatable Curtains
Herinnering dragen veiligheidsgordels voor alle zitplaatsen
IntelliSafe Assist
Adaptive Cruise Control met Pilot Assist en speed limiter
IntelliSafe Surround
Blind Spot Information System - BLIS met Lane Change Merge Assist, Cross Traffic Alert met Auto Brake, Collision Warning & Mitigation
Support achter en Steer Assist

PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Approach- en Home Safeverlichting
Automatische portiervergrendeling tijdens het rijden (kan gedeactiveerd worden) en ont- en vergrendelingsknoppen in de voorportieren
Comfortopening, m.b.v. de afstandsbediening wordt de auto ontgrendeld en openen de ramen
Comfortsluiting, m.b.v. de afstandsbediening zet u de auto op slot en sluiten alle ramen en (optioneel) schuifdak
EHBO-set (conform DIN 13164) en gevarendriehoek
Isofixbevestigingspunten achterbank (2x) en elektrisch bedienbare kindersloten op de achterportieren
Uitschakelbare passagiersairbag

KLIMAAT
2-Zone Electronic Climate Control met Cleanzone en IAQS (Interior Air Quality Sensor), preventilatie bij ontgrendeling en 2 ventilatieopeningen achter 
(achterzijde middenconsole)
Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels en verwarmbare achterruit
Pre-conditioning met timer voor verwarmen en koelen
Verwarmbaar stuurwiel
Verwarmbare voorstoelen

INTERIEUR
4-spaaks kunstlederen sportstuurwiel met bediening voor audio, cruise control, speed limiter, infotainment en spraakbesturing
5-zitplaatsen met handmatig 40/60 neerklapbare achterbank
12,3" digitaal instrumentenpaneel
12V-aansluiting in de bagageruimte
Afstandsbediening (sleutel) in Charcoal
Afwerking onder laadvloer bagageruimte
Armsteun achter met bekerhouders en skiluik
Armsteun voor met bekerhouders
Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels
Bagageruimte met 4 bagagehaken, 4 tassenhaken, ruimte onder laadvloer en hoedenplank (opent mee omhoog bij het openen van de achterklep)
Boodschappentashouder in bagageruimte
City Canvas textiel bekleding met comfortstoelen
Cutting Edge aluminium inleg
Elektrisch bedienbare handrem
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter (met blokkeerfunctie achter)
Elektrisch verstelbare lendesteunen voor (4-voudig)
Glossy Black afwerking van de tunnelconsole
Handmatig verstelbare voorstoelen met in hoogte verstelbare en kantelbare bestuurdersstoel
Handmatig verstelbare zittingverlenging voorstoelen
Keyless Drive, handsfree achterklep openen, verlichte portiergrepen exterieur met grondverlichting
Metalen sierstrip in opening bagageruimte
Pookknop bekleed met kunstleder
Regensensor
Silk Metal inleg op stuurwiel
Sportpedalen
Tassenhaak bij dashboardkastje
Tripcomputer (actueel en gemiddeld brandstofverbruik, actieradius en gemiddelde snelheid)
Veiligheidsnet in bagageruimte
Verlichtingspack 2: sfeerverlichting voor en achter, verlichting vanuit geopende achterklep, achterzijde middenconsole, deurvakken voor, sfeerverlichting in de voorportieren
en leeslampjes achter
Vloermatten voor en achter
Welkomstverlichting voor, leeslampen voor, verlichting links in bagageruimte en verlichte make-up spiegel bestuurder
Zwarte hemelbekleding
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VOLVO XC40 STANDAARDUITRUSTING

 
AUDIO & INFOTAINMENT

9" Touchscreen voor bediening van klimaat, navigatie, audio, internetdiensten, apps, auto menu, uitgebreide Voice Control
functionaliteit, Bluetooth telefoonsysteem met Bluetooth audiostreaming
12" bestuurdersdisplay nieuwe generatie met drie weergavemodi: Calm, Navi (Google maps) en Car Centric
Digital Audio Broadcasting - DAB+
Draadloos telefoon opladen
Finding Charging via de centrale display of de Volvo On Call app: openbare oplaadpunten zoeken
Google services eerste 4 jaar always up-to-date Google maps via Over The Air (OTA) updates, Google Assistant met routeplanning via 
Nederlandstalige "Hey, Google" en Google Play
High Performance Audio 
330 Watt versterker en 8 luidsprekers (1 'Fresh Air' woofer, 1 full-range centre speaker, 4 mid-range speakers en 2 tweeters)
Infotainmentsysteem met Over The Air updates voor alle software en kaarten,
4 USB-C aansluitingen 2 voor en 2 achter in de middentunnel
Navigatie Navigatiesysteem op basis van Google maps inclusief stembediening, stuurwielbediening, TMC, RTTI (Real Time Traffic Information)
Smartphone integratie met Near Field Communication: Apple®CarPlay (later in modeljaar 2022) inclusief extra USB C-poort in de middenconsole
Volvo on Call en 'Orange Key' (Care key). Met mobiele Volvo Cars app. Inclusief activeringskosten en 3-jarig abonnement voor Volvo on Call. 
Voor meer informatie: www.volvocars.nl/oncall
 
Volvo on Call biedt een nog hoger veiligheidsniveau, maar ook de innovatieve mogelijkheden van de smartphone app en 'Orange Key'. 
Daarnaast biedt Volvo on Call een geïntegreerde hulpdienst. Bij noodgevallen kunt u op de SOS knop drukken en relevante hulp is direct onderweg.
Met de mobiele Volvo Cars app staat u constant in verbinding met uw auto. Ont- en vergrendelen van de auto, een ritregistratie bijhouden en uw auto eenvoudig
terugvinden op een drukke parkeerplaats zijn voorbeelden van mogelijkheden met de Volvo Cars app. Het klimaat in de auto is op afstand te regelen. 
Sommige functionaliteiten zijn pas later beschikbaar in modeljaar 2022.
 

EXTERIEUR
16A Mennekes - Mennekes 4,5 meter kabel met 3-fase laadmogelijkheid
19" 5-Spaaks Black / Diamond Cut lichtmetalen velgen met Recharge (All-Season) banden in bandenmaat 235/50 R19 voor en 255/45 R19 achter
Bandenreparatiekit (compressor) & Bandenspanningscontrolesysteem
Buitenspiegels met LED knipperlichten
Classic Black skidplates voor en achter
Dak uitgevoerd in Black Stone Solid lak (niet in combinatie met exterieurkleur Onyx Black metallic)
Dynamic chassis
Elektrisch bedienbare achterklep met handsfree achterklep openen
Frunk, een opbergruimte van 31 liter onder de "motorkap"
Glossy Black geïntegreerde roofrails, spiegelkappen en raamomlijsting (onderzijde)
Glossy Black skidplates voor en achter
Hill Start Assist
Hill Descent Control
LED koplampen met LED-dagrijverlichting, lichtsensor en grootlichtassistent
Park Assist voor en achter
Park Assist camera achter
Recharge grille in exterieurkleur
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
Vierwielaandrijving (AWD)
Volvo Guard Alarm incl. bewegings- en volumesensor en Safelock (voor certificering, zie accessoires pag. 12)
Warmtepomp (range verlenger)
 
De warmtepomp maakt gebruik van warmte uit de buitenlucht en restwarmte van de elektromotor en batterij om het interieur te verwarmen. 
Hierdoor is minder energie nodig voor verwarming en neemt de range toe. 
Tevens kan de warmtepomp de batterij verwarmen of koelen om de prestaties en range te optimaliseren. 
Dit kan tot maximaal 30km extra range opleveren. 
De warmtepomp is actief tussen de 0°C en 30°C en het meest efficiënt tussen de 5°C en 15°C
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VOLVO XC40 ELEKTRISCH RIJDEN

LAADKABELS
Er zijn twee verschillende typen laadkabels leverbaar in diverse lengtes:
• Type 2 (Mode 3) stekker (publiek laadpunt / thuis laadinstallatie)
• CEE stekker (rode krachtstroomstekker)

Af fabriek wordt de auto standaard geleverd met een 4,5 meter Type 2 (Mode 3) 3-fase laadkabel voor veilig laden bij een publiek laadpunt of thuis
laadinstallatie. Uw Volvo-dealer kan als accessoire een extra 4,5 meter CEE laadkabel en 8 meter Type 2 (Mode 3) laadkabel leveren.

GARANTIE EN ONDERHOUD
Uw nieuwe Volvo XC40 Recharge Pure electric is voorzien van het Care Package met 3 jaar garantie en onderhoud. Er geldt een kilometerbeperking van
100.000 binnen de genoemde periode. Zie pagina 8 voor meer informatie over het Care Package.
Naast de uitgebreide garantie heeft uw Volvo een carrosseriegarantie van 12 jaar. Op het 400V accupakket van de XC40 Recharge Pure Electric is een
garantie van 8 jaar of 160.000 km (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt) van toepassing.

LAAD CHECK
U wilt uw nieuwe Volvo overal veilig kunnen opladen. bij u thuis. Het opladen van de auto vereist een hoog vermogen. Niet iedere huisinstallatie is
daarvoor geschikt. Om de veiligheid te borgen dient uw installatie op een aantal kritieke punten gecontroleerd te worden. Hiervoor kunt u een advies op
maat krijgen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Een veilig idee.

LAADPAS
Om bij een publiek laadpunt de XC40 Recharge Pure electric op te laden is een laadpas vereist om het stroomverbruik te verrekenen. 
Bij uw XC40 krijgt u een laadpas van Plugsurfing meegeleverd.

LAADINSTALLATIE
Volvo beschikt over een complete laadoplossing om uw Volvo XC40 Recharge Pure electric snel en veilig op te laden. Via onze partner Joulz kunt u een
Volvo wallbox bestellen, inclusief installatieservice. Meer informatie over de laadinstallatie vindt u op volvocars.nl/xc40-electric.
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VOLVO CARE PACKAGE

Uw Volvo XC40 Recharge Pure electric is voorzien van het Care Package. Dit omvangrijke service
pakket biedt u 3 jaar lang autorijden zonder zorgen. Zo is 3 jaar fabrieksgarantie, onderhoud en
vervanging van slijtagedelen inbegrepen.

3 jaar fabrieksgarantie 
of 100.000 km*

• De algemene fabrieksgarantie bedraagt 3 jaar óf 100.000 kilometer*
• Specifieke garantie op de accu bedraagt 8 jaar óf 160.000 kilometer*

3 jaar onderhoud
of 100.000 km*, inclusief vervanging van slijtagedelen

Naast de uitgebreide garantie is ook alle fabrieks-voorgeschreven onderhoud bij de officiële Volvo dealer inbegrepen 
in de eerste 3 jaar óf tot 100.000 kilometer*. Dit is inclusief onderdelen en werkplaats uurtarief. 
Onderhoud is nodig na 30.000 km of na 24 maanden*. 

Slijtagedelen
Voor een periode van 3 jaar zijn de volgende slijtagedelen inbegrepen: ruitenwissers (maximaal 1 keer per jaar), remblokken &
remschijven (indien nodig). Overige zaken die niet hier benoemd zijn, zoals banden, zijn niet inbegrepen.

Overdraagbaar
Alle bovenstaande diensten zijn overdraagbaar bij verkoop van de auto. 
Raadpleeg uw dealer of volvocars.nl voor meer informatie en alle voorwaarden.

*  Wat zich het eerste voordoet.
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VOLVO XC40 VARIANTEN

 P
ro

VARIANTEN
Elektrisch bedienbaar glazen panoramisch schuif-/kanteldak met elektrisch bedienbaar zonnescherm P

Elektrisch verstelbare bestuurderstoel met geheugenfunctie P

Elektrisch verstelbare passagierstoel P

Elektrisch neerklapbare hoofdsteunen achter P

LED mistlampen voor P

Koplampreinigingsinstallatie P

Full LED koplampen met adaptieve bochtverlichting P

Visual Park Assist (incl. 360º view) met Front "Fisheye" view en Side Park assist P

Premium Audio by Harman Kardon 
13 Harman Kardon luidsprekers (1 'Fresh Air' woofer, 1 full-range centre speaker, 1 'Fresh Air' Subwoofer, 
4 mid-range speakers, 2 woofers, 2 full-range surround speakers en 2 tweeters), 600 Watt versterker, 
QuantumLogic Surround3D en Dirac Unison® 
Inclusief Harman Kardon Esquire Mini 2 mobiele speaker

P

 
P Standaard

VOLVO XC40 OPTIES
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LAKKEN     
 Metallic lak  822,31 172,69 995 p

 Inscription Metallic lak  1.111,57 233,43 1.345 p

KLIMAAT     
179 Extra getint glas achterportieren en achterruit  326,45 68,55 395 p

BEKLEDING & STOELEN     
R980 Connect MicroTech / Nubuck (textiel) bekleding met Sport vloermatten  822,31 172,69 995 p

CHASSIS     
1028 Trekhaak met semi elektrisch inklapbare kogel, 13-polig  933,88 196,12 1.130 p

WIELEN     
1133 20" 5-Dubbel Spaaks Black / Diamond Cut velgen met Recharge (All-Season) banden in

bandenmaat 235/45 R20 voor en 255/40 R20 achter
545,45 114,55 660 p

 
1) Mennekes is Type 2 (geschikt voor (publiek) laadpunt) p Leverbaar tegen meerprijs

19" 5-Spaaks
Black / Diamond Cut

20" 5-Dubbel Spaaks
Black / Diamond Cut 

1133
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VOLVO XC40 EXTERIEURKLEUREN
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SOLID LAKKEN
019 Black Stone solid P

METALLIC LAKKEN
717 Onyx Black metallic p

723 Denim Blue metallic p

725 Fusion Red metallic p

728 Thunder Grey metallic p

729 Glacier Silver metallic p

INSCRIPTION METALLIC LAK
707 Inscription Crystal White pearl p

733 Sage Green metallic p

UITVOERING DAK
 Dak uitgevoerd in Black Stone solid (i.c.m. exterieurkleur 717 wordt het dak uitgevoerd in Onyx Black metallic) P

 
P Standaard
p Leverbaar tegen meerprijs

VOLVO XC40 INTERIEUR

 Stoelen   Paneelkleuren Dashboard    

Interieur-
code Materiaal Interieur Stoelbekleding

Bovenste gedeelte
dashboard

Onderste gedeelte
dashboard, deur-
panelen en tunnel

Inleg
deurpanelen

Tapijt en
vloermatten Hemelbekleding

CITY CANVAS TEXTIEL - beschikbaar   
R780 City Canvas Textiel Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal
         

CONNECT MICROTECH / NUBUCK (TEXTIEL) - optioneel beschikbaar   
R980 MicroTech Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal
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VOLVO XC40 ACCESSOIRES

 C
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BAGAGERUIMTE   
Mat bagageruimte, textiel/rubber omkeerbaar/vouwbaar 123,97 150 p

Mat bagageruimte, vormgegeven kunststof 123,97 150 p

Veiligheidsrek, staal 247,94 300 p

Protection Pack: kunststof matten interieur & bagageruimte (20% korting als pakket) 181,82 220 p

Activity Pack: kunststof matten interieur & bagageruimte, stalen veiligheidsrek en lastdragers (30% korting als pakket) 462,81 560 p

COMFORT   
Vloermatten kunststof (set van 5, incl. tunnelmat) 103,31 125 p

Comfort nekkussen, Charcoal wol of Blond nubuck 41,32 50 p

Hoofdkussen, Charcoal leder 57,85 70 p

Zonnebrilhouder (niet i.c.m. Panoramadak) 28,93 35 p

Zonwering achter voorruit 74,38 90 p

Sunblinds (set van 2 voor achterportieren) 99,17 120 p

Sunblind (voor achterruit) 115,70 140 p

Spatlappen, voor en achter 181,82 220 p

LADEN   p

Wallbox GLB, laadinstallatie incl. stroommeter excl. installatiekosten 904,96 1.095 p

Wallbox GLB, laadinstallatie incl. stroommeter en basis installatiepakket (via partner Joulz) 1.198,35 1.450 p

Standaard voor vrijstaande lader excl. plaatsing 268,59 325 p

Kaartlezer met 2 pasjes voor wallbox GLB, excl. installatiekosten 78,51 95 p

Laadkabel 4,5 meter, 3 fase (Type 2-mode 3 16A / CEE (rood) 16A) 326,45 395 p

Laadkabel 8 meter, 3 fase (Type 2-mode 3 16A) 326,45 395 p

DESIGN   
Exterior Styling kit met skidplate voor en achter en side scuff plates in geborsteld rvs 1.570,25 1.900 p

Skidplate voor en achter in geborsteld rvs 1.033,06 1.250 p

Portierlijsten in geborsteld rvs 537,19 650 p

Dakspoiler met extra verlenging in Glossy Black 330,58 400 p

Verlichte scuff plate bagageruimtedrempel 330,58 400 p

TREKHAAK, LASTDRAGERS & BAGAGEBOXEN   
Bagagebox "Designed by Volvo" Glossy Black, 430 l. 226/94/30 cm (l/b/h) 950,41 1.150 p

Bagagebox "Space Design 520" Glossy Black, 430 l. 235/94/35 cm (l/b/h) 619,83 750 p

Bagagebox "Sport Time 2003" Glossy Black, 400 l. 175/82/45 cm (l/b/h) 371,90 450 p

Lastdragers, vleugelprofiel 185,95 225 p

Skidrager met glijrails voor 4 paar ski's of 2 snowboards 198,35 240 p

Fietsdrager op lastdragers gemonteerd, aluminium 95,04 115 p

Fietsendrager op trekhaak met Fix4Bike, opklapbaar, voor 2 (elektrische) fietsen 516,53 625 p

Fietsendrager op trekhaak met Fix4Bike, voor 3 fietsen (uitbreiding 4e fiets € 100) 516,53 625 p

Trekhaak met semi elektrisch inklapbare kogel, 13 polig 933,88 1.130 p

KINDERVEILIGHEID   
Babyzitje, groep 0+ (0 - 13 kg / 0 - 9 maanden) 1) 276,86 335 p

Kinderzitje, Easy Access - 90º draaibaar (0-4 jaar) 1) 475,21 575 p

Kinderzitje, groep I-II (9 maanden - 4 jaar) 1) 309,92 375 p

Kinderzitje, groep II-III (3 - 10 jaar) 243,80 295 p

Kinderzitje, verhogingskussen met rugleuning leder/nubuck textiel 268,59 325 p

Trappelbescherming met opbergvakken 28,93 35 p

VEILIGHEID & ONDERSTEUNING   
Aanvullende maatregel t.b.v. alarm klasse 3 certificering 330,58 400 p

Key Tag, knoploze afstandsbediening (niet i.c.m. alarm certificering) 165,29 200 p

Hondentuigje aan autogordel te bevestigen 95,04 115 p

Centrax sneeuwkettingen 330,58 400 p

Sneeuwsokken 82,64 100 p

Afsluitbare wielbouten 61,98 75 p

WIELEN   
Winterwielenset 20" 5-Dubbel Spaaks Black/Diamond Cut -1133 met 235/45 R20 banden voor en 255/40 R20 banden achter 2.392,56 2.895 p

Winterwielenset 19" 5-Spaaks Black/Diamond Cut met 235/50 R19 banden voor en 255/45 R19 banden achter 1.979,34 2.395 p

 
1) Indien de passagiersairbag ingeschakeld is, mag op de passagierszitplaats geen achterwaarts gericht kinderzitje geplaatst worden

Voor bandenspecificaties en labelinformatie verwijzen we u naar de betreffende wielen op volvocars.nl/accessoires
Genoemde adviesprijzen zijn inclusief montage en btw. Voor het complete accessoire aanbod verwijzen we u graag naar www.volvocars.nl/accessoires

p Leverbaar tegen meerprijs
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VOLVO XC40 TECHNISCHE SPECIFICATIES

  
MOTOREN Recharge Twin Pure Electric

Type Elektromotor
Accu Lithium-Ion 78 kWh (nominaal) / 75kWh (bruikbaar)
Voltage 400V
Max. vermogen kW/pk 300 (2x150) / 408
Max. koppel Nm 660 (2x330)
Aandrijving Vierwiel-aandrijving
Onderhoudsinterval (km) 30.000

PRESTATIES  
Acceleratie 0-100 km/u (sec) 4,9
Topsnelheid 180
Emissienorm EURO 6d

LAADTIJD 1)  
AC 11kW (uur) 8
DC 150kW (minuten) 33

ACTIERADIUS EN VERBRUIK2)  
Afstand (kilometer) 418 - 400
Verbruik in kWh / 100km 23,8 - 25,0

GEWICHTEN (KG)  
Massa leeg voertuig 2088
Max. toelaatbaar totaalgewicht 2650
Max. gewicht aanhanger - geremd (ongeremd) 1800 (750)
Kogeldruk 100
Max. toelaatbare dakbelasting 75

PNO12 3) 536.ED.xx.0E1
 

VOLVO XC40 AFMETINGEN EN VOLUMES

  
EXTERIEUR (CM)  

Lengte - Wielbasis 442,5 - 270,2
Breedte (incl. spiegels) 187,3 (203,4)
Hoogte (onbelast) 165,2
Spoorbreedte voor / achter 160,1 / 162,6
Bodemvrijheid (onbelast) - Doorwaaddiepte 18,0 - 45,0
Draaicirkel tussen stoepranden 11,4 m

INTERIEUR (CM)  
Hoofdruimte met schuifdak (voor / achterbank) 95,5 / 97,4
Hoofdruimte zonder schuifdak (voor / achterbank) 99,1 / 99,4
Schouderbreedte passagierruimte (voor / achterbank) 144,0 / 142,9
Beenruimte (voor / achterbank) 104,0 / 91,7
Inhoud bagageruimte ISO V211-2 / ISO V211-1 / ISO V214-1 4) 419L / 860L / 1295L
Inhoud bagageruimte onder laadvloer ISO V209 4) 68L
Inhoud bagageruimte onder de motorkap 31L
Lengte bagageruimte achterbank-bagageopening / voorstoelen-bagageopening 88,7 / 167,0
Hoogte bagageruimte (min / max) 73,3 / 75,5
Tilhoogte 74,6
Breedte bagageopening (op bagagevloer / tussen de wielkasten) 105,9 / 100,4

 
1) Laadtijd van 8 uur is van leeg naar 100% gebaseerd op basis van 3-fase en 11kW. Laadtijd van 33 minuten is van 10% naar 80% o.b.v. fast charging met 150kW.
2) De vermelde waarden voor range zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek in overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving. Alle waarden zijn op basis van WLTP tenzij anders vermeld.

De vanaf-waarden gelden voor de configuratie met de laagst mogelijke CO2 emissie. De exacte waarde is afhankelijk van gekozen velgen, packs en opties. Raadpleeg uw Volvo-dealer of de car configurator op
volvocars.nl voor voertuigspecifieke informatie. Actuele range kan afwijken door rijstijl, weg- en verkeersfactoren, weersinvloeden, de onderhoudsconditie en de belading van de auto.
Vervang 'xx' in de PNO12 met de code van de desbetreffende uitvoering: R8 (Plus), RB (Pro)

4) ISO V211-2 : Met achterbank opgeklapt, laadhoogte gelijk aan bovenzijde achterbank / ISO V211-1: Met achterbank neergeklapt, laadhoogte gelijk aan bovenzijde voorstoelen / ISO V214-1: Met achterbank
neergeklapt, laadhoogte gelijk aan plafond / Metingen door middel van 1 liter dozen (200x100x50 mm)
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Disclaimer: Wijzigingen in specificaties, standaarduitvoering en prijzen voorbehouden.
Alle genoemde prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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