
Váš vůz XC40
Vytvořeno: 2022�01�28

Odkaz na návrh: s.volvocars.com/6D5jmnP7PovMPAuq

Kód Vašeho návrhu: XC40�23�4364e

Pomocí tohoto kódu můžete svůj návrh sdílet s prodejcem Volvo

Ceny

Celková cena

XC40

Benzín Manuální FWD Pět sedadel

835 500 Kč

https://s.volvocars.com/6D5jmnP7PovMPAuq


Váš návrh

Úroveň

Essential 809 000 Kč

Pohonný agregát

T2 manuální Standardní

Provedení

Core Standardní

Barva

černá Black Stone Standardní

Kola

17″ 5-Spoke Silver Standardní

Interiér

Textilie barvy Charcoal v

interiéru Charcoal

Standardní

Pakety

Climate paket

Vyhřívaný volant

Vyhřívaná přední sedadla

+ 10 500 Kč

Park Asist paket

Park Assist Camera (kamera parkovacího

asistenta) pro výhled vzadu

Parkovací asistent, zadní a přední

+ 16 000 Kč



Všechny prvky

Balení a nakládání

Kontrola rozsvícení světel přívěsu, Sklopná podlaha zavazadlového prostoru s příčkou pro oddělení nákladu a držákem

nákupních tašek, Napájecí zásuvka, zavazadlový prostor

Bezpečnost a zabezpečení

Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří, Montážní body ISOFIX, zadní sedadla, Vypínač airbagu

spolujezdce, Airbagy s dvoustupňovým plněním, Kolenní airbag, strana řidiče, Nafukovací clona, Ochrana proti bočnímu

nárazu, Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře, Nouzová brzdová světla, Sada pro opravu pneumatik, Systém brzd

s rekuperací energie, Automatické zamykání dveří, Dvojité zamykání, Tvrzená boční okna

Exteriér

17″ 5-Spoke Silver, Kryty vnějších zpětných zrcátek, barevně sladěné, Obložení bočního okna v provedení Black, Přední

mřížka chladiče s černou vložkou a chromovaným rámečkem, Protective cap kit, Silver, Skryté koncovky výfuku, Střešní

ližiny, černé

Interiér

Dekor Origin, Dekorativní panely Charcoal, Kryt na dálkový ovladač, plast Charcoal, Prošívaný volant, Charcoal, Ručně

obšitá řadicí páka v koženém provedení, manuální řazení, Stropní čalounění Blond, Textilní čalounění, Textilní rohože,

Základní úroveň osvětlení interiéru

Klima

Automatická klimatizace, jednozónová, Dodatečná parkovací klimatizace, Snímač vlhkosti, Vyhřívaný volant

Podpora řidiče

12" displej řidiče, 9palcový středový displej, Dešťový senzor, Digitální uživatelská příručka, LED světlomety, Omezovač

rychlosti, Osvětlená toaletní zrcátka, Systém sledování tlaku v pneumatikách, Tempomat, Vnitřní zpětné zrcátko s ručně

nastavitelným tlumením, Hrozící riziko přejetí dělicí čáry, Informační systém dopravních značek, Lane Keeping Aid

(systém udržování vozidla v jízdním pruhu), Držák lístků, Elektricky sklápěcí vnější zpětná zrcátka, Park Assist Camera

(kamera parkovacího asistenta) pro výhled vzadu, Parkovací asistent, zadní a přední, Dynamický podvozek

Sedadla

Bederní opěrka s elektrickým nastavením ve čtyřech směrech, Manuálně sklopné opěrky hlavy na zadních sedadlech,

Mechanické uvolnění druhé řady sedadel, Nastavitelné sedadlo spolujezdce, Přední sedadla, Pět sedadel, Vyhřívaná

přední sedadla

Technologie a zvuk

Audiosystém Performance, Digitální vysílání Digital Audio Broadcasting (DAB+), Dálkové ovládání na volantu, Připojení

Bluetooth®, Volvo Cars aplikace

Řada Performance

6stupňová manuální převodovka, Systém regulování sjíždění svahů



Dopad na životní prostředí
Pokud přidáte nebo odeberete položky, které mají vliv na spotřebu paliva a emise CO2 Vašeho

vozu Volvo, může v závislosti na standardech metodiky WLTP dojít ke změně výsledné

hodnoty spotřeby a emisí.

WLTP

Emise CO₂ (kombinované)

158 g/km

Spotřeba paliva (kombinovaná)

7 l/100 km

Standardní pneumatiky

Energetické štítky pneumatik pomáhají klasifikovat energetickou účinnost pneumatik,



přilnavost za mokra a úroveň vnějšího hluku.

Upozornění

Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá aktualizace cen jednotlivých modelů na MY23. Ceny pro MY22 přestávají být

platné. Proto prosíme, pro potvrzení výsledné konfigurace kontaktujte výhradně některého z autorizovaných partnerů

Volvo Car. Ceny uvedené v konfigurátoru již nemusí být platné, nebo nejsou ještě doplněny. Veškeré ceny jsou uvedené

včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet

přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim

autorizovaným dealerem Volvo.

Velmi se omlouváme, ale současný nedostatek elektronických součástek nás nutí u vybraných modelů stáhnout dočasně

z naší nabídky opci 603 – Sada pro pozornost řidiče Driver Awareness. V případě ponechání v konfiguraci vozu může

dojít k významnému prodloužení dodací lhůty vozu. Pro bližší informace o možnostech konečné konfigurace vozu a

jeho dodání se prosím vždy informujte u Vašeho preferovaného autorizovaného partnera pro prodej nových vozů Volvo.

Vliv na životní prostředí

Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě nově zavedené metodiky

celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure),

přičemž jsou měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v

reálných jízdních podmínkách. Motory splňují požadavky emisní normy EURO 6d.


