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Skandinavisk 
innovasjon 
– med mennesket i sentrum.
Hos Volvo Cars fornyer vi oss hele tiden  
for å gjøre hverdagen din enklere. Hver  
eneste bil, teknologi og design er resultatet  
av en klar visjon om å sette mennesker i 
sentrum for alt vi gjør. Dette er en visjon 
som har drevet oss helt fra starten av, 
og som er inspirert av en skandinavisk 
kultur med en rik designarv og en unik 
måte å se verden på. 

Denne visjonen har inspirert oss til 
å skape innovasjoner som trepunkts-
sikkerhetsbeltet og sidekollisjonsputer  
– oppfinnelser som har bidratt til å redde  
liv og sette sitt preg på bilhistorien.  
Og med vår nye generasjon bilmodeller 
holder vi fast ved denne tradisjonen. 

Skandinavisk design kombinert 
med svensk eksklusivitet beriker 

kjøreopplevelsen. Intuitiv teknologi 
gjør hverdagen mindre komplisert og 
holder deg på nett med omverdenen, 
mens de nyeste, kraftige Drive-E-
drivlinjene reagerer raskt og har den 
beste effektiviteten i sin klasse. I tillegg 
bistår våre IntelliSafe-innovasjoner 
deg under kjøringen, hjelper deg med å 
unngå ulykker og beskytter deg dersom 
ulykken oppstår. De gjør hver kjøretur 
tryggere, mer behagelig og fornøyelig.

Vi forstår hva som er viktig for men-
nesker, og dette danner grunnlaget for  
alle innovasjonene vi skaper – innova-
sjoner som forenkler hverdagen. 

Hos Volvo Cars designer vi bilene 
våre rundt deg.
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Volvo V40 er designet rundt deg – en 
bil rustet til å møte alle hverdagens 
utfordringer. Den skandinaviske design-
arven gjør V40 til individualistens valg, 
og den trenger ikke å rope for å bli lagt 
merke til – den er tross alt en Volvo. All 
vår kunnskap og erfaring har gått med 
i produksjonen av V40 – en Volvo som 
er skapt for bykjøring og designet for de 
med en aktiv livsstil. Den er kompakt og 
kvikk, men føles som en mye større bil 
innvendig. Den brede skulderlinjen som 
strekker seg fra hovedlysene og avsluttes 
ved bakdøren, gir bilen et robust og selv-
sikkert utseende. Innvendig er du omgitt  
av eksklusive materialer i en kupé som  
er designet for lys og komfort.

Rene, moderne linjer og en kraftfull, 
sportslig karakter gjør V40 til en bil som 
er skapt for å begeistre, hver eneste dag. 
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«Dette er en kompakt Volvo som gjør et stort inntrykk.»

KARAKTERISTISK VOLVO
Designet for hverdagen

Med V-formet panser og robuste skuldre 
som begynner like bak frontlyktene, har 
bilen et imponerende utseende som er lett 
å kjenne igjen, og som vil få folk til å snu seg 
på gaten. Den karakteristiske skandinaviske 
designen skaper et personlig uttrykk, 
mens det dynamiske utseendet fremheves 
av bilens sportslige karakter. Med «Tors 

hammer» LED-hovedlys (ekstrautstyr) som 
deler samme slående design med den nye 
XC90, får du en kompakt Volvo som gjør et 
stort inntrykk.

For å matche de praktfulle LED-
hovedlysene har du valget mellom fire nye 
frontgriller – enten i krom eller høyglanset 
svart avhengig av utstyrsnivå – som 

ytterligere understreker bilens dynamiske 
karakter og moderne utseende. Du kan 
også velge mellom en rekke ulike farger, 
inkludert de nye Volvo-fargene Amazon Blue 
og Denim Blue. 

Og med det omfattende utvalget av 
lettmetallfelger med ny design, kan du 
tilpasse din V40 som aldri før. 

volvo V40 

T4 | Momentum | Amazon Blue | 18" Narvi
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V40 er konstruert for rask respons og 
spreke manøvrer – uten at det går ut 
over bilens subtile natur. Den har alt du 
forventer av en Volvo, i en pakke som 
er perfekt tilpasset livet i byen og på 
landeveien. Det sportslige karosseriet 
bærer et like sportslig chassis – fullpakket 
med teknologi som gjør hverdagen 
enklere og drevet av effektive drivlinjer 
med rask respons. 

Våre avanserte og raffinerte Drive-E- 
drivlinjer er utformet for å gi deg kompro-
missløs kraft, redusert drivstofforbruk og 
full kontroll, mens chassiset er finjustert 
for å levere den perfekte balansen 
mellom komfort og respons. Enten du 
tråkler deg gjennom trafikken i bygatene 
eller skal på helgeutflukt: V40 er til for 
å nytes. Den er din perfekte følgesvenn 
som alltid viser vei.

T5 | Inscription | Denim Blue metallic | 17" Sarpas
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volvo V40 

DITT ANDRE HJEM
Det beste innen  

skandinavisk design

V40 er inspirert av alle de tingene som  
gjør et skandinavisk hjem så innbydende  
– komfort, lys og det beste av naturmaterialer 
og håndverk. 

Fra det øyeblikket du åpner døren, blir du 
ønsket velkommen av en lys og romslig kupé 
– et sted hvor du er omgitt av innovasjon, og 
som innbyr til en behagelig kjøretur.

Håndverket spiller en sentral rolle i Volvos 
design, og dette gjenspeiles i måten vi 

bruker materialer på i V40. Høykvalitetsskinn 
med vakre sømmer skaper flotte detaljer og 
bidrar til et slående helhetsinntrykk. 

Denne opplevelsen har vi forsterket 
ytterligere ved å utnytte det naturlige lyset 
og bruke et mykt kupélys. Resultatet er en 
kupé som gir deg en rolig og avslappende 
følelse. Det er ditt andre hjem.

City Weave, Sports Uni / Textile / T-Tec | Black Grid 
Aluminium
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Kupeen i Volvo V40 er et helt spesielt sted. Den kombinerer 
moderne skandinavisk design med Volvos berømte komfort og 
ergonomiske ekspertise.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

City Weave, Sports Uni / Textile / T-Tec | Black Grid Aluminium
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Kjør med stil og komfort
Stig inn og opplev en unik og moderne 
kupé der vi har kombinert det beste av 
skandinavisk design med Volvos berømte 
komfort. 

Det hele starter med setene. Formstøpte 
seter gir god støtte til kroppen din – uansett 
hvor du sitter. Baksetepassasjerene kan 
også glede seg over oppvarmede seter. 

Naturlig lys står sentralt i Volvos 
designfilosofi. Det setter folk i godt humør, 
noe V40 utnytter til det fulle. Innvendig 
ønskes du velkommen av en lys og 
romslig kupé – en følelse som ytterligere 
forsterkes av et panoramaglasstak i full 
lengde (ekstrautstyr). Selv det rammeløse 

bakspeilet bidrar til helhetsinntrykket av  
lys og god plass.

Stemningsbelysning (ekstrautstyr) 
lar deg velge mellom syv forskjellige 
fargetemaer som skaper stemning etter 
mørkets frembrudd. Girspakhodet med 
innebygd belysning tilfører dybde og lyser  
opp girmønsteret.

Kupeen er like praktisk som den 
er vakker. Vi har sørget for at du alltid 
har et sted å oppbevare ting som kan 
skape rot i bilen. Her er for eksempel en 
penneholder, et solbrillerom og et eget rom 
med avrenning til isskrapen. Innebygde 
kroker hindrer at handleposer velter rundt 

i bagasjerommet. Skjør og usikret last 
holder seg trygt på plass ved hjelp av 
bagasjeromsavdeleren (ekstrautstyr), som 
deler opp bagasjeromsgulvet i ulike deler.

V40 har imidlertid mye mer på lager. 
Volvos CleanZone-teknologi (ekstrautstyr) 
sørger for at luften inne i bilen er renere 
enn på utsiden. Et multi-filter med aktivt 
kull reduserer støv, pollen og andre partikler 
samt lukt ved å overvåke den utvendige 
luftkvaliteten og stenge bilens luftinntak ved 
behov. Dermed kan du og passasjerene dine 
nyte ren og frisk luft i kupeen. 

«Du ønskes velkommen av en lys og luftig kupé. Selv det rammeløse 
bakspeilet bidrar til helhetsinntrykket av lys og god plass.»

INNVENDIG DESIGN | 11

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO
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SENSUS | 13

På nett med bilen og omverdenen

Sensus Connect handler om å være på 
nett med bilen og omverdenen – selv når 
du befinner deg på veien. Ettersom alt er 
designet rundt deg, sørger Sensus' intuitive 
grensesnitt for at du kommer deg på nett i 
løpet av sekunder. 

Med Sensus Connect (ekstrautstyr) blir 
V40-en din gjort om til et infotainmentsenter 

med internettforbindelse, bare ved å trykke 
på en knapp. Spill av musikk, bla gjennom 
radiostasjoner eller få tekstmeldinger 
opplest fra telefonen din mens du kjører.

Koble enhetene dine til Internett 
med Volvo On Call, og gjør bilen din 
om til en rullende Wi-Fi-hotspot. Siden 
dataforbindelsen går via bilens antenne, 

vil du alltid oppleve et stabilt og pålitelig 
mottak. 

Dette er alt sammen en del av Sensus-
opplevelsen – som gjør tiden du tilbringer  
i din Volvo til en nytelse.

«Ettersom alt er designet rundt deg, sørger Sensus' intuitive 
grensesnitt for at du kommer deg på nett i løpet av sekunder.»

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO
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Den perfekte lyden til den perfekte kjøreturen. Når du 
kjører en Volvo, vil du oppleve hvordan design, materialer, 
farger og lyd appellerer til alle sansene dine – med deg 
i sentrum. Vi har samarbeidet tett med ingeniørene hos 
Harman Kardon® for å skape et skreddersydd lydanlegg 
til V40: Premium Sound fra Harman Kardon®. Systemet 
omfatter ti Premium Sound-høyttalere supplert med avansert 
lydbehandlingsteknologi og kraften fra en 5 × 130 W digital 
forsterker, noe som bidrar til enestående og autentisk lyd 

for samtlige passasjerer. Vi har til og med tilpasset dørenes 
design for å forbedre lytteopplevelsen. Dette sørger for 
et rikt lydbilde med krystallklar diskant, kraftig bass og lav 
forvrengning i mellomtoneområdet, like fyldig og rundt selv 
i de laveste frekvensene. Premium Sound er det høyeste 
nivået på stereoanlegget i V40. Performance er standard,  
og High Performance er mellomnivået. Begge leverer en klar, 
naturlig lyd av høy kvalitet. 

Forbløffende lyd 
– uansett hvor du er på vei
For å sikre den beste lytteopplevelsen for alle  
i bilen tilbyr vi lydanlegget Premium Sound  
fra den anerkjente stereoanleggprodusenten  
Harman Kardon®. Med opptil ti høyttalere og 
avansert lydforbedringsprogramvare får du 
den beste lydkvaliteten, hver gang. 

Du får også tilgang til et bredt utvalg av  
musikk og radiostasjonene du liker best,  
med Sensus Connects mange underhold-
ningsapper. Koble enhetene dine til bilen og 
lytt til favorittartistene dine når du vil. 

I tillegg veileder Sensus Connect deg raskt 
og enkelt frem til reisemålet ved hjelp av sin 
intuitive navigasjonsteknologi, og tilbyr apper 
som gir deg oversikt over parkeringsplasser 
og bensinstasjoner. Sensus Connect lar deg 
også dele posisjonen din med vennene dine. 
Og siden Sensus Navigasjon leveres med 
gratis kartoppdateringer, kan du vinke farvel 
til gamle og utdaterte kart.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

volvo V40 

_00IIU_V40_16w17_V0_NOno.indd   14 2016-04-19   18:56



_00IID_V40_16w17_V0.indd   15 2016-04-19   18:39

Intuitiv kontroll. Sensus Connect (ekstrautstyr) tilbyr et bredt 
utvalg av apper og funksjoner som setter deg i kontakt med 
omverdenen og gjør det lettere å samhandle med bilen og 
dens funksjoner. Og med Sensus Navigasjon-systemet får du 
umiddelbar tilgang til integrert ruteveiledning. Kunne du tenke 
deg å planlegge reisen din hjemmefra eller fra kontoret? Bruk 
ganske enkelt smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen  
og send reisemålet til bilen din. Så er navigasjonssystemet klart 
når du setter deg inn. Sensus kan også synkroniseres med 
kalenderen din for å minne deg om avtaler og vise deg veien frem. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO
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Volvo On Call-appen lar deg kommunisere med bilen 
din og omverdenen som aldri før. 

Ved hjelp av smarttelefonens GPS kan du enkelt 
finne igjen Volvoen din på en overfylt parkeringsplass 
ved å få den til å tute med hornet og/eller blinke med 
lysene for å fortelle deg hvor den er. 

Volvo On Call-appen lar deg også fjernstyre  
dør låsene og forvarme bilen på kalde morgener for  
en god start på dagen. Den informerer deg i tillegg  
om bilens drivstoff nivå, logger kjøredata og forteller 
deg når bilen din bør på service.

Kjernen i Volvo On Call er det livreddende 
automatiske nødsystemet. Hvis uhellet er ute og 
kollisjonsputen eller beltestrammerne utløses, varsler 
bilen On Call-sentralen, som tar kontakt med deg via 
bilens interne toveis kommunikasjonssystem. Har du 
behov for hjelp eller ikke er i stand til å svare, sendes  
det øyeblikkelig hjelp, som guides frem til hvor du 
befinner deg. Hvert minutt teller!

Dette er bare noen eksempler på Volvos menneske-
sentrerte innovasjoner som bidrar til en enklere hverdag. 

T5 | R-Design | Bursting Blue metallic | 18" Ixion IV
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La det bli lys. Mørkekjøring ble plutselig mye hyggeligere og 
tryggere. Våre LED-hovedlys (ekstrautstyr) har et ekstra bredt og 
langt lysmønster, mens Active High Beam-teknologien blender 
fjernlysene automatisk for deg. På denne måten får du gleden 
av en fullt opplyst veibane og unngår samtidig å blende andre 
trafikanter.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T5 | R-Design | Bursting Blue metallic | 18" Ixion IV
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Avansert Volvo-teknologi skaper trygghet  
– for deg og menneskene rundt deg

Å holde deg trygg er vårt fremste mål. Derfor  
blir hver eneste Volvo utstyrt med forebyg-
gende og beskyttende teknologi. Vi kaller 
denne tilnærmingen IntelliSafe. Disse avan-
serte teknologiene er designet for å hjelpe oss 
å nå målet om at ingen skal miste livet eller bli 
alvorlig skadet i en ny Volvo etter 2020.

En viktig del av IntelliSafe er Adaptive 
Cruise Control med kø-assistanse, som 
opprettholder farten og avstanden til bilen 
foran når du vil stresse ned litt bak rattet. 

Samtidig er vi også opptatt av sikkerheten 
til andre trafikanter. City Safety holder utkikk 
forover og bremser automatisk ned hvis den 
registrerer at en kollisjon med bilen foran er 
nært forestående. 

Vår antikollisjonsteknologi med full 
autobrems (ekstrautstyr) og Adaptive Cruise 

Control varsler deg om og hjelper deg å 
unngå syklister og fotgjengere i veibanen. 
Hvis du ikke reagerer på varselet, aktiveres 
bremsene for å unngå eller begrense skade 
ved en kollisjon. 

Ved en kollisjon beskytter kollisjonsputene 
ikke bare dem inne i bilen, men også dem  
utenfor. Det er kollisjonsputer på fører- og 
passasjersiden, oppblåsbare kollisjons-
gardiner i for- og baksetene samt en kne kolli-
sjonspute for føreren.

Sikkerhetsteknologiene våre gjør kjøringen  
tryggere og enklere. I treg bytrafikk eller på 
motorveier opprettholder Adaptive Cruise  
Control med kø-assistanse en valgt hastighet  
og avstand til bilen foran og holder deg 
informert, slik at du kan konsentrere deg om  
veien fremover. BLISTM-systemet varsler deg  

om biler i høy hastighet som nærmer seg  
bakfra eller fra siden, mens Trafikkskilt-
informasjon leser skilt og viser fartsgrenser  
i instrumentpanelet. 

Kjøring om natten er tryggere og enklere  
enn noensinne takket være LED-hovedlys  
(ekstrautstyr) som gir bedre sikt og kraftigere  
lys, og Active High Beam-systemet som 
automatisk blender fjernlyset ved møtende 
trafikk. Elektronisk stabilitetskontroll sørger 
for god stabilitet og bedre kontakt med 
veibanen, slik at du kan kjøre trygt – selv 
under vanskelige kjøreforhold.

Et beskyttelsesbur i ultrasterkt stål bidrar 
til å beskytte deg og passasjerene dine.

INTELLISAFE | 19

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

«IntelliSafe holder deg informert, slik at du  
kan konsentrere deg om veien fremover.»
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City Safety registrerer når bilen foran plutselig 
reduserer farten eller stanser. Dette avanserte 
IntelliSafe-systemet fungerer i hastigheter opptil 
50 km/t og bremser automatisk ned for å unngå en 
kollisjon – ulykker kan forhindres ved fartsforskjeller 
på opptil 15 km/t i forhold til bilen foran. 

Adaptive Cruise Control med kø-assistanse opprett-
holder bilens hastighet og avstand til bilen foran, selv 
i saktegående trafikk. Din V40 fungerer som et ekstra 
par øyne, med en unik evne til å oppdage fotgjengere 
og syklister i trafikkbildet. Du blir varslet dersom du 
er på kollisjonskurs med en fotgjenger eller syklist, 
og hvis du ikke responderer på varselet, aktiveres 
bremsene automatisk.

Du kan konsentrere deg om veien foran og la 
vårt avanserte BLISTM-system holde et øye med 
omgivelsene. En radar holder konstant utkikk og 
varsler deg hvis en bil kommer inn i blindsonen din. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T4 | Momentum | Amazon Blue | 18" Narvi
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Perfekt parkering, hver gang. Park Assist Pilot-
systemet (ekstrautstyr) er som å ha noen til å parkere 
for seg. Det forteller deg om parkeringsplassen er 
stor nok til V40 og tar deretter over styringen til du 
har parkert. 

Til lukeparkering trenger systemet bare 1,2 ganger 
lengden til V40-en din, så det kan takle selv de trangeste 
luker. Alt du trenger å gjøre, er å sette bilen i gir, gasse og 
bremse i henhold til instruksene på skjermen og la bilen 
manøvrere seg selv på plass. Hvis du ønsker å parkere 
selv, hjelper vidvinkelkameraet og sensorene foran og 
bak deg med å smette inn på en ledig plass med største 
selvfølgelighet. 

Vi holder til og med utkikk for deg når du rygger ut fra  
trange parkeringsplasser. Cross Traffic Alert-funksjonen  
registrerer biler som nærmer seg bakfra og på sidene 
i en avstand på opptil 30 meter, og varsler deg om 
syklister og fotgjengere på kortere avstander.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T5 | R-Design | Bursting Blue metallic
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Mer glede – mindre forbruk

V40 er konstruert for ren kjøreglede. Drive-E- 
drivlinjene våre har den perfekte balansen 
mellom ytelse og drivstofføkonomi, så du 
slipper å fire på kravene. 

Våre teknisk avanserte bensin- og diesel-
drivlinjer har lavt drivstofforbruk og reagerer 
raskt med ekstra motorkraft ved behov, noe 
som sikrer høy ytelse og effektivitet. Og fordi  
motorene våre er mer kompakte, kan vi designe  
biler som har bedre plass til deg og passa-
sjerene dine. 

Denne enestående ytelsen og effektivi-
teten er standard på alle Volvoer. Presise 
manuelle girkasser og våre seks- og 
åttetrinns Geartronic™ automatgirkasser 
utnytter motorens potensial til det fulle. 
Geartronic™ er konstruert for å minimere 
effekttap og maksimere ytelsen, og velger 
alltid det rette giret. 

Drive-E omfatter en Stop/Start-teknologi 
og en ECO Coast-funksjon som gjør Volvoen 
din enda mer effektiv. Begge er standard på 

alle bilene våre, og jobber sømløst sammen  
i bilens drivverk. 

Stop/Start-teknologien stopper motoren 
når du stanser bilen, og starter den opp 
igjen så snart du bruker gassen. Du kjører 
ganske enkelt som normalt mens Volvoen 
din gjør resten av arbeidet, noe som bidrar 
til å spare drivstoff og redusere utslipp. 
Med ECO Coast-funksjonen frikobles 
automatgirkassen fra motoren når du slipper 
gasspedalen i hastigheter over 65km/t, slik 
at motorbremsen ikke brukes. 

Drivlinjene våre opererer med maksimal 
effektivitet i mange år fremover, slik at du kan  
fortsette å dra fordel av det lave forbruket 
og den suverene ytelsen. Den intelligente, 
selvregulerende elektronikken sørger for at 
motoren alltid jobber optimalt. 

Hos Volvo Cars ser vi inn i fremtiden for 
å forbedre hverdagen din i dag. Drive-E 
kombinerer avansert teknologi for å legge til 
rette for mer effektiv og klimavennlig kjøring. 

«Effektiv, kompromissløs kraft gir deg ytelsen du trenger,  
samtidig som kostnaden og utslippet reduseres.»

DRIVE-E | 25

T4 | Momentum | Amazon Blue | 18" Narvi
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Kompromissløs kjøreglede
Motoren i hver enkelt V40 har Drive-E-drivlinje 
som gir rask respons med lavt forbruk og 
utslipp. De avanserte drivlinjene våre sørger 
for at du kan nyte kjøreturen – uten at det går 
ut over effektiviteten. 

V40 har en drivlinje som passer for alle, 
fra den supereffektive D2 til den kraftige 
T5. Disse lette, kompakte firesylindrede 
motorene bruker lavfriksjonsteknologi for  
å få mer ut av hver eneste dråpe drivstoff, 
slik at en full drivstofftank varer lenger og 
har mindre påvirkning på miljøet. 

Drive-E handler imidlertid om mer enn 
bare drivlinjer. Girkassene våre bygger på 
de samme kompromissløse prinsippene. 
Våre seks- og åttetrinns girkasser er 
perfekt matchet med motorene og bidrar 

til å opprettholde den suverene ytelsen og 
drivstofføkonomien. 

Banebrytende teknologi gjør at diesel-
motorene kjører stille og jevnt, noe som sørger  
for en mer avslappende og komfortabel kjøre-
tur. Vår innovative innsprøytningsteknologi 
i-ART måler opp nøyaktig riktig mengde 
drivstoff til hver sylinder og sørger for at  
motoren kjører mest mulig effektivt. For å gi  
deg en mest mulig raffinert og drivstoff-
økonomisk kjøreopplevelse er alle diesel-
motorer til V40, fra D2 med 120 hk til D4 med 
190 hk, utstyrt med i-ART-teknologien. 

Med imponerende respons fra det 
øyeblikket du starter opp fra stillestående, 
sørger våre bensindrivlinjer for å gi deg 
den ytelsen du trenger, når du trenger den. 

Avansert turbolading gjør at de kompakte 
motorene våre virkelig kan sparke fra seg. 
Dette kjennetegner alle drivlinjene våre,  
fra T2 med 122 hk til T5 med 245 hk. 

For å gi V40 enda bedre respons 
henvendte vi oss til Polestar. Våre egne 
eksperter på ytelse har økt kraften og 
responsen for å forbedre bilens balanse og 
dynamikk. Med økt ytelse i mellomområdet 
kan du trygt kjøre forbi andre biler og 
akselerere raskere ut på motorveier. Kjenn 
hvordan motoren reagerer raskere takket 
være hurtigere gassrespons og girskift.

Og siden alle Polestar-modifikasjoner er 
godkjent av Volvo Cars, fortsetter garantien  
å være gyldig.

«De avanserte drivlinjene våre sørger for at du kan nyte  
kjøreturen – uten at det går ut over effektiviteten.»

DRIVE-E | 27

T4 | Momentum | Amazon Blue
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Smart. Raffinert. Fleksibelt.
Chassiset til V40 er skapt for å begeistre og  
legger til rette for en stram og presis kjøre-
opplevelse. Uansett hvor veien går, gir V40 
deg presisjon og raffinementet med på turen. 

Standard-chassiset har perfekt balanse 
mellom raffinert komfort og utmerkede 
kjøre egenskaper. Og hvis du ønsker for-
bedret respons fra bilen, kan du velge Sport-
chassiset. Det ligger 10 mm lavere på veien 
og har stivere fjæring. 

Corner Traction Control er standard på  
V40 og gir større trygghet og kontroll i svinger.  
Systemet hindrer understyring ved å bremse  
det indre hjulet og tilføre motorkraft til det ytre.  
De rattmonterte girhendlene (ekstrautstyr) 
gjør det enda enklere å holde full kontroll 
under aktiv kjøring. 

Med den direkte og presise styringen får 
du maksimalt ut av bilens spreke karakter. 
Fartsavhengig styring (ekstrautstyr) med tre 
moduser tilpasser styringen etter behovet  
– Low for manøvrering ved lav fart, Medium 

for kjøring ved høyere hastigheter og High 
for bedre respons på raske veier. 

Bak rattet holder instrumentpanelet med 
tre moduser (ekstrautstyr) deg informert og 
matcher kjørestilen din. Elegance er kjølig og 
ren. Eco har en økonomimåler som hjelper 
deg å redusere drivstofforbruket. Hvis du 
velger Performance, forandres belysningen  
til rødt, speedometeret blir til en turteller og 
det dukker opp en kraftmåler.

Cross Country har 40 mm høyere 
bakkeklaring enn standardversjonen av V40 
og er en robust allveisbil som kan fås med 
firehjulsdrift. Med firehjulsdrift får du også 
Hill Descent Control som lar Cross Country 
håndtere nedoverbakkene ved å ta over 
gass og bremser. Denne funksjonen holder 
farten på et minimum og sørger for at bilen 
ikke mister veigrepet, mens Hill Start Assist 
gjør det trygt og enkelt å starte i bakker. 

V40 gjør kjøreturen morsom, uansett hvor 
du skal og hvordan du kjører.

T4 | Momentum | Amazon Blue 
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volvo V40 

VALGFRIHET, VALGET ER DITT
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VALGET ER DITT | 31

I en Volvo kan du nyte de aller beste sidene 
av friheten – friheten til å utforske nye 
veier, til å nyte kjøreturen og ikke minst 
til å skape en bil som passer til din stil og 
personlighet. Når du velger Volvo, er det 
noe mer enn et utrykk for personligheten 
og den individuelle stilen din. Det handler 
om å vite hva som er viktigst i livet og velge 
deretter. Det handler om å ta bedre vare 
på sine medmennesker og den jorden vi 
deler, og om aldri fire på kravene til design 
og kvalitet. Det handler om å velge en bil 
som er mer menneskevennlig, intuitiv og 

effektiv – som ganske enkelt gir deg en 
bedre hverdag. 

Vi har utviklet et bredt utvalg av 
alternativer, utstyrsnivåer og personlige 
uttrykk som sørger for at du får din nye Volvo 
V40 eller V40 Cross Country nøyaktig slik 
du vil ha den. V40 og V40 Cross Country 
er sjenerøst utstyrt allerede på utstyrsnivå 
Kinetic, men kanskje har du likevel lyst 
til å forbedre opplevelsen enda mer med 
utstyrsnivået Momentum? Foretrekker 
du å skjemme bort sansene dine med det 
beste innenfor skandinavisk håndverk og 

raffinement? Da er V40 Inscription eller V40 
Cross Country det rette valget for deg. Eller 
– hvis du ønsker en mer sportslig stil både 
innvendig og utvendig på din V40 – hvorfor 
ikke ta en titt på R-Design? Uansett hva du 
foretrekker, kan du være sikker på at det 
finnes en Volvo V40 eller V40 Cross Country 
for deg. Les videre og se hvordan din nye 
V40 kan se ut. Hvis du allerede vet at det er 
V40 Cross Country som passer best til din 
eventyrlystne livsstil, kan du bla rett videre  
til side 56.

Volvo V40 Cross Country Volvo V40 Momentum Volvo V40 R-Design Volvo V40 Inscription
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UTSTYRSNIVÅENE KINETIC OG MOMENTUM | 33

V40
Inkluderer:
Tekstilseter | Analogt instrumentpanel | Kjørecomputer | Fartsavhengig elektrisk servostyring | Midtarmlene foran med to koppholdere | Av-bryter for kollisjonspute på passasjersiden | ISOFIX 
i baksetet på venstre og høyre side | Klimaanlegg (manuelt) | Performance lydanlegg | Takspoiler | Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil | City Safety System (andre generasjon) | Volvo 
Alarm | 16" stålfelger med dekk | 

V40 KINETIC
Inkluderer standard utstyrsnivå pluss følgende:
Skinntrukket håndbrems | Betjeningselementer til radioen, på rattet | Sminkespeil med belysning på fører- og passasjersiden | Girspakhode med belysning (ekstrautstyr på manuell girkasse) | 
Jealosie over koppholderne i midtkonsollen | Fargetilpassede spylerdyser | 16" lettmetallfelger | Låsbare hjulbolter på felgene 

V40 MOMENTUM
Inkluderer Kinetic utstyrsnivå pluss følgende:
Skinntrukket ratt med dekorpanel i Silk Metal | Dekorinnlegg i dørpanelene | Terskeldekor foran | Black Grid dekorpaneler | Ekstra kupébelysning | High Performance lydanlegg med 
blant annet 5" berøringsskjerm og Bluetooth® | DAB+ (digitalradio) | LED-hovedlys (Tors hammer) med automatisk nedblending | LED-lys i sidespeil | Elektrisk innfellbare sidespeil med 
bakkebelysning | Regnsensor

DET RETTE UTSTYRET TIL KJØRETUREN
Volvo V40 er et enkelt valg. Så er det bare 
å bestemme seg for hvilket utstyrsnivå som 
er riktig for deg. Allerede på utstyrsnivået 
Kinetic får du masser av avansert teknologi 
og tilfredsstiller høye krav til stil, komfort og 
sikkerhet.

Hvis du velger utstyrsnivået Momentum, 
får du en enda sterkere opplevelse av  

moderne skandinavisk design. 16-tommers-
felgene i karakteristisk Diamond Cut-design 
og LED-kjørelysene bygger opp under V40s 
eksklusivitet og tilstedeværelse på veien, 
mens de moderne trekkene i Textile/T-Tec, 
dekorpanelene i aluminium samt detaljene 
i Silk Metal kompletterer interiøret. Med 
Momentum får du også praktiske funksjoner 

som cruise control, regnsensor, integrerte 
betjeningselementer for lydanlegget på 
rattet samt elektrisk innfellbare sidespeil. 
Baksetepassasjerene kommer til å sette pris 
på de smarte integrerte koppholderne og 
armlenet som gir ekstra komfort på langtur.
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Utstyrsnivået Kinetic er satt sammen for 
at du skal få mest mulig ut av bilen – og 
den beste komforten. V40 Kinetic omfatter 
de verdensberømte ergonomiske setene 
våre i elegant, høykvalitets Charcoal-tekstil 
og matchende dekorpanel i midtkonsollen. 
Tekstilmatter gir et ekstra anstrøk av 
eksklusivitet. Skinntrekket på rattet, gir-
spaken og håndbremsen sørger for godt 
grep, mens det analoge instrumentpanelet 
med stort senterdisplay gir deg øyeblikkelig 
og intuitiv informasjon. En girskiftindikator for 
manuell girkasse og en Eco-måler hjelper 
deg å kjøre mest mulig drivstofføkonomisk. 
Et elektronisk klimaanlegg med to soner og 
CleanZone-teknologi (ekstrautstyr) forbedrer 

inneklimaet. Det sørger for ren luft i kupeen 
og opprettholder kupétemperaturen du velger 
– individuelt for fører og forsetepassasjer om 
ønskelig. I tillegg kan du enkelt kontrollere de 
fleste av bilens funksjoner via det fem tommer 
store HD-senterdisplayet. Du får naturligvis 
også nyte godt av våre verdensledende 
IntelliSafe-teknologier, inkludert den pris-
belønte antikollisjonsteknologien City Safety,  
Fotgjengerkollisjonspute og avansert 
Elektronisk stabilitetskontroll som standard.

Med V40 Momentum tar vi komfort og 
raffinement ett skritt videre. 16-tommers 
Markeb lettmetallfelger i iøynefallende 
Diamond Cut-design gir din V40 en mer 
markant tilstedeværelse på veien. Kraftige 

LED-hovedlys i «Tors hammer»- design gir 
fronten et karakteristisk utseende og god sikt 
langt fremover. Når du åpner døren, ønsker 
stigtrinnene i aluminium deg velkommen 
på elegant vis. Dekorpaneler i aluminium 
kombinert med skinntrekk og stilfulle Silk 
Metal-detaljer på rattet og girspaken bidrar 
til et mer moderne og sportslig uttrykk. 
De integrerte knappene på rattet gjør det 
enkelt å betjene lydanlegget og cruise 
control-funksjonen. En regnsensor aktiverer 
vindusviskerne automatisk ved behov og 
tilpasser hastigheten deres, mens bakspeilet 
med automatisk dimming gjør kjøring om 
natten mer komfortabelt.

volvo V40 

1. V40 Kinetic med 16-tommers felger. 2. V40 Kinetic har ratt med skinntrekk og analogt instrumentpanel. 3. Inne i V40 Momentum finner du et skinntrukket ratt med Silk Metal dekorpanel, 
dekorpaneler i aluminium, et analogt instrumentpanel og praktiske betjeningselementer på rattet. 4. 16-tommers Markeb lettmetallfelger i Diamond Cut-design og de nye LED-hovedlysene. 
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volvo V40 

Med det brede utvalget av eksteriørfarger og felger lar Volvo V40 
deg skape en bil som passer perfekt til din personlighet. Hvis du 
velger Kinetic eller Momentum, kan du velge mellom to forskjellige 
16-tommers lettmetallfelger eller oppgradere utseendet med større 
17- eller 18-tommers felger. Eksteriørfargen du velger, er avgjørende 
for personligheten til din V40. Det er ulike varianter å velge mellom, 
men felles for alle fargene er at de gir din Volvo et anstrøk av moderne 
skandinavisk design. 

Midir, 7,5x18"
Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Segomo, 7,5x17"
Matt Tinted Silver

Ekstrautstyr

Matres, 7x16"
Silver Stone

Standard Kinetic

Narvi, 7x18"
Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Spider, 7x17"
Dark Grey / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Ymir, 7,5x18"
Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Markeb, 7x16"
Black / Diamond Cut
Standard Momentum

Tamesis, 7,5x18"
Silver Bright
Ekstrautstyr
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Osmium Grey metallic

Inscription Crystal White pearlIce White

 
Raw Copper metallic

Flamenco Red metallic

Bright Silver metallic

 
Inscription Electric Silver metallic

Black Stone

 
Passion Red 

 
Amazon Blue Mussel Blue metallic

Luminous Sand metallic

 
Denim Blue metallic Onyx Black metallic

UTSTYRSNIVÅENE KINETIC OG MOMENTUM | 37

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO
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Kupeen i V40 er designet rundt deg. Hver eneste detalj, linje og  
form vitner om designernes innsats for å skape et rom der du kan 
slappe av og ha full kontroll. Utstyrsnivåene Kinetic og Momentum  
har ergonomiske seter trukket i Charcoal-tekstil. Atmosfæren i 
kupeen kan ytterligere forsterkes med dekorpaneler.

INTERIØRTREKK Lorensberg, Textile (standard Kinetic) 1. Charcoal i Charcoal-interiør City Weave, Sports Uni / Tekstil / T-Tec (standard Momentum) 2. Blond i Charcoal/
Blond-interiør med Blond taktrekk Linné, Tekstil/T-Tec (standard Momentum) 3. Charcoal i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 4. Charcoal i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk

DEKORPANELER 5. Charcoal 6. Black Grid Aluminium 7. Milled Aluminium 8. Modern Wood

volvo V40 
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V40 INSCRIPTION
Inkluderer Momentum utstyrsnivå pluss følgende:
Inscription grill | Inscription innstegslister | LED-hovedlys (Tors hammer) med kromlist | Nøkkelløs start | Skinnseter | Regulerbart armlene foran | Midtarmlene med koppholdere i baksetet | 
Fargetilpassede tekstilgulvmatter | Milled Aluminium dekorpaneler | Interiørspeil med automatisk dimming | Digitalt 8" instrumentpanel | Ryggesensor | Sarpas 17" lettmetallfelger 

ET EKSTRA ANSTRØK RAFFINEMENT
Vi skapte V40 Inscription for å imøtekomme 
Volvo-eiernes høye krav til skandinavisk 
design og håndverk. Denne utstyrsklassen 
har et svært personlig uttrykk som maner 
frem en følelse av avslappet raffinement. 
Hver minste detalj er utformet for å inspirere 

deg og passasjerene dine. Karakteristiske 
designelementer i eksteriøret forsterker det 
eksklusive utseendet til V40, mens det nøye 
utformede interiøret gir deg god plass til en 
avslappende, men samtidig engasjerende 
kjøreopplevelse. V40 Inscription er et 

resultat av vår tilnærming til design med 
mennesket i sentrum. Og når det gjelder 
eksklusive løsninger gjennomsyret av 
særpreg og nytenkning, er V40 Inscription  
i en klasse for seg.
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1. Frontgrill med detaljer i krom. 2. Inscription er et sofistikert uttrykk for moderne skandinavisk eksklusivitet. 3. De myke skinntrekkene kompletterer det avslappende skandinaviske preget.  
4. Den nye generasjonen av karakteristiske LED-hovedlys forsterker det eksklusive utseendet og gir bedre sikt. 5. Unike Inscription stigtrinn i blank krom ønsker deg velkommen inn i din V40 
Inscription. 6. V40 Inscription med Sarpas 17-tommers felger i Diamond Cut-design. 

Inscription er Volvo V40 i sin mest eksklusive 
drakt. Nøye gjennomtenkte designelementer 
i eksteriøret, som den karakteristiske front-
grillen med kromlister, lyse dekorasjoner 
rundt sidevinduene og praktfulle 17-tommers 
lettmetallfelger i Diamond Cut-design, 
understreker bilens tidløse, skandinaviske 
design. Og med Driver Alert-systemet og vår 
nyskapende Active High Beam-teknologi 
slipper du å blende fjernlyset. Når en annen 
bil nærmer seg i motgående kjørefelt, sørger 
systemet for at den andre føreren ikke blir 
blendet, ved automatisk å veksle mellom 
fjernlys og nærlys og tilbake til fjernlys igjen  
– trygt, og veldig praktisk.

Innvendig er det eksklusive temaet videreført 
med naturlige, nøye bearbeidede materialer 
som skaper en avslappende og behagelig 
atmosfære. Dette forsterkes ytter ligere av 
Milled Aluminium-dekorpanelene, Inscription-
stigtrinnene i blank krom og girspakhodet 
med innebygd belysning. Bak rattet kan du 
lene deg tilbake i det myke skinnsetet og 
få god oversikt med det intuitive digitale 
instrumentpanelet med tre grafiske moduser  
å velge mellom. Det midtre armlenet foran  
bidrar til økt komfort og kan dessuten 
reguleres ved behov. Integrerte koppholdere 
i midten bak sørger for en bedre kjøreopp-
levelse for baksetepassasjerer på lange turer.  
Når koppholderne ikke er i bruk, kan de 
skjules i bakseteputen.

Og med vårt High Performance-lydanlegg 
(utstyrsnivå Momentum) kan alle i bilen nyte 
forbedret lyd fra åtte høyttalere og en praktisk 
USB-port/AUX-inngang. Bluetooth® lar deg 
koble smarttelefonen til V40, slik at du både 
kan strømme musikk og snakke i telefonen 
via den integrerte håndfri-funksjonen. Sensus 
Connect med den store 7-tommersskjermen 
(ekstrautstyr) gir deg i tillegg full tilgang til et 
bredt utvalg av nettbaserte tjenester og apper, 
og bringer deg trygt frem til reisemålet med 
det avanserte Sensus Navigasjon-systemet.
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V40 Inscription-eksteriøret med de subtile detaljene er et uttrykk for 
moderne skandinavisk design. Eksteriørfargepaletten lar deg skape 
en V40 Inscription som gjenspeiler din stil og dine preferanser på en 
perfekt måte. Lettmetallfelgene fås i et bredt utvalg av designuttrykk 
som har visuell sammenheng med designelementene i eksteriøret og 
skaper et harmonisk inntrykk av moderne eleganse. 

Segomo, 7,5x17"
Matt Tinted Silver

Ekstrautstyr

Spider, 7x17"
Dark Grey / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Ymir, 7,5x18"
Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Midir, 7,5x18"
Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Narvi, 7x18"
Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Sarpas, 7,5x17"
Silver / Diamond Cut
Standard Inscription

Tamesis, 7,5x18"
Silver Bright
Ekstrautstyr
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LES MER PÅ VOLVOCARS.NOLES MER PÅ VOLVOCARS.NO

 
Osmium Grey metallic

 
Inscription Crystal White pearlIce White

Raw Copper metallic

Flamenco Red metallic

 
Bright Silver metallic

Inscription Electric Silver metallic

 
Black Stone

Passion Red 

 
Amazon Blue Mussel Blue metallic

 
Luminous Sand metallic

Denim Blue metallic
 

Onyx Black metallic

INSCRIPTION UTSTYRSNIVÅ | 45
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INTERIØRTREKK Skinn (standard Inscription) 1. Charcoal i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 2. Charcoal i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk 3. Blond i Charcoal-
interiør med Blond taktrekk 4. Blond i Charcoal/Blond-interiør med Blond taktrekk 5. Amber i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 6. Amber i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk

DEKORPANELER 7. Milled Aluminium 8. Modern Wood 9. Black Grid Aluminium 

Det innvendige designet i V40 Inscription 
er gjennomtenkt og raffinert. Det er 
naturlige materialer og godt håndverk 
overalt – en sanseopplevelse som 
forsterkes ytterligere av de ergonomisk 
designede setene i mykt skinn og Milled 
Aluminium-dekorpanelene. Du kan velge 
mellom en lang rekke kombinasjoner av 
interiørfarger og trekk, så det er lett å 
sette ditt personlige preg på interiøret.
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INSPIRERT AV KJØREGLEDE
Hvis du er glad i å kjøre bil, er V40 R-Design 
det rette valget for deg. Med sitt unike uttrykk  
legger R-Design alt til rette for aktiv, sportslig  
kjøring preget av stil, respons og kontroll. En  
rekke karakteristiske designdetaljer bidrar til  
en mer dynamisk og sportslig tilstedeværelse  
på veien. Det hele er med på å skape et uttrykk  

som fanger oppmerksomheten fra alle vinkler  
og vitner om at denne bilen leverer unike 
kjøre opplevelser, hver eneste gang. Men la  
deg ikke lure – R-Design byr på mer enn bare  
et flott utseende. Du føler det allerede idet 
du setter deg bak rattet, omgitt av elegante 
og nøye utformede designelementer. Alt 

sammen – fra det unike R-Design-trekket, 
rattet og det digitale instrumentpanelet 
til den tilpassede LED-kupébelysningen og 
Charcoal-taktrekket – er der for å inspirere 
og gi deg en bedre kjøreopplevelse. Et stivere 
Sport-chassis og fjærbeinstag er også til-
gjengelig for enda bedre egenskaper i kurver.

V40 R-DESIGN
Inkluderer Momentum utstyrsnivå pluss følgende:
Unik R-Design softnose-front | LED-hovedlys (Tors hammer) R-Design | R-Design sort grill og ramme i Silk Metal | R-Design sidespeil i Silk Metal | R-Design dekorlister rundt sideruter | Unike 
R-Design dekorpaneler i Stealth Aluminium | R-Design innstegslister | R-Design hekkdiffusor | R-Design doble enderør | R-Design Sport-seter i Nubuck Textile / Fine Nappa Leather eller 
Fine Nappa Leather | R-Design ratt med R-Design logo | R-Design Sport-pedaler og tekstilmatter | R-Design girspakhode i perforert skinn med belysning | R-Design håndbrems | Interiørspeil 
med automatisk dimming | Digitalt instrumentpanel med TFT-fargeskjerm og tre moduser: R-Design-blå, ECO-grønn og Performance-rød | Nøkkelløs start | Sort taktrekk | Dekorinnlegg med 
unik søm i dørpanelene | Ryggesensor | R-Design 17" eller 18" lettmetallfelger
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1. De elegante R-Design-stigtrinnene i Silk Metal ønsker deg velkommen inn i bilen. 2. Den bakre diffuseren og de doble integrerte enderørene bidrar til en mer markant tilstedeværelse på veien.  
3. R-Design-fronten med de nye LED-hovedlysene. 4. Setetrekk i Nubuck Textile / perforert skinn og kontrastsømmer skaper et dynamisk preg. R-Design-interiør med skinntrukket 
R-Design-ratt, digitalt instrumentpanel med R-Design-modus, girspakhode med innebygd lys, girspakmansjett i skinn, Stealth Aluminium dekorpaneler og Sport-pedaler i aluminium.  
5. 17-, 18- eller 19-tommers R-Design lettmetallfelger gir den ultimate R-Design-opplevelsen. 6. V40 R-Design fås med alle drivlinjer. 7. Speilhusene i matt Bright Silver matcher 
vinduslistene i Silk Metal.

R-Design er Volvos sportspakke – det hele  
handler om et utseende som vitner om ytelse,  
både innvendig og utvendig. Sports lige 
design elementer i eksteriøret, som den 
karakter istiske grillen, front spoileren, 
sidespeil husene i matt Bright Silver og 
praktfulle 17-, 18- eller 19-tommers lett-
metall felger (ekstrautstyr), er med på å 
skape det iøynefallende utseendet. Bak 
bidrar de frem tredende doble eksosrørene i 
krom og den bakre diffuseren i motor sport-
stil til å gi bilen det lille ekstra.

Innvendig videreføres det sportslige temaet  
med unike Stealth Aluminium dekorpaneler, 
Charcoal taktrekk og seter trukket i Nubuck 
Textile / perforert skinn eller skinn / perforert 
skinn. Sammen gir disse elementene 
kupeen en teknisk, cockpit-lignende følelse. 
Kontrastsømmene i setene og girspak-
mansjetten og rattet i perforert skinn er med 
på å forsterke det sportslige, men likevel 
elegante uttrykket. Når det er mørkt, bidrar 
girspakhodet med innebygd lys til en mer 
førerorientert kjøreopplevelse. R-Design 

omfatter også et digitalt instrumentpanel med 
en unik R-Design-modus, som forsterker 
følelsen av å ha full kontroll. Armlenet foran er 
enkelt å justere for økt komfort på lange turer.

Og fordi kjøreglede står helt sentralt i 
R-Design-filosofien, har det senkede Sport-
chassiset (ekstrautstyr) blitt finjustert for 
bedre kjøreegenskaper og styrerespons. 
Fjærbeinstag bidrar til å stive av chassiset 
ytterligere, noe som reduserer krengning 
gjennom svingene.
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Artio, 8x19"  
Matt Tech Black / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Ixion IV, 7,5x18" 
Matt Black / Diamond Cut 

Ekstrautstyr

Ixion III, 7,5x17"  
Matt Black / Diamond Cut

Standard R-Design

Eksteriøret etterlater ingen tvil om intensjonen bak din V40 R-Design. 
Eksteriørfargene er nøye utvalgt for å matche bilens dynamiske 
karakter – hver med sitt unike uttrykk. Ett eksempel er den eksklusive 
R-Design Bursting Blue metallic, som gir et teknologisk, sportslig preg 
og utgjør en perfekt kontrast til de unike femeikede R-Design-felgene. 
Felgene fås i 17, 18 og 19 tommer og gir V40 R-Design en overlegen 
tilstedeværelse på veien og plasserer din Volvo i en klasse for seg.
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LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

Osmium Grey metallic

 
Inscription Crystal White pearl

 
Ice White

 
Bright Silver metallic

 
Inscription Electric Silver metallic

 
Passion Red 

 
Onyx Black metallic

R-DESIGN UTSTYRSNIVÅ | 53

 
Bursting Blue metallic
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INTERIØRTREKK R-Design, Nubuck Textile / perforert skinn (standard R-Design) 1. Charcoal i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk R-Design, skinn / perforert skinn   
2. Charcoal i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk

ANDRE INTERIØRELEMENTER 3. R-Design tekstilgulvmatter 4. R-Design Sport-pedaler 

DEKORPANEL 5. R-Design Stealth Aluminium

Bak rattet i V40 R-Design kan du nyte et 
dynamisk og førerorientert interiør laget 
av høykvalitetsmaterialer. De ergonomiske 
setene gir god støtte gjennom alle kurvene  
som veien måtte by på, mens de eksklusive 
trekkene i Nubuck Textile / perforert skinn  
eller skinn / perforert skinn med kontrast-
sømmer gir et sportslig, men sofistikert 
preg. Dette uttrykket forsterkes ytterligere 
av Stealth Aluminium dekorpaneler, som 
passer perfekt til Charcoal-interiøret.
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V40 CROSS COUNTRY | 57

KLAR FOR EVENTYR
Hvis eventyrlysten din har en tendens til å 
sende deg utenfor allfarvei, er Volvo V40 
Cross Country den perfekte bilen for deg. 
Den er like allsidig som den er morsom å 
kjøre – særlig for deg med en aktiv livsstil. 
Bilen har den nødvendige kvikkheten som 
gjør kjøringen morsom, og et utseende som 
virkelig skiller seg ut i mengden. 

Robuste designelementer og større 
felger vitner om en stilfull, men samtidig 

sportslig personlighet – med et eksteriør 
som ikke etterlater seg noen tvil om hva 
som er intensjonene til denne unike Volvoen. 
Høyere sittestilling og et godt chassis står 
i stil med hva utseendet lover: en smidig 
allveisbil som byr på mye morsom kjøring  
– uansett hvor eventyrlysten bringer deg.

Dette er med andre ord en Volvo for  
mennesker som vil virkeliggjøre eventyr-
trangen. Da er det viktig å kunne forlate de  

velholdte hovedveiene av og til, og det for-
utsetter et robust og solid reisefølge. Det er 
nettopp dette V40 Cross Country handler om. 

Den er tilgjengelig med ulike utstyrsnivåer, 
slik at du enkelt kan bygge din egen V40 
Cross Country. Valget er ditt, og så kan du ta 
fatt på nye eventyr i din spesialbygde Volvo.

V40 CROSS COUNTRY KINETIC
Inkluderer:
Unik Cross Country grill | Sort Cross Country støtfanger foran og bak | Skid-plate foran | Integrert skid-plate bak | Sorte sidespeil | Takrails i Silk Metal | Takspoiler | Elektrisk justerbare 
og oppvarmede sidespeil | Lyktespylere | Analogt instrumentpanel | 5" fargeskjerm i midtkonsollen | Tekstilseter | Skinntrukket ratt | Skinntrukket håndbrems | Skinntrukket girspakhode | 
Girspakhode med belysning (ekstrautstyr på manuell girkasse) | Jealosie over koppholderne i midtkonsollen | Sminkespeil med belysning på fører- og passasjersiden | Dekorpaneler i Charcoal |  
Cruise control | Elektrisk fartsavhengig servostyring | Elektronisk klimaanlegg | Interior Air Quality System og Clean Zone Interior Package | Av-bryter for kollisjonspute på passasjersiden | 
Performance lydanlegg | Betjeningselementer for radioen, i rattet | ISOFIX i baksetet på venstre og høyre side | City Safety System (andre generasjon) | Volvo Alarm med blokkert låseleie | 
Fotgjengerkollisjonspute | Corner Traction Control | Låsbare hjulbolter på felgene | 16" lettmetallfelger

V40 CROSS COUNTRY MOMENTUM
Inkluderer Kinetic utstyrsnivå pluss følgende:
LED-hovedlys (Tors hammer) | LED-lys i sidespeil | Elektrisk innfellbare sidespeil med bakkebelysning | Dekorpaneler i Black Grid | Dekorinnlegg i dørpanelene | Terskeldekor foran | 
Regnsensor | Skinntrukket ratt med dekorpanel i Silk Metal | List over hanskerom i Silk Metal | Ekstra kupébelysning med ulike farger | High Performance lydanlegg med blant annet  
5" berøringsskjerm og Bluetooth® | DAB+ (digitalradio)

V40 CROSS COUNTRY SUMMUM
Inkluderer Momentum utstyrsnivå pluss følgende:
LED-hovedlys (Tors hammer) med kromlist | Lys dekor rundt sidevinduer | Dekorpaneler i Milled Aluminium | Kromdekor på spoiler | Skinnseter | Fargetilpassede tekstilgulvmatter | Digitalt  
8" instrumentpanel | Interiørspeil med automatisk dimming | Justerbart armlene foran | Nøkkelløs start | Ryggesensor | Ekstra kupébelysning i baksetet | Midtarmlene med koppholdere i 
baksetet | 17" lettmetallfelger
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Volvo V40 Cross Country er den perfekte 
følgesvennen på spennende utflukter. For det  
første har vi økt bakkeklaringen, noe som gir  
deg bedre oversikt – nyttig både i byen og på  
landeveien. Større utfordringer krever ofte  
større hjul også – en rekke unike felgdesigner 
er tilgjengelig i størrelser opptil 19 tommer for  
å forsterke det robuste, men samtidig elegante  
utseendet til V40 Cross Country. Dessuten 
har vi beskyttet sårbare områder med et solid, 
svart karosserisett for å beskytte fronten og 
bakparten mot steinsprut. Legg til slående 
designdetaljer som den karakteristiske 
Cross Country-frontgrillen og en skid-plate 
foran som har visuell sammenheng med 
terskelplatene (ekstrautstyr), så har du det 
aller beste av moderne skandinavisk design, 
bare enda litt røffere. Aerodynamiske takrails 
understreker det selvsikre utseendet til  
V40 Cross Country ytterligere.

Innvendig kan du velge mellom flere ens- eller  
tofargede designer med sømmer i kontrast-
farge, som understreker den sportslige 
karakteren til V40 Cross Country – med seter  
trukket i tekstil, Textile/T-Tec eller skinn av-
hengig av utstyrsnivå. For en mer cockpit- 
lignende følelse er de fleste av interiør variant-
ene tilgjengelige med Charcoal taktrekk. Et  
panoramatak av glass (ekstra utstyr) sørger  
for at du og passasjerene dine kan nyte en  
lys og luftig atmosfære i bilen. Stemnings-
belysning (ekstrautstyr) lar deg velge mellom  
syv forskjellige fargetemaer som skaper 
stemning etter mørkets frem brudd. Girspaken  
med innebygd lys (Summum) og bakspeilet 
uten ramme kompletterer et interiør som 
minner deg og passasjerene dine på at dette 
er en bil med utsøkt design. Det digitale 
instrumentpanelet gir deg full kontroll, med tre 
grafiske moduser å velge mellom (Summum).

Hvis eventyrlysten din har en tendens til å 
sende deg utenfor allfarvei, foreslår vi at du 
velger firehjulsdrift. Da kan du være sikker på  
at all motorkraft omsettes i trekkraft, uansett 
hvordan kjøreforholdene er på veibanen. Fire-
hjulsdriften er kombinert med Hill Descent 
Control, så du kan trygt gå løs på selv de 
bratteste nedoverbakkene. Alt du trenger  
å gjøre, er å styre.

Så hvis du er på jakt etter en bil som ikke  
bare skiller seg ut, men som også er et perfekt  
reisefølge på alle slags veier, er Volvo V40 
Cross Country bilen for deg.

V40 Cross Country er tilgjengelig med syv 
svært effektive drivlinjer: T5 AWD, T4 AWD, 
T3, D4, D3 og D2.

1. Den svarte Cross Country-grillen med de nye, karakteristiske LED-hovedlysene (Summum) og skid-plate foran. 2. Aerodynamiske takrails fremhever det karakteristiske Cross Country-
utseendet. 3. Skinnseter med kontrastsømmer og Modern Wood-dekorpaneler (ekstrautstyr) bidrar til en mer raffinert opplevelse (Summum). 4. Den bakre skid-platen gir bakparten et 
robust og dynamisk utseende. 5. 18-tommers Metallah Diamond Cut lettmetallfelger (ekstrautstyr) understreker det dynamiske utseendet til V40 Cross Country. 

volvo V40 Cross Country
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De karakteristiske designelementene, som skid-platene foran og bak, 
terskeldekoren i matt sølv, de store felgene og det svarte karosserisettet, 
skaper det robuste, men likevel elegante Cross Country-utseendet. De  
nye T-formede LED-hovedlysene gir designen på din V40 Cross Country  
Summum et dynamisk preg. Eksteriørfargepaletten er inspirert av  
skandinavisk natur og vitner om en unik bil med kvalitet og karisma. 
Dessuten kan du velge mellom en rekke spesialdesignede lettmetall-
felger – eksklusivt for din V40 Cross Country. 

Damara, 7,5x19" 
Tinted Silver / Diamond Cut

Ekstrautstyr

Geminus, 7x16"
Silver Stone 

Standard Kinetic

Genam, 7x16"
Black / Diamond Cut
Standard Momentum

Metallah, 7,5x18" 
Black / Diamond Cut 

Ekstrautstyr

Keid, 7x17" 
Silver

Standard Summum

volvo V40 Cross Country
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LES MER PÅ VOLVOCARS.NOLES MER PÅ VOLVOCARS.NO

 
Osmium Grey metallic

 
Inscription Crystal White pearlIce White

 
Raw Copper metallic

 
Flamenco Red metallic

 
Rich Java metallic

 
Bright Silver metallic

 
Inscription Electric Silver metallic

 
Black Stone

Passion Red 

 
Amazon Blue

 
Mussel Blue metallic

 
Luminous Sand metallic

 
Denim Blue metallic

 
Onyx Black metallic

UTVENDIG DESIGN | 61

_00IIU_V40_16w17_V0_NOno.indd   61 2016-04-19   18:56



_00IID_V40_16w17_V0.indd   62 2016-04-19   18:40

Inne i V40 Cross Country kan du glede 
deg over elegant kupédesign med 
utsøkte overflater overalt – fra det 
silkematte metallet på lufteventilene til 
de eksklusive tekstilene på dørstolpene 
og dekorpanelene som er tilgjengelig i 
aluminium eller ekte tre. De formstøpte 
setene i Textile/T-Tec eller skinn med 
kontrastsømmer, gir deg klassisk 
Volvo-komfort og holder deg på  
plass i krappe svinger. 

INTERIØRTREKK Lorensberg, Textile (standard Kinetic) 1. Charcoal i Charcoal-interiør City Weave, Sports Uni/Textile/T-Tec (standard Momentum) 2. Blond i Charcoal/
Blond-interiør med Blond taktrekk Lindholmen, Textile/T-Tec 3. Charcoal i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 4. Charcoal i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk 5. Charcoal/
Blond i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 6. Charcoal/Blond i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk Skinn (standard Summum) 7. Charcoal i Charcoal-interiør med Blond 
taktrekk 8. Charcoal i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk 9. Amber i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 10. Amber i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk 11. Charcoal/Blond 
i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 12. Charcoal/Blond i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk 13. Charcoal / Hazel Brown i Charcoal-interiør med Blond taktrekk 14. Charcoal / 
Hazel Brown i Charcoal-interiør med Charcoal taktrekk 15. Blond i Charcoal/Blond-interiør med Blond taktrekk

DEKORPANELER 16. Charcoal 17. Copper Dawn 18. Milled Aluminium 19. Black Grid Aluminium 20. Modern Wood

volvo V40 Cross Country
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Enda mer V40,  
enda mer deg

volvo V40 

_00IIU_V40_16w17_V0_NOno.indd   64 2016-04-19   18:56



_00IID_V40_16w17_V0.indd   65 2016-04-19   18:41

SE MER TILBEHØR PÅ VOLVOCARS.NO/TILBEHOR

UTTRYKK DEG | 65

Tilpass din V40 og uttrykk din unike 
stil med vårt utvalg av tilbehør. Gå for 
det utvendige styling-kitet for å gi din 
V40 et enda mer individuelt utseende, 
og velg mellom en rekke forskjellige 
lettmetallfelger som styrker bilens 
atletiske holdning. Alt sammen er 
utviklet for å passe perfekt til bilen din. 

Gjør V40 til din med vårt utvendige styling-kit.  
Hvert eneste element er designet og bygget 

av Volvo i kvalitetsmaterialer og blir en 
naturlig forlengelse av V40s karakteristiske 
karakter. Volvos styling-tilbehør er testet i en 
vindtunnel, så de er konstruert for optimal 
aerodynamisk effektivitet og kan dessuten 
bidra til å forbedre stabiliteten ved høye 
hastigheter. 

Takspoileren understreker V40s dynamiske 
profil. Den øvre delen matcher fargen på 
karosseriet, mens den kontrasterende svarte 
undersiden skaper et friskt, moderne uttrykk. 

De flyinspirerte finnene styrer luftstrømmen og 
øker marktrykket, mens bilens høye bremse-
lys er pent integrert.

En bakre diffuser er perfekt plassert på  
støtfangeren og erstatter standard elementet. 
Den gir V40 en mer sportslig identitet og 
fås med doble ovale enderør som skaper et 
særlig kraftfullt uttrykk når bilen ses bakfra. 

_00IIU_V40_16w17_V0_NOno.indd   65 2016-04-19   18:56



_00IID_V40_16w17_V0.indd   66 2016-04-19   18:41

Cross Country-tilbehør  
tar deg enda lenger

volvo V40 
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Gjør V40 Cross Country til din med et 
utvendig styling-kit som fremhever 
bilens robuste karakter og eventyrlystne 
personlighet. Det er utviklet av Volvos 
designere og ingeniører for å passe 
perfekt til din bil og din hverdag. 

Vårt utvendige styling-kit understreker det 
barske utseendet til V40 Cross Country. 
Terskeldekoren med de grove ribbedetaljene 
gir bilen en tøffere stil og fremhever den 
høyreiste holdningen. Dekoren har en 

sølvfarget overflate som kontrasterer  
V40 Cross Countrys svarte terskler og styrker 
bilens dristige, moderne karakter. 

Bak finner du en spesiell skid-plate med 
et større karosserifarget område som gir et 
enda mer kraftfullt og raffinert utseende. 
Doble ovale enderør i forkrommet rustfritt 
stål erstatter standardenderørene. De er 
pent integrert i skid-platen og styrker bilens 
besluttsomme uttrykk. 

Det spesielle dekselet på den bakre støt-
fangeren er laget i et gummiaktig materiale 

med sølvfargede lister og er både pent og  
praktisk. I tillegg til å fremheve Cross Countrys  
karakteristiske styling beskytter den lakken 
på oversiden av støtfangeren mot riper ved 
lasting inn og ut av bagasjerommet. 

19-tommers Atria lettmetallfelger (ekstra-
utstyr) er en ideell måte å fullføre stilen på. 
Atrias diamantslipte overflate og matt svarte 
innside passer perfekt til V40 Cross Countrys 
robuste stil. 

SE MER TILBEHØR PÅ VOLVOCARS.NO/TILBEHOR
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Polestar Performance-deler  
– skapt for høyere ytelse

volvo V40 

1. Complete Performance-pakken inkluderer nyttige deler som øker ytelsen og forandrer utseendet til din V40. 
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FINN MER TILBEHØR PÅ POLESTAR.COM

UTTRYKK DEG | 69

Det er vårt engasjement for kjøreglede 
som fikk oss til å designe dette utvalget  
av Polestar Performance-deler til din  
Volvo V40. Det nye Polestar Performance- 
deleprogrammet er utviklet av det sam-
me teamet som står bak vår suksess 
innenfor motorsport og de dynamiske 
gatebilene Volvo S60 og V60 Polestar. 
Deleprogrammet lever opp til Volvo 
Polestars konstruksjons filosofi om å  
levere en balansert, energisk kjøre-
opplevelse.

Polestar Performance-delene er designet for  
de mest ytelseskritiske områdene i din Volvo 
og fås som en Complete Performance-pakke.  
Pakken omfatter alt fra forbedringer av  
chassis, hjul og dekk, luftinntak og eksos-
anlegg til aerodynamikk og interiørdetaljer. 
Alle disse komponentene bidrar til en mer 
uimotståelig kjøreopplevelse og fås også som  
separate pakker. Med Chassis-pakken får du  
Polestar-utviklede støtdempere og spiral-
fjærer for en mer umiddelbar og rask respons. 
Hjulpakken inkluderer de lette 19-tommers 
Polestar-felgene samt høyytelsesdekk for  
maksimalt veigrep. Så har vi Intake & Exhaust- 

pakken, som er designet for den nye genera-
sjonen av Drive-E-drivlinjer. Den kombinerer 
et sportsluftfilter med et Polestar luftfilterlokk 
og et eksosanlegg i rustfritt stål. Denne 
pakken leverer de mest dynamiske motor-
karakteristikkene når den kombineres med 
Polestar Performance Optimisation. 

Samtlige Polestar Performance-deler 
overholder alle Volvos sikkerhetskrav. De er 
utviklet og testet av Volvo Cars og Polestar, 
noe som garanterer perfekt passform og 
utseende samt ulastelige kjøreegenskaper, 
uten at det går utover bilens fabrikkgaranti.

2. Den bakre Polestar-spoileren øker stabiliteten effektivt ved høye hastigheter og gir bilen et heftigere utseende. 3. De lette Polestar 19-tommers lettmetallfelgene med høyytelsesdekk 
gir bedre styrepresisjon og veigrep. 4. Subtile eksteriørdetaljer, som de svarte speilhusene, understreker V40s dynamiske utseende. 5. Eksosanlegget i rustfritt stål med større enderør 
er designet for å redusere mottrykket og gjør motorlyden litt skarpere, samtidig som motoren får puste friere for bedre ytelse. Diffuseren bak øker marktrykket for bedre stabilitet ved høye 
hastigheter. 6. Polestar-girspakhodet er tilgjengelig for både manuelle girkasser og Geartronic™-girkasser.
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1. Se mer tilbehør på volvocars.no/tilbehor 2. Volvos nye generasjon av bakovervendte barneseter gir effektiv beskyttelse med overlegen komfort og bedre forutsetninger for hvile og søvn.  
3. De aerodynamisk designede lasteholderne glir harmonisk inn i designen til V40 og utgjør et solid fundament for vårt brukervennlige taklastsystem. 4. Den kombinerte bagasjeromsmatten 
og -avdeleren med tre flyttbare avdelere i aluminium, hjelper deg å holde orden i tingene på eller under lasteromsgulvet. 5. Oppbevar viktige småting innenfor rekkevidde under hattehyllen 
med dette praktiske nettet.

Skap en V40 som passer  
perfekt til din hverdag

volvo V40 
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TILBEHØR | 71

SE MER TILBEHØR PÅ VOLVOCARS.NO/TILBEHOR

Noe av det beste med å kjøpe en ny Volvo, 
er muligheten til å sette ditt personlige preg 
på den. Det gjør du ved å velge tilbehør som 
passer for deg og din livsstil.

Hvis du av og til må transportere verktøy 
i bilen, kan vårt utvalg av lastetilbehør være 
godt å ha. Den vendbare bagasjeromsmatten 
med tekstil på den ene siden og gummi på 
den andre, er praktisk når du skal transportere 
skitne gjenstander. Bagasjeromsavdeleren 
med gulvskinner hjelper deg å dele inn 
laste rommet slik du vil og gjør det enklere  

å organisere og sikre verktøy, vesker og løse 
gjenstander. Og hvis du skal ha med deg 
sportsutstyr som ski, sykler eller en kajakk, har 
vi et utvalg av spesialdesignede lasteholdere 
som er lette å feste på taket til din V40.

Den nye generasjonen av Volvo-barneseter 
gir barna dine beskyttelse og komfort i 
verdensklasse. Spedbarn opptil ett år (eller 
13 kg) kan reise trygt i vårt nye, komfortable 
bakovervendte spedbarnssete. Vi anbefaler  
at barna reiser bakovervendt så lenge 
som mulig. Derfor har vi utviklet et nytt 

bakovervendt barnesete for barn opptil 
seks år (eller 9–25 kg) som lar barnet sitte 
bakovervendt med god benplass i mange 
år. Når barnet til slutt har vokst ut av det 
bakovervendte barnesetet, sørger vårt nye 
barnesete med ryggstøtte for at barnet 
sitter i riktig høyde for sikkerhetsbeltet. 
Barnesetets elegante trekk i myk ull matcher 
Volvoens interiør og har gode pustende  
og fuktabsorberende egenskaper for 
maksimal komfort.

6. Volvo-tilbehøret er designet for å passe perfekt til din V40 og hjelpe deg i hverdagen. 7. Atreus, 7,5x18", Dark Grey / Diamond Cut eller Black Stone / Glossy White 8. Ailos, 8x18", Dark Grey 
matt / Diamond Cut med Red dekor, Dark Grey matt / Diamond Cut med White dekor eller Dark Grey matt / Diamond Cut med Lime dekor 9. Atria, 7,5x19", Matt Tech Black / Diamond Cut  
10. Alecto, 7,5x19", Light Grey med Silver panel, Light Grey med Raw Copper panel, Black Stone med Silver panel, Black Stone med Raw Copper panel eller Black Stone med Matt Black panel 
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volvo V40 

984 932

1420

204118571546134913961559

1559

1420

1857
2041

8152647908

4369

1073 847

1546

1857
2041

1420
T5 T3 T3

Motortype: 2.0L I4 bensin turbo 2.0L I4 bensin turbo 1.5L I4 bensin turbo

Girkasse: Åttetrinns Geartronic™ Sekstrinns manuell Sekstrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

–/5,9 5,5/– –/5,5

CO2 i g/km, manuell/automatisk: –/137 127/– –/129

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 180 (245) 5500 112 (152) 5000 112 (152) 5000

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 350/1500 – 4800 250/1300 – 4000 250/1700 – 4000

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : –/6,3 8,3/– –/8,3

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : –/240 210/– –/210

Drivstofftank, liter: 62 62 62

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6 Euro 6

T2 T2

Motortype: 2.0L I4 bensin turbo 1.5L I4 bensin turbo

Girkasse: Sekstrinns manuell Sekstrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

5,4/– –/5,4

CO2 i g/km, manuell/automatisk: 125/– –/125

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 90 (122) 5000 90 (122) 5000

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 220/1100 – 3500 220/1600 – 3500

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : 9,8/– –/9,8

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : 190/– –/190

Drivstofftank, liter: 62 62

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6
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D4 D3

Motortype: 2.0L I4 common-rail turbodiesel 2.0L I4 common-rail turbodiesel

Girkasse: Sekstrinns manuell eller åttetrinns Geartronic™ Sekstrinns manuell eller sekstrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

3,7/4,0 3,6/3,9

CO2 i g/km, manuell/automatisk: 96/106 95/101

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 140 (190) 4250 110 (150) 3750

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : 7,4/7,2 8,4/8,4

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : 230/230 210/210

Drivstofftank, liter: 62 62

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6

D2 D2

Motortype: 2.0L I4 common-rail turbodiesel 2.0L I4 common-rail turbodiesel

Girkasse: Sekstrinns manuell eller sekstrinns Geartronic™ Sekstrinns manuell

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

3,4/3,7 3,2/–

CO2 i g/km, manuell/automatisk: 89/97 82/–

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 88 (120) 3750 88 (120) 3750

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 280/1500 – 2250 280/1500 – 2250

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : 10,5/10,5 10,7/–

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : 190/190 190/–

Drivstofftank, liter: 40/62 40

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6

Med forbehold om endringer av tekniske opplysninger. Vennligst ta kontakt med Volvo-forhandleren din for oppdatert informasjon.
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volvo V40 Cross Country
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Den neste generasjonen av Polestar Performance bidrar til en helt ny kjøreopplevelse. Fem av 
bilens nøkkelområder har blitt optimert for å levere forbedret kjøredynamikk og førerkontroll 
gjennom raskere og mer nøyaktig respons på dine kommandoer – alt sammen med sertifisert 
drivstofforbruk og originale Volvo-garantier.

LES MER PÅ POLESTAR.COM

T5 AWD T4 AWD

Motortype: 2.0L I4 bensin turbo 2.0L I4 bensin turbo

Girkasse: Åttetrinns Geartronic™ Åttetrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

–/6,4 –/6,4

CO2 i g/km, manuell/automatisk: –/149 –/149

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 180 (245) 5500 140 (190) 5000

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 350/1500 – 4800 320/1500 – 4000

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : –/6,1 –/7,4

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : –/210 –/210

Drivstofftank, liter: 57 57

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6

T3 T3

Motortype: 2.0L I4 bensin turbo 1.5L I4 bensin turbo

Girkasse: Sekstrinns manuell Sekstrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

5,5/– –/5,6

CO2 i g/km, manuell/automatisk: 128/– –/131

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 112 (152) 5000 112 (152) 5000

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 250/1300 – 4000 250/1700 – 4000

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : 8,5/– –/8,5

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : 210/– –/210

Drivstofftank, liter: 62 62

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6
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Merk: Noe av informasjonen i denne brosjyren kan være uriktig på grunn av endringer i produktspesifikasjoner som har oppstått etter at brosjyren gikk i trykken. Noe av utstyret som er 
beskrevet eller vist, er kanskje ikke tilgjengelig lenger, eller er bare tilgjengelig mot et pristillegg. Ta kontakt med Volvo-forhandleren din for oppdatert informasjon før du bestiller. Produsenten 
forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å foreta endringer med hensyn til priser, farger, materialer, spesifikasjoner og modeller.
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D4 D3

Motortype: 2.0L I4 common-rail turbodiesel 2.0L I4 common-rail turbodiesel

Girkasse: Sekstrinns manuell eller åttetrinns Geartronic™ Sekstrinns manuell eller sekstrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

4,0/4,3 3,8/4,0

CO2 i g/km, manuell/automatisk: 104/112 99/105

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 140 (190) 4250 110 (150) 3750

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : 7,7/7,5 8,5/8,5

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : 210/210 210/210

Drivstofftank, liter: 62 62

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6

D2

Motortype: 2.0L I4 common-rail turbodiesel

Girkasse: Sekstrinns manuell eller sekstrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km,  
blandet driftsperiode, manuell/automatisk:

3,7/3,9

CO2 i g/km, manuell/automatisk: 96/101

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 88 (120) 3750

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 280/1500 – 2250

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, manuell/automatisk : 10,6/10,6

Topphastighet i km/t, manuell/automatisk : 190/190

Drivstofftank, liter: 62

Miljøklassifisering: Euro 6

Med forbehold om endringer av tekniske opplysninger. Vennligst ta kontakt med Volvo-forhandleren din for oppdatert informasjon.
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VOLVO-OPPLEVELSEN

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

Den enkleste måten å eie en bil på
Vi blir glade når du er fornøyd – når ting er 
enklere enn du trodde, eller går fortere og 
bedre enn forventet. For når du kjøper en 
Volvo, får du god service med på kjøpet. 
Finansiering, forsikring, service, dekkskift 
og rengjøring – de delene av bilholdet som 
kjeder deg, er de tingene vi aller helst hjelper 
deg med. Derfor vil din Volvo-forhandler 
alltid tilby deg en rekke tjenester som er 

designet med deg i fokus, og som gir deg et 
så problemfritt bilhold som mulig.

Dette er likevel bare begynnelsen. 
Gjennom vår unike skandinaviske 
tilnærming til innovasjon leter vi hele tiden 
etter nye måter å forenkle hverdagen din 
på. Ta for eksempel Connected Service 
Booking-funksjonen, som lar deg bestille 
verkstedtime ved å trykke på en knapp i 

bilen. Eller den nye måten å jobbe i team på  
– nærmest som Formel 1-mekanikere – 
som gradvis blir innført i Volvos verksteder 
over hele verden. Vi kaller det Volvo 
Personal Service, og det kommer til å gjøre 
verkstedbesøket mye kortere og greiere. 
Snart blir det mye enklere å ha bilen på 
service. 

MY VOLVO 
«My Volvo» er et personlig nettsted som 
inneholder alt du trenger å vite om bilen din, 
og hvordan du får mest mulig ut av den. Det 
gir deg:

• oversikt over Volvo-bilholdet ditt

• enkel tilgang til opplysninger om bilen din

• tilbud 

• nyttige tips om din spesifikke Volvo-modell

• instruksjonsfilmer og brukerhåndbøker

• muligheten til å bestille time på verksted

• påminnelser om viktige faser i bilholdet

• eksklusive artikler, filmer og fotografier

CONNECTED SERVICE BOOKING*
Hvis din Volvo er utstyrt med Sensus 
Connect, gir systemet deg en påminnelse 
når bilen trenger service, og tilbyr seg å ta 
kontakt med en Volvo-forhandler for deg. 
Forslag til avtaletidspunkt fra din foretrukne 
forhandler håndterer du enkelt fra førersetet 
eller på ditt personlige My Volvo-nettsted. 
Når det er på tide å dra på service, gir bilen 
deg en påminnelse og veileder deg til 
verkstedet, og siden bilen din forteller oss 
hva den trenger, kan vi alltid sørge for at den 
får den servicen den behøver.

KJØPE OG EIE
• garantier
• finansiering 
• leasing
• forsikring
• servicekontrakt
• My Volvo-nettstedet

VEDLIKEHOLD OG SERVICE
• Volvo Service Avtale 
• Volvo Original Service
• Volvo Service 2.0
• dekkhotell

HVIS UHELLET ER UTE
• Volvo Veihjelp
• reparasjoner
• Volvo Glasservice
• klimaanleggservice 

*  Gjelder modellår 2015 og nyere.
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