Volvo modellválaszték

Innováció
az emberekért
Svédország szülöttei.

A Volvo Carsnál a fejlesztés soha nem áll meg – de az innováció
mégsem öncélú, hanem azért születik, hogy jobbá tegye a felhasználó életét. Minden modellünk, minden technológiánk és minden
formatervünk kifejlesztését ugyanaz az alapelv vezérli: hogy mindig
az embert helyezzük a középpontba. A kezdetek óta minden tevékenységünket ez az elv határozza meg, amely nagyrészt a svéd
hagyományokból ered. Abból az értékrendből, amely az egyént
helyezi előtérbe, és soha nem engedi, hogy gúzsba kössék a konvenciók. Abból a kultúrából, amely nagyra értékeli a művészi formát
és tiszteli a körülöttünk levő világot.
Ez az elv vezetett el a hárompontos biztonsági öv vagy éppen
az oldallégzsákok kifejlesztéséhez: olyan életmentő műszaki újításokhoz, amelyek mérföldkőnek számítanak az autógyártás történetében. És erre az alapelvre épült az új generációs modelljeinket
létrehozó fejlesztési programunk is.
A skandináv dizájn és a modern svéd luxus ötvözete otthonos
hangulatot teremt az utastérben. Az intuitív Sensus technológiák
egyszerűbbé teszik az életét, és segítségükkel menet közben is
kapcsolatot tarthat a külvilággal, miközben a legmodernebb Drive-E
hajtásláncok harmonikus egyensúlyt teremtenek a teljesítmény és
az üzemanyag-takarékosság között. A legkorszerűbb IntelliSafe
biztonsági rendszerek pedig folyamatosan ügyelnek az autóban
utazók biztonságára, és aktívan segítik elkerülni a baleseteket.
Sikerült megértenünk, hogy mi fontos az embereknek. És ez a
megértés az alapja minden újításunknak. Mert jobbá kívánjuk tenni
az Ön életét.
Ezért a Volvo Carsnál autóinkat Önnek tervezzük.

Tartalom
Sensus.. ........................................... 02
IntelliSafe...................................... 04
Drive-E............................................ 06
Vadonatúj Volvo XC60. . ..... 08
Volvo S90.. ..................................... 10
Volvo V90. . ..................................... 12

Volvo V90
Cross Country............................ 14

Volvo V40...................................... 22

Volvo XC90.. ................................. 16

Volvo V40
Cross Country........................... 24

Volvo S60.. ..................................... 18

Volvo tartozékok...................... 26

Volvo V60...................................... 20

A Volvo élmény. ........................ 28

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

SENSUS | 3

„A Sensus összeköti Önt
Volvójával és a külvilággal is.”

Vezérlés, kapcsolat, információ.

Sensus járművezérlő rendszerünk célja is az, hogy könnyebbé
és élvezetesebbé tegye az Ön életét – akár az autó irányításáról,
akár az utazás közbeni kommunikációról vagy szórakozásról van szó.
A Sensus összeköti Önt Volvójával és a külvilággal is. Tájékoztatja,
szórakoztatja és segíti a vezetésben.
Intuitív és könnyen kezelhető – ezek a Sensus vezérlőrendszer
elsődleges jellemzői. Digitális adaptív műszeregységeink nemcsak elegánsak és jól áttekinthetők, hanem a vezető saját ízlése
vagy hangulata szerint módosíthatja is a megjelenésüket. Egyes
modelleken a középkonzol nagyméretű érintőképernyője veszi át a
hagyományos kapcsolók szerepét: fizikai gombok helyett az ezen a
képernyőn megjelenő virtuális gombokkal vezérelheti autója funkcióit. Ez eleve megkönnyíti a rendszer használatát, hiszen ezek a virtuális gombok sokszor nagyobbak, mint a hagyományos kapcsolók.
A grafikus felhasználói felület jól áttekinthető, így a vezető pillanatok
alatt képes befogadni a megjelenő információkat. A biztonság
iránti elkötelezettségünk azt diktálja, hogy egy Volvo kezeléséhez
a vezetőnek ne kelljen levennie a tekintetét az útról. Ebben segít a
szélvédőre vetített kijelző (egyes modelleken elérhető opció), amel�lyel a legfontosabb információk – például az aktuális sebesség vagy
a következő útelágazásnál követendő irány – mintegy a szélvédő
mögött lebegve jelennek meg a vezető előtt.
A Sensus Connect segítségével telefonjáról is közvetlenül az
autó audiorendszerén játszhatja a tárolt dalokat, de akár az interneten keresztül is kapcsolódhat zenei streaming szolgáltatójához.
Emellett beépített navigációs és szórakoztató alkalmazások is
rendelkezésére állnak.
A Sensus koncepcióban az autó és vezető közötti kommunikáció szerves része a zenehallgatás is. Ezért a legmagasabb szintű
audiorendszereinket olyan világhírű cégek közreműködésével fejlesztettük ki, mint a Harman Kardon® vagy a Bowers & Wilkins. Ezek
a csúcsminőségű rendszerek valósághű hangzásukkal és kiváló
térhatásukkal olyan akusztikus élményt keltenek, mintha az utasok
egy koncertteremben ülnének.
A Volvo On Call okostelefon-alkalmazás révén korábban nem
látott módon kapcsolódhat autójához. (A Volvo On Call Magyarországon egyelőre nem elérhető.) Az alkalmazással például okostelefonján vagy táblagépén ellenőrizheti a központi zár állapotát vagy
előre kikeresheti úti célját, majd közvetlenül elküldheti az autó Sensus
navigációs rendszerére. A Sensus rendszer minden elemének az
a célja, hogy egyszerűbbé és ezáltal még élvezetesebbé tegye a
Volvójával való kommunikációt.
Az ismertetett Sensus technológiák nem minden Volvo modellnél elérhetők. A különböző
modellváltozatokról és felszereltségi szintekről érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél,
vagy keresse fel honlapunkat: VOLVOCARS.HU
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Mindig vigyáz Önre.

Az IntelliSafe azoknak az intelligens és intuitív rendszereinknek
a gyűjtőneve, amelyek egyrészt kényelmesebbé teszik a vezetést,
másrészt segítenek elkerülni az ütközéseket, vagy ha ez nem lehetséges, igyekeznek maximális védelmet nyújtani az autó utasainak.
Az IntelliSafe rendszerekbe vetett bizalmunkra alapul az a célkitűzésünk is, hogy a 2020-tól gyártott új Volvókban senki se szenvedjen
halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet.
Az IntelliSafe rendszerek „lelke” a City Safety ütközésmegelőző
rendszer: leginkább egy másodpilótához hasonlíthatnánk, aki Önnel
együtt figyeli az útviszonyokat, és figyelmeztet a közelgő veszélyre
– például a városi forgalomban hirtelen fékező autóra. És nemcsak
figyelmeztet, hanem ha szükséges, önműködően fékez is. Legújabb
ütközésmegelőző technológiáink már nagyobb sebességnél is
képesek érzékelni a veszélyt, és aktívan segítenek elkerülni az ütközést. Ezek a rendszerek még sötétben is felismerik az autó útjába
kerülő más járműveket, gyalogosokat, kerékpárosokat, sőt egyes
modelleknél a nagy testű állatokat is. Ha a vezető nem reagál időben,
a rendszer automatikusan vészfékezésbe kezd.
Az IntelliSafe technológiák nemcsak biztonságosabbá, hanem
kényelmesebbé is teszik az autózást. A sávelhagyásra figyelmeztető, illetve a sávban tartó rendszer riasztja a vezetőt, ha átlépi
a választóvonalat, illetve finoman visszakormányozza az autót a
sáv széléről. Az új Pilot Assist félautomata vezetési asszisztens
pedig önműködően tartja a biztonságos követési távolságot, míg a
kormányasszisztens enyhe kormánymozdulatokkal segít az adott
forgalmi sávban tartani az autót.
A frontális ütközést elkerülő rendszer akkor lép működésbe, ha
autója – a haladási sávot elhagyva – egy szembejövő jármű elé kerül.
Ilyenkor az elektronika visszakormányozza az autót a saját sávjába.
Az útelhagyást megakadályozó rendszer pedig ellenkormányozással, és ha szükséges, fékezéssel is segít megakadályozni, hogy az
autó leszaladjon az útról. A vezető kormánymozdulatait monitorozó
elalvásra figyelmeztető rendszer képes felismerni a fáradtság jeleit,
és jelzi a vezetőnek, hogy ideje pihenőt tartani. A közlekedési jelzőtábla felismerő rendszer a műszerfal kijelzőjén jeleníti meg a fontos
jelzőtáblákat, emlékeztetve a vezetőt az érvényes korlátozásokra.
Az opcionális IntelliSafe Surround csomag a BLIS™ holttérfigyelő rendszert is tartalmazza, amely figyelmezteti a vezetőt a
külső tükrök holtterében levő, illetve a szomszédos sávokban nagy
sebességgel közeledő járművekre, ezzel is biztonságosabbá téve a
sávváltást. A szintén a csomaghoz tartozó kitolatást segítő rendszer
pedig a szűk beállóból vagy parkolóhelyről való kitolatás közben
figyelmeztet a keresztben közeledő járművekre és gyalogosokra.
Az IntelliSafe rendszerek az elindulástól a célba érésig folyamatosan segítik a vezetőt, hogy még biztonságosabb és élvezetesebb
legyen az autózás.
Az ismertetett IntelliSafe technológiák nem minden Volvo modellnél elérhetők. A különböző
modellváltozatokról és felszereltségi szintekről érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél,
vagy keresse fel honlapunkat: VOLVOCARS.HU
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„Az IntelliSafe technológiák nemcsak biztonságosabbá,
hanem kényelmesebbé is teszik az autózást.”

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

Többet – kevesebbel.

Motorjaink tökéletes egyensúlyt teremtenek a teljesítmény és a
hatékonyság között, így bármelyik Volvo erőforrással kitűnő menetdinamikát élvezhet, alacsony fogyasztás és károsanyag-kibocsátás
mellett. Ezt a korszerű Drive-E technológiával érjük el, amely minden
benzines, dízel és hibrid hajtásláncunk alapja.
A Volvo Carsnál ugyanis a folyamatos újítás kultúrája a motorokra is éppúgy kiterjed, mint a biztonságra. Az új S90, V90,
V90 Cross Country, XC90 és XC60 D5 motorja például már alkalmazza a Volvo egyedülálló fejlesztéseként bevezetett PowerPulse
technológiát is, amely lényegében kiküszöböli a turbólyukat. A gázpedál lenyomásakor egy sűrített-levegő lökettel felpörgeti a turbót,
így elinduláskor és alacsony sebességnél sem késik a motor reakciója.
Ezek a technológiák olyan dinamikával ruházzák fel a kompakt,
négyhengeres erőforrásainkat, amely a jóval nagyobb motorokra
jellemző – a nagyobb fogyasztás és károsanyag-kibocsátás nélkül.
A könnyű és alacsony belső súrlódású, turbófeltöltős motorokhoz
új generációs, hat- vagy nyolcfokozatú Geartronic™ automata váltó
is rendelhető, amely minden helyzetben a legoptimálisabb módon
használja ki a motor nyomatékát.
Ha az ECO üzemmódot választja, a vezérlő rendszerek a lehető
legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztásra kalibrálják a hajtásláncot.
A cirkáló üzemmód az autó mozgási energiáját kihasználva takarít
meg üzemanyagot. Amikor a vezető 65 km/h fölötti sebességen
leveszi a lábát a gázpedálról, nem lép működésbe a motorfék: az
autó szabadon futva gurul tovább, míg a motor alapjáraton jár.

A dízelmotorokban alkalmazott úttörő technológiával még finomabbá és csendesebbé tettük járásukat. Az innovatív i-ART technológia mind a négy hengernél külön szabályozza a befecskendezett
üzemanyag mennyiségét, ami tovább fokozza a hatékonyságot és
csökkenti a károsanyag-kibocsátást. Ráadásul a kifinomult rendszert
az autó élettartama alatt nem kell utánállítani.
Ha még nagyobb hatékonyságra törekszik, válassza a nagy
teljesítményű Twin Engine hálózatról is tölthető Plug-in hibrid hajtásláncot, amely kiváló menetdinamikát biztosít, miközben az autó
szén-dioxid kibocsátása is alacsonyabb.
A benzines vagy dízelmotort elektromotorral párosító hibrid
hajtáslánc hatalmas teljesítményre képes, miközben az üzemanyag
fogyasztás a jóval szerényebb képességű erőforrásokéhoz közelít.
A belső égésű motor az első, az elektromotor pedig a hátsó kerekeket hajtja, így a hajtáslánc szükség esetén bármikor összkerékhajtásra válthat, a gyorsulás pedig egészen elképesztő lehet. Az
autó zéró helyi emissziójú, tisztán elektromos üzemmódban akár
40-50 km-t is képes megtenni egy töltéssel, ami a munkába járók
többségének elegendő is.
A Drive-E hajtásláncokban megtalálható ultramodern technológiákkal a Volvo Cars már ma a jövő megoldásait alkalmazza. Ezzel
igyekszünk jobbá tenni a világot, és élvezetesebbé tenni az autózást.
Az ismertetett Drive-E technológiák nem minden Volvo modellnél elérhetők. A különböző
modellváltozatokról és felszereltségi szintekről érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél,
vagy keresse fel honlapunkat: VOLVOCARS.HU
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„A Volvo Carsnál a folyamatos újítás kultúrája
a motorokra is éppúgy kiterjed, mint a biztonságra.”

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

CO2 kibocsátás: 49–176 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 2,1–7,7 l/100 km
A Volvo XC60 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VADONATÚJ VOLVO XC60
A svéd szabadidőautó legújabb inkarnációja.

Svédországban másképp születnek a sportterepjárók. Mi abból
indulunk ki, hogy az autót Önnek tervezzük – ami azt jelenti, hogy
ránézésre szépnek, a vezetés szempontjából izgalmasnak, a mindennapok során pedig praktikusnak kell lennie. A karosszériát az
erő, a dinamizmus és az elegánsan letisztult skandináv dizájn ötvözetéből hozzuk létre. Végül a legfinomabb svéd anyagokból alkotjuk
meg a világos és levegős utasteret, ahol számtalan praktikus részlet
teszi még kellemesebbé az utazást.
A külső alatti acélszerkezetben úgy kombináljuk a különböző
szakítószilárdságú elemeket, hogy világszínvonalú biztonságot
nyújtsanak, a korszerű ütközésmegelőző és vezetőt támogató rendszerekkel kényelmesebbé és biztonságosabbá tesszük a vezetést.

A futóművel pedig a kényelem és a kezelhetőség tökéletes egyensúlyát hozzuk létre.
Így született meg a vadonatúj XC60 is. Látványa valóban szemet
gyönyörködtető, vezetése élményszámba megy és a legmodernebb
technológiák – mint például a Pilot Assist félautomata vezetési
asszisztens – révén minden szempontból egyszerűbbé teszi az életét. Az XC60 rendkívül hatékony benzines és dízel hajtásláncokkal
rendelhető, de választhatja a T8 Twin Engine modellváltozatot is,
amely hálózatról is tölthető hibrid technológiájával hihetetlen dinamizmust kölcsönöz az autónak.
Üdvözli Önt a vadonatúj Volvo XC60. Ha ezt a modellt választja,
mindig büszke lesz rá.

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

CO2 kibocsátás: 46–165 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 2,0–7,2 l/100 km
A Volvo S90 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO S90
Művészet és kreativitás –
ahol az elegancia és a technológia összeér.

Amikor elkezdtük új felsőkategóriás limuzinunk tervezését, egyetlen
cél lebegett a szemünk előtt: az, hogy újra definiáljuk a luxus fogalmát.
És ez a célkitűzés a Volvo S90-ben vált valóra. A skandináv dizájn
legjobb hagyományait a legkorszerűbb technológiával ötvöző modell
olyan új élménnyel várja, ami semmi eddigihez nem hasonlítható. Ez
egy egészen újfajta luxus: a svéd luxus.
A Volvo S90 az erő és az elegancia benyomását kelti, bármelyik
oldalról pillantunk is rá. A nagy tengelytáv és a rövid túlnyúlások

alacsony és elegánsan ívelt tetővonallal párosulnak, ami kifinomult,
ugyanakkor határozott karaktert kölcsönöz az autónak.
Ez a magabiztosságot sugárzó dizájn filozófia az utastérre is
kiterjed, ahol a mesteri kivitelezés olyan különleges anyagokkal
párosul, mint például a perforált nappa bőr, a svéd kristályüveg vagy
a valódi lángnyír.
Elegancia, mesteri kivitelezés és ultramodern technológia. Ezekből
az elemekből áll össze az új Volvo S90.

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

VOLVO V90
A sokoldalúság új arca.
Mindenben az Ön életéhez igazodik.

A Volvo V90-et azoknak terveztük, akiknek sokféleképpen használható autóra van szükségük, de az eleganciából és a kifinomultságból sem akarnak engedni. A karosszéria sportos vonalvezetése
és a tágas, levegős utastér a luxuslimuzinok stílusát idézi, míg a
rugalmasan bővíthető, teljesen sík csomagtér a mindennapok
praktikumát képviseli.
A Volvo V90 kívül-belül magán viseli a modern skandináv dizájn
ismertetőjegyeit: a karosszéria határozott vonalai diszkrét eleganciát
és kimondhatatlan erőt sugároznak. Egyedi megjelenésével és

modern formavilágával a V90 nap mint nap büszke elégedettséggel
tölti majd el.
A luxusszínvonalú utastér mindenki számára kényelmessé és
pihentetővé teszi az autózást. A legapróbb részleteken is látszik,
hogy gondos tervező munka eredményei, míg az opcionális panorámatető még jobb megvilágításba helyezi a skandináv dizájn szerint
tervezett belsőt.
A V90-ben mindent felhasználtunk, amit a kombik tervezéséről
megtanultunk. Így az új Volvo kombi egyben az új etalon is.

CO2 kibocsátás: 46–169 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 2,0–7,4 l/100 km
A Volvo V90 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

CO2 kibocsátás: 134–176 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 5,1–7,7 l/100 km
A Volvo V90 Cross Country többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VADONATÚJ VOLVO V90
CROSS COUNTRY
Önt is várják a kalandos utazások.

A Volvo V90 Cross Country elegáns és tettre kész szabadidő autó,
amely minden úton hű társa lesz. A karosszéria letisztult formavilága
a robusztus erőre utaló elemekkel párosul, ezzel is jelezve, hogy a
V90 Cross Country több mint praktikus kombi.
Az innovatív technológiák egész sora segíti, hogy az autó a legnehezebb időjárási és útviszonyokkal is megbirkózzon: a megemelt
hasmagasság, a korszerű futómű és az összkerékhajtás különleges
képességekkel ruházza fel a V90 Cross Country modellt.
Bármi történjen is odakint, a V90 Cross Country utastere a nyugalom és béke szentélye marad. A tágas és világos belső térben a
legfinomabb anyagokkal találkozhat, amelyek a svéd mestermunka
precizitását dicsérik.
A megnyugtató komfort, a szemet gyönyörködtető esztétikum és
a korszerű technológia mind azt szolgálja, hogy a Volvo V90 Cross
Countryval minden utazás élmény legyen.

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

CO2 kibocsátás: 49–184 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 2,1–8,1 l/100 km
A Volvo XC90 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO XC90
Luxus a Volvo értelmezésében.

A Volvo XC90 a nyugalom szigete, ahol kizárhatja a feszültséget,
szabadjára engedheti a gondolatait és első osztályú kényelemben
utazhat. Ahol a kortárs skandináv dizájn a precíziós kivitelezéssel
párosul. Ahol kiváló minőségű anyagok kápráztatják el az érzékeket,
és menet közben is megnyugtató csend veszi körül. És ahol az
embercentrikus vezérlőrendszer közvetlen kapcsolatot teremt az
autó és vezetője között.

Akár városi forgalomban, akár autópályán autózik, a Volvo intuitív
technológiái segítenek minél stresszmentesebbé tenni a vezetést. A
pazarul felszerelt, szellős utastér a tágasság és a nyugalom érzetét
kelti mind a hét ülés utasa számára.
A Volvo XC90 sportterepjárós karaktere erőt és magabiztosságot
sugároz, de kellően kifinomult ahhoz, hogy ne legyen hivalkodó. Az
XC90 a 21. század luxusautója – a Volvo felfogásában.

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

VOLVO S60
Azoknak, akiknek az autó
nem csupán közlekedési eszköz.

A Volvo S60 élvezetesebbé teszi az életét. Mert amit a vezetési
élmény, a kényelem és esztétikum terén nyújt, az valóban élményszámba megy. Akár a munkahelyére tart, akár álmai szabadságára
indul, az S60 segítőkész és megbízható társa lesz.
Az S60 kívül-belül magán viseli a kortárs skandináv dizájn
jegyeit: az elegáns, letisztult utastér, a modern és természetes

anyagok harmóniája és a mesteri kivitelezés mind erről árulkodik.
Akárcsak a karosszéria határozott, mégis könnyed vonalvezetése.
A kontúros hűtőmaszktól az integrált kipufogócső-végekig
az S60 minden részlete erőt és dinamikát sugároz – és ehhez a
látványhoz illő a vezetési élmény is. Ön is meg fog ragadni minden
alkalmat, hogy a volán mögé ülhessen.

CO2 kibocsátás: 102–161 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 3,9–6,9 l/100 km
A Volvo S60 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO V60
Miért mondana le a vezetés öröméről csak azért,
mert mindig sok csomaggal utazik?

A Volvo V60 a dinamizmus, az elegancia és az intelligens sokoldalúság tökéletes harmóniája.
A kanyargós hegyi utakon Ön is értékelni fogja a Volvo V60
magabiztos úttartást nyújtó, precízen irányítható futóművét. És
persze azt is, hogy több órás utazás után is kipihenten szállhat ki a
kényelmes utastérből. Mert a V60-ban egy sor vezetőt támogató
és biztonsági rendszer gondoskodik arról, hogy az autózás minél
inkább stresszmentes legyen.

A V60 külső megjelenése jól tükrözi dinamikus karakterét. Az
á ramvonalas orr-rész, a határozott vállvonal, a kupésan ívelt tető
és az integrált kipufogócső-végek lendületes és mindig ugrásra
kész autó benyomását keltik. A letisztult utastér a skandináv dizájn
iskolapéldája: az aprólékos gonddal kidolgozott részletek megnyugtatóan otthonos hangulatot árasztó egésszé állnak össze.
A Volvo V60 rugalmasan alkalmazkodik Önhöz és az élet váratlan
kihívásaihoz, és nap mint nap szórakoztató útitársa is lesz.

CO2 kibocsátás: 104–163 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 3,9–7,0 l/100 km
A Volvo V60 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO V40
Ízig-vérig Volvo – személyesen Önnek.

A Volvo V40 az Ön egyéni ízlésének kifejező eszköze. Olyan autó,
amely túlmutat a mindennapokon. A V40 letisztult, sportos vonalvezetése olyan lendületes menetdinamikával párosul, amely nap mint
nap élvezetessé teszi a vezetést.
A V40 a Volvo márka több évtizedes tudására és tapasztalatára
épül. Városi autó, amely tökéletesen megfelel a modern életforma
minden igényének. Kompakt mérete révén fürge és könnyen kezel-

hető, utastere azonban a külső méreteket meghazudtolóan tágas.
Az új LED fényszóróktól egészen a hátsó lámpákig futó, széles és
enyhén emelkedő vállvonal határozott megjelenést kölcsönöz az
autónak. A kényelmes és levegős utastér pedig kiváló minőségű
anyagaival kápráztatja el a benn ülőket.
A V40 kifinomultságában is lendületes vezetési élményt nyújt,
amely a városi életmód kihívásaihoz igazított karakterrel párosul.

CO2 kibocsátás: 89–137 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 3,6–5,9 l/100 km
A Volvo V40 többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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CO2 kibocsátás: 99–149 g/km, üzemanyag-fogyasztás: 3,8–6,4 l/100 km
A Volvo V40 Cross Country többféle hajtáslánccal és felszereltségi szinttel rendelhető.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO V40 CROSS COUNTRY
Kalandra fel!

A Volvo V40 Cross Country még több lehetőséget ad az izgalmas
szórakozásra, különösen akkor, ha úti céljához nem a járt utak
vezetnek.
Sokoldalúságával könnyen alkalmazkodik elfoglalt életmódjához,
miközben lendületes menetdinamikájával élményt visz a vezetésbe,
egyedi külsejével pedig messze kitűnik versenytársai közül.
A robusztus karosszéria, a nagy kerekek és a jellegzetes LED
fényszórók láttán nem lehet kétségünk afelől, hogy ez a Volvo nem
riad vissza a megpróbáltatásoktól.
A megemelt hasmagasság révén az V40 Cross Country az egyenetlen utakkal is jól megbirkózik, de a magas üléshelyzet és az ezzel
járó kilátás a városi és országúti forgalomban is hasznos.
A mindenre elszánt külső ugyanakkor kényelmes és kifinomult
utasteret takar. A kéttónusú színvilág, a minőségi anyagok és az
opcionális panoráma üvegtető elegáns és megnyugtató légkört
teremtenek. Ha aktív életmódjához illő szabadidőautóra van szüksége,
a Volvo V40 Cross Country hűséges útitársa lesz.

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

VOLVO TARTOZÉKOK
Mindenben segítik Önt.

A Volvójához tervezett praktikus tartozékainkkal még inkább saját
igényeihez igazíthatja autóját.
Kínálatunkban számos olyan jól használható kiegészítő szerepel,
mint például az eső üléstámlákra rögzíthető iPad® tartó vagy a legkülönbözőbb sporteszközök szállítására alkalmas tetőcsomagtartó
adapterek. De megemlíthetjük új generációs gyermeküléseinket is,

2

1

3

amelyekben kicsik is kényelmesen és biztonságosan utazhatnak
Volvójában. Az Isofix rögzítőrendszernek köszönhetően ezek a
modern ülések néhány mozdulattal biztonságosan rögzíthetők.
Ha eredeti, gyári tartozékot választ, biztos lehet abban, hogy
megfelel a Volvo által támasztott szigorú biztonsági és minőségi
követelményeknek.
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1. Külső design csomag 2. Áramvonalas tetőcsomagtartó kereszttartók 3. Elektromosan visszahúzható vonóhorog 4. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 5. A különböző optikai
kiegészítőkkel, könnyűfém keréktárcsákkal és külső dizájn csomagokkal még egyedibbé teheti Volvóját.
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6. A Volvo által tervezett tetőbox 7. Megfordítható textil/műanyag csomagtartó szőnyeg – használaton kívül összehajtva tárolható 8. Az iPad® tartóval még kényelmesebben mozizhatnak a
hátsó utasok 9. Csecsemőülés 10. Hátrafelé néző gyermekülés 11. Emelőpárna

Az ismertetett Volvo tartozékok nem minden Volvo modellhez elérhetők. További részletekért forduljon Volvo márkakereskedőjéhez, vagy keresse fel honlapunkat: VOLVOCARS.HU

VOLVO MODELLVÁLASZTÉK

SERVICE BY VOLVO. AUTÓZÁS EGYSZERŰBBEN
Ha a Volvo mellett dönt, az autózás egyik legkényelmesebb és leggondtalanabb módját választja. Bármilyen ellenőrzésre vagy javításra
legyen is szüksége, hivatalos Volvo szervize készséggel áll rendelkezésre, hogy autója mindig csúcsformában legyen.
Szervizszolgáltatásaink személyre szabottak, hatékonyak és –
akárcsak autóink – emberközpontúak. Minden szükséges feladatot
elvégzünk, a lehető legegyszerűbb módon. Ez a Service by Volvo.
Márkakereskedője az Ön igényeihez szabott szolgáltatások egész
sorával igyekszik egyszerűvé és gondtalanná tenni a Volvo tulajdonosi élményt. De ez még csak a kezdet. Rövidesen személyes szerviz
technikus áll majd a rendelkezésére, a szervizeket pedig egy órán
belül elvégezzük, így a többszöri utazás helyett kényelmes ügyfélvárónkban várhatja meg, amíg elkészül autója. Mert autóink mellett
szolgáltatásainkat is úgy fejlesztjük tovább, hogy ezzel még egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük az emberek életét.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ
Ha autójának időszaki szervizét hivatalos Volvo szervizben végezteti
el, az előírt ellenőrzéseken túl számos hasznos extra szolgáltatást
is kap. Például a gyári szoftvereket a legújabb verzióra frissítjük, így
Volvója minden szerviz után újult erővel állhat szolgálatba. Emellett
kedvező feltételekkel újabb 12 hónappal meghosszabbítjuk a Volvo
Assistance szolgáltatást, így szükség esetén bárhol és bármikor számíthat a gyors segítségre. A szerviz során át is vizsgáljuk autóját, és
kérésre a javítás idejére kölcsönautót biztosítunk, vagy elvisszük úti
céljához. A szerviz végén minden alkalommal le is mossuk autóját.

Megjegyzés: A folyamatos termékfejlesztés következtében a prospektusban közölt egyes adatok és információk a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az ábrázolt, illetve ismertetett
felszerelések egy része feláras lehet, illetve esetenként már nem rendelhető. A megrendelés véglegesítése előtt Volvo Cars márkakereskedőjénél tájékozódjon a legfrissebb információkról.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy az árakat, színeket, kárpitokat, műszaki jellemzőket vagy a modellválasztékot előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztassa.

A VOLVO ÉLMÉNY
Volvo Cars ajándék kollekció. Kollekciónkban svéd kristályüveg termékeket, bőrtáskákat, ruházati
cikkeket, órákat és még sok más Volvo ajándéktárgyat találnak a márka rajongói. A teljes választékot itt
tekintheti meg: collection.volvocars.com

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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