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ІННОВА ЦІЙНИЙ ЗА ДУ М
Представляємо Volvo XC40 – 
компактний SUV, який є резуль-
татом шведських інновацій. 
Створений для життя у місті та 
розроблений із думкою про вас.
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СИТ УА ЦІЯ ПІ Д ВА ШИМ КОНТРОЛЕМ
Кожна подорож на XC40 дарує відчуття впевненості та контролю 
завдяки високому положенню сидінь та чудовій маневреності.
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XC40 є справжнім SUV для міста. Збільшений дорожній просвіт і 
великі колеса, класичні пропорції SUV – усе це створює вражаючий 
силует, що випромінює силу. Крім того, це Volvo в усьому – від дина-
мічної решітки переднього бампера до вишуканих деталей задніх 
габаритних ліхтарів. Автомобіль в унікальному скандинавському 
стилі, спеціально створений для життя у великому місті.
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ЗА ВЖ ДИ Н А ВИСОТІ
Великий дорожній просвіт робить зовніш-
ність XC40 більш вражаючою та забезпечує 
чудову оглядовість. Великі колеса та шини 
легко долають будь-яку дорожню поверх-
ню. Це SUV, що допомагає вам залишатися 
на висоті.

СИ Л А Х А РА К ТЕРУ
XC40 є втіленням витривалості та особли-
вого характеру Volvo – розкішна решітка 
радіатора, світлодіодні фари у формі 
літери T та рельєфний передній бампер  
із захисною пластиною. 

ЕКСК ЛЮЗИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Завдяки світлодіодним фарам з ексклюзив-
ною T-подібною смугою Volvo ви не тільки 
будете чудово бачити дорогу, але і будете 
помітні на проїжджій частині як удень, так і 
вночі. Фари автоматично регулюють висоту 
пучка світла та перемикаються між ближнім 
і дальнім світлом, щоб забезпечити найкра-
щий огляд, не засліплюючи інших учасників 
дорожнього руху. Опціональні світлодіод-
ні фари вищого рівня включають актив-
ні віражні ліхтарі, що повертаються разом 
із кермом (максимум на 30°), поліпшуючи 
освітлення на поворотах.

СП ЕЦІ А Л ЬНО Р О З Р ОБ Л ЕНІ  
ЛЕГ КОСП Л А ВНІ  КОЛІСНІ  ДИСК И
Колекція легкосплавних колісних дисків  
допоможе вам створити свій ідеальний 
XC40. Кожний диск має сміливий, динаміч-
ний дизайн, а також демонструє увагу до 
деталей очі-кувати автомобілів.

ЗА ВЖ ДИ ГОТОВИЙ
Великі легкосплавні колісні диски та широ-
кий кузов підсилюють ефект від зовнішності 
XC40. Це SUV, який готовий до всього. 

СПРА ВЛ ЯЙТЕ СИ ЛЬНЕ ВРА Ж ЕННЯ
Привертайте увагу завдяки нашій палітрі 
сучасних кольорів. Для деяких комплек-
тацій можна замовити контрастний дах і 
корпус бічних дзеркал для ще більш вража-
ючого ефекту.
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ЧОМУ МИ ВТІЛЮЄМО 
ІННОВАЦІЇ
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Тому що у вас є хвиля, яку можна впіймати,

І вершина, яку треба підкорити. 

Тому що ви пообіцяли дітям, що завтра поїдете кататися на лижах.

Тому що вам потрібно зробити перерву,

А іноді й натиснути на гальма.

Тому що лосі не знають дорожніх знаків,

Так само, як і корови та кенгуру.

Тому що паралельне паркування – це найпростіше,  

що можна зробити.

Тому що ви цінуєте красу та майстерність виготовлення деталей.

Тому що вам подобається відчуття, коли ви торкаєтеся добре  

вичиненої шкіри, прошитої вручну.

Тому що ви бажаєте, щоб ваша кава була гарячою,  

а вода – охолодженою.

Тому що існують сліпі зони.

Тому що день тягнеться як рік,

І ви заслуговуєте сісти в автомобільне крісло і відчути, як воно  

приймає вас у свої обійми.

Тому що у вас немає очей на потилиці.

Тому що ви бажаєте тримати ситуацію під контролем.

Тому що ви очікуєте, що весело проведете час,

Зі знанням справи,

А іноді й з тим, щоб себе побалувати.

Тому що ви забули про місце свого паркування.

Тому що ви надаєте перевагу спільному користуванню,  

а не володінню.

Тому що сьогодні тривають дорожні роботи,

На тій ділянці, де їх не було вчора.

Тому що ми бажаємо справити на вас враження,

А це непроста справа.

Тому що ви дбаєте про майбутнє.

Тому що ми живемо на планеті, яка має невідновлювані ресурси.

Тому що ви — людина.

Тому що час — це не гроші, а життя.
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НАШІ ІННОВАЦІЇ – 
НЕ ЗАРАДИ 
АВТОМОБІЛЯ.
Визнаємо. Нас надихаєте ви. Ми думаємо і говоримо лише про вас упродовж 
усього дня. Нас цікавить усе, що пов’язане з вашим життям —w і падіння, радощі 
і прикрощі, потреби та бажання, розчарування і надії.

Тому кожна деталь наших інновацій, — від проектування послуги до дрібного 
гвинтика, повинна вам подобатися. Що це нам дає? Яка від цього користь?

Увесь цей час ми думали про вас і вивчали ваші уподобання. І тепер ми знаємо, 
як сподобатися вам. Мабуть, ви ще не чули про нашу концепцію розвитку: до 
2020 року ми плануємо удосконалити наші автомобілі настільки, щоб більше 
не існувало загрози життю чи здоров’ю людині, яка їздить у Volvo. Гучні слова? 
Зовсім ні, це цілковито здійсненна мета.

Ми розуміємо, що ви живете повноцінним заможним життям майже у всіх його 
аспектах. «Майже!» Тому що є те, чого завжди бракує всім – безцінного часу. 
Саме тому ми поставили собі за мету до 2025 року забезпечити нові покоління 
наших автомобілів достатньою кількістю інтелектуальних рішень, користування 
якими вивільнятиме для вас додатковий тиждень часу щороку Це 168 годин, 
якими можна розпорядитися на власний розсуд.

Ми знаємо, що ви дбаєте про екологію планети – наші технології Drive-E 
дають змогу керувати автомобілем за принципом екологічної раціональності 
без зниження ефективності роботи. Ми знаємо, як для вас важливо постійно 
бути на зв’язку з навколишнім світом, – такий зв’язок забезпечує система 
Sensus. Ми знаємо, що ви прагнете завжди тримати ситуацію під контролем, 
– наші технології IntelliSafe не тільки рятують життя, а і дарують неймовірне 
задоволення від керування.

Також ми знаємо, що вас цікавлять автомобілі із системою безпілотного 
керування. Ми щодня робимо інноваційні кроки в напрямку вдосконалення 
технології безпілотного керування, яка дарує відчуття спокою та безпеки. 
Це стосується також і автомобілів із електрифікованим силовим агрегатом 
та інших цифрових пристроїв.

Ми робимо все можливе, щоб ви отримали бажане.

Наші інновації – для вас!
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ІНТЕР’ЄР, ЩО НАДИХАЄ

Сміливий інноваційний дизайн є відмінною рисою Volvo XC40, 
салон якого є втіленням новаторського скандинавського стилю. 
Відсутність зайвих елементів дає вам змогу зосередитися на гарних 
деталях, а високо розташовані сидіння дають відчуття впевненості  
та контролю. Ретельно розроблені та відібрані матеріали будуть 
справжньою насолодою для ваших органів чуття, а інтуїтивні техно-
логії допоможуть легко керувати всіма системами. Салон XC40 – це 
місце, що надихатиме вас під час кожної поїздки.



ДВЕРНІ  РУ ЧК И
Помітні та майстерно виконані дверні ручки  
в XC40 схожі на ручки в наших більших 
кросоверах і мають металеве покриття, 
якого приємно торкатися. XC40 – це  
автомобіль, який тішить усі органи чуття.

КРАСА ДЕТАЛЕЙ

Саме деталі вирізняють інтер’єр автомобілів Volvo Cars. Проду-
маність, ретельність і майстерність, що відчуваються у найменших 
елементах салону XC40, створюють особливе відчуття щоразу, 
коли ви сідаєте в автомобіль.

Природне світло від панорамного даху, наше особливе безкаркасне  
дзеркало заднього виду та світлодіодне підсвічення оригінальних 
увігнутих декоративних елементів на панелі приладів – це лише 
кілька прикладів, що прикрашають салон і піднімають вам настрій.

СВІТЛОДІОДИ
Для XC40 пропонується особливе світло-
діодне підсвічення, що підкреслює красу 
форми панелі приладів та елегантних  
декоративних панелей вночі.

К РАСА БЕЗ ШКОДИ Д Л Я ДОВК ІЛ Л Я
Виготовлені виключно з переробленого ма-
теріалу, текстильні килимки в салоні XC40 
поєднують сучасний стиль із відповідаль-
ним ставленням до довкілля.

П А НОРА МНИЙ Д А Х
У салоні Volvo XC40 явно відчувається осо-
блива любов шведів до світла. Панорамний 
дах наповнює салон природним денним 
світлом.

ДЕФЛЕК ТОРИ ОБ ДУ ВУ
Дефлектори обдуву в XC40 є прикладом 
винахідливості наших дизайнерів: прива-
бливий дизайн у стилі мінімалізму поєдну-
ється зі зручністю та функціональністю.

К И ЛИМОВЕ ПОК РИТ ТЯ L AVA
Однією з відмінних рис версії R-Design є  
наявність килимового покриття та дверних 
вставок Lava. Це оздоблення насиченого, 
яскравого кольору, що чудово розкриває 
енергійну вдачу XC40.
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ОРИГІНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ

Нові місця для зберігання речей в салоні XC40 з’явилися після 
того, як ми проаналізували відгуки наших клієнтів. У кишенях пе-
редніх дверей можна розмістити ноутбук, дамську сумку чи навіть 
три великі пляшки з напоями. Реалізація цієї ідеї стала можливою 

завдяки новаторській технології Air Woofer Technology – винаходу 
Volvo Cars. Ця технологія дає змогу встановлювати динамік аудіос-
истеми за панеллю приладів, а не на дверях. Ця новація лише одна 
із багатьох речей, завдяки яким XC40 полегшує повсякденне життя.
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БЕЗ ДРОТОВА ЗА РЯ ДК А 
ТЕ ЛЕФ ОН А
За центральним сенсорним екраном є  
місце бездротової зарядки телефон не  
загубиться серед інших речей і завжди 
буде напоготові.

ВЕ ЛИК І  ДВЕРНІ  К ИШЕНІ
Оскільки на дверях більше немає динаміків, 
ми змогли збільшити кишені передніх две-
рей. Тепер одна кишеня вміщує ноутбук або 
три пляшки об’ємом 1 л.

ТРИМ АЧ Д Л Я К А РТОК
Завдяки тримачу для карток, інтегрова-
ному в панель приладів, ваша кредитка чи 
карта для оплати проїзду платною дорогою 
завжди буде під рукою. 

ГАЧОК Д Л Я СУ МК И
Безпечне місце для сумочки чи пакета із 
супермаркету – це гачок, що акуратно вису-
вається з відділення для рукавичок. Речі  
не випадуть із сумки, а напої в пакеті не 
проллються під час їзди.

РОЗУ МНЕ ЗБЕРІГА ННЯ
Речовий відсік під підлокітником між пере-
дніми сидіннями є достатньо великим  
для невеличкої дамської сумки чи навіть 
великої коробки з паперовими носовичка-
ми. Перед ним розміщено маленький знім-
ний ящик. 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ПРОСТІР

Все у Volvo Cars починається з людей. Саме тому ми дивимося, 
слухаємо та створюємо автомобілі, орієнтуючись на потреби людей. 
І саме тому XC40 має безліч практичних, універсальних функцій, 
що допомагають вам максимально легко здійснювати те, чого ви 
хочете. Легко завантажуйте та розвантажуйте свій автомобіль зав-
дяки великому багажнику, доступ до якого спрощено завдяки елек-
троприводу та функції безконтактного відчинення та зачинення. 
Якщо вам потрібно перевозити громіздкі чи дуже високі предмети, 
пропонуємо скористатися складаною та знімною підлогою багаж-
ного відділення. А якщо вам потрібно ще більше простору, складіть 
спинки сидінь горизонтально, просто натиснувши кнопку.

Цінні речі можна надійно сховати від сторонніх поглядів під підлогою 
багажного відділення, яка запирається на замок. А щоб підвищити 
гнучкість використання багажника, складана підлога має декілька  
положень. Крім того, є чотири кріплення, що гарантують безпеку 
крихким предметам та захистять людей у салоні, та два гачки, завдяки  
яким ніщо у ваших сумках з покупками не випаде та не проллється 
будь яким бага-жем.

Вільні руки
Коли ваші руки зайняті, електропривід багажного відділення XC40 полегшує вам життя.  
Якщо в автомобілі також установлено систему доступу без ключа, вам достатньо про-
сто провести ногою під заднім бампером, щоб багажник відчинився чи зачинився 
автоматично.

Ідеальне рішення
XC40 знаходить рішення, що повністю відповідають вашим потребам. Багажне відді-
лення є одним з найбільших у своєму класі, а його правильна форма допоможе вам  
оптимально використати наявний простір. Складана підлога багажного відділення дає 
змогу пристосувати його до будь-якого багажу.
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НА ОДНІЙ  
ХВИЛІ З ВАМИ

Будь-яка взаємодія в XC40 відбувається природно та інтуїтивно. 
Від простого у використанні центрального сенсорного екрана до 
дисплея водія високої роздільної здатності та системи голосового 
керування, що розуміє звичайну мову, – технології в цьому автомо-
білі призначено, щоб робити складні речі простішими.

Основний принцип використання є звичним та інтуїтивним 
– наче використання мобільного телефона. Більшістю функцій 
можна керувати через центральний сенсорний екран, вертикальна 
орієнтація та чітка графіка якого роблять зчитування інформації 
простим. До того ж, цей екран настільки чутливий, що можна кори-
стуватися навіть в рукавичках. 

12,3-дюймовий цифровий дисплей водія допомагає вам не від-
водити очей від дороги, оскільки максимум інформації виводиться 
прямо перед вами. Крім того, екран автоматично адаптується до 
умов зовнішнього освітлення, відповідно збільшуючи чи зменшу-
ючи яскравість.

Ваш провідник
Навігація Sensus – це ваш провідник, що 
допомагає доїхати до пункту призначен-
ня та надає потрібну інформацію. Завдяки 
зрозумілим мапам, їх безкоштовним онов-
ленням протягом усього строку експлуа-
тації автомобіля та мобільним програмам, 
що допомагають вам знайти те, що ви шу-
каєте, або повідомити іншим своє місце-
перебування, ви будете насолоджуватися 
подорожжю.
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СТВОРЕНО ДЛЯ 
ЗВУКУ

Ми розуміємо, що музика суттєво впливає на ваш настрій та ат-
мосферу в салоні, тому XC40 було розроблено так, щоб ви могли 
повною мірою насолоджуватися улюбленою музикою. XC40 осна-
щено технологією Air Woofer Technology, яка відтворює виразні, 
потужні баси.

Якщо ви хочете ще більше зануритися у світ музики, обирайте  
опціональну аудіосистему Harman Kardon® Premium Sound. Ця 
преміальна аудіосистема (результат співпраці з одним із світових 
лідерів у галузі аудіотехніки) має 13 динаміків, що генерують чудово 
збалансований і сильний звук.
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Найголовніше – це баси 
XC40 оснащено технологією Air Woofer Technology – це 
аудіодинамік нового типу, який забезпечує чудову чіткість 
та якість звуку під час відтворення басів. Оскільки він роз-
міщений за панеллю приладів, а не на дверях, у салоні 
з’явився настільки бажаний додатковий простір для речей.

Потокове відтворення. На вимогу
Просто натисніть кнопку або віддайте голосову команду, 
щоб почати потокове відтворення даних в XC40. А завдяки 
підтримці Apple CarPlay™ та Android Auto™ ви можете легко  
слухати музику, новини та аудіокниги через улюблені 
мобільні програми.

Harman Kardon® Premium Sound
Насолоджуйтесь кожною нотою улюбленої музики завдяки  
Harman Kardon® Premium Sound в XC40. Аби створити цю 
аудіосистему найвищого рівня, яка забезпечує глибокий 
і насичений звук, ми скористалися досвідом і знанням 
одного із світових лідерів у галузі аудіотехніки.
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 МОБІЛЬНИЙ 
ДОДАТОК 
VOLVO ON CALL.
ВАШ ОСОБИСТИЙ 
ПОМІЧНИК 
 Мобільний додаток Volvo On Call – це ваш зв’язок із зовнішнім 
світом. Ми створили Volvo On Call, щоб наповнити ваше життя ра-
дісними митями спілкування. Ваш автомобіль відтепер не просто 
засіб для пересування, а ваш особистий помічник. 

 Цей мобільний додаток незамінний тоді, коли ви надаєте доступ 
до свого автомобіля членам вашої родини або друзям. Для цього 
система створює надійний цифровий ключ і надсилає його на 
пристрій, який надасть доступ до вашого ХС40 іншим людям. За 
допомогою цього додатка можна прогріти або охолодити салон 
автомобіля у дистанційному режимі. Він також допоможе знай-
ти вільне місце для паркування і скерувати до нього. Volvo On Call 
можна синхронізувати з вашим особистим календарем, і якщо у 
вас на цей день заплановано справи, система нагадає вам про це 
та змоделює оптимальний маршрут до місця зустрічі. Більше того, 
Volvo On Call не кине вас напризволяще, якщо ви потрапите в ДТП, 
– додаток автоматично зв’яжеться з аварійними службами і повідо-
мить про ваше місцезнаходження. 

 VO LVO O N CA LL РОБИТЬ 
ВА Ш Д ЕНЬ ЛЕГ ШИ М 
 Volvo On Call допоможе вам 

заощадити час уранці, а ввечері зро-
бить комфортнішою поїздку додому. 

Цей додаток стане невід’ємною 
частиною кожного вашого дня. 

 ГОТО ВИЙ ДО НО ВОГО Д Н Я 
 Повідомлення нагадує вам, що завтра 
вранці у вас зустріч. Ви відправляєте 

інформацію про місце зустрічі до наві-
гаційної системи Sensus і задаєте час 
увімкнення передпускового обігрівача, 

перш ніж вийти з автомобіля. 

   К УД И Д А Л І? 
 Календар показує вашу наступну 
зустріч. Ви натискаєте кнопку 

в програмі, відправляючи адресу до 
навігаційної системи автомобіля. 

 ЗН А Й Д І ТЬ СВІ Й 
А ВТО М ОБІ ЛЬ 

 Ви забули, де припаркувалися, то ж 
ви використовуєте функцію пошуку 

автомобіля на мапі, щоб знайти його. 
Світлова сигналізація показує, де саме 

стоїть автомобіль. 

12.00

 Д ИСТА НЦ І ЙНИЙ П РОГ РІ В 
А ВТО М ОБІ Л Я 

 Ви налаштовуєте передпусковий 
обігрівач так, щоб автомобіль було 
прогріто, коли ви вийдете з офісу. 

17.15 22.20

 W I F I  У  ДО РОЗІ 
 Ви вирушаєте додому. Використову-
ючи точку доступу WiFi, ви можете 

ввімкнути потокове відтворення 
музики на телефоні та слухати її через 

аудіосистему автомобіля. 

17.45

14.45

13.0011.00

 ДО СТА ВК А ТО ВА РІ В 
ДО ВА ШОГО А ВТО  

 Туфлі, які ви замовили вчора онлайн, 
доставлять просто до багажника 

вашого Volvo завдяки послузі 
In-car Delivery. 

 Ви отримуєте повідомлення, 
що замовлення доставлено в багажник 

вашого автомобіля. 

 І Д Е А ЛЬНИЙ ПОЧ АТОК 
 У мобільному додатку Volvo On Call 

можна дистанційно увімкнути обігрів 
салону, і коли ви сядете у нього вранці, 

там буде вже тепло. Під час руху 
автомобіля натисніть кнопку On 

Call і попросіть оператора надіслати 
до системи навігації назву пункту 

призначення, щоб не вводити її вручну. 

07.30
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ІНТЕРАКТИВНІСТЬ 
– ЦЕ ЗРУЧНО

Коли функції зв’язку вашого XC40 доповнюються вашим мобільним 
пристроєм, XC40 може стати чимось більшим, ніж просто засобом 
пересування. Мобільний додаток Volvo On Call надає вам доступ до 
низки інтерактивних сервісів, що перетворюють ваш автомобіль на 
центр комунікацій для вас, вашої родини та друзів.

Послуга доставки замовлених онлайн товарів до багажника авто 
заощаджує час та захищає довкілля і застосовує мережеву комуні-
кацію XC40. Товари доставляються до багажника автомобіля, коли 
він стоїть на стоянці. Ви не мусите в цей час бути в авто й чекати 
доставки, а тим більше їхати по покупку до пункту видачі.

Все дуже просто. Після реєстрації в системі сервісу ви здійсню-
єте покупки як звичайно та просто обираєте доставку в автомобіль 
серед варіантів доставки. Кур’єрська служба отримує цифровий 
ключ, що дає кур’єру можливість відчинити багажне відділення за 
допомогою телефона чи мобільного пристрою. Це ключ для одно-

разового доступу до автомобіля без можливості запустити двигун. 
Як тільки доставку буде здійснено, ви отримаєте повідомлення.

Ще одна наша інновація – сервіс спільного використання авто-
мобіля, що пропонується для кожного XC40, підключеного до інтер-
нету. Це можливість надавати доступ до свого автомобіля (та його 
сервісів) друзям, членам родини чи колегам через мобільний при-
стрій і програму Volvo On Call. Після того як людина, якій було на-
дано доступ, відчинить двері автомобіля, у салоні активується 
спеціальний ключ, за допомогою якого можна закривати, відчиняти 
автомобіль і керувати ним. Оскільки для спільного використання 
більше не потрібна особиста зустріч із передачею ключа, відкри-
вається безліч нових можливостей: ваш друг чи колега може ско-
ристатися вашим автомобілем незалежно від того, де перебуваєте 
ви та автомобіль. Таким чином Volvo Cars пропонує ідеї та рішення, 
щ о об’єднують людей.



ВПЕВНЕНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

XC40 має високо встановлені сидіння, що додають впевненості та 
забезпечують чудовий огляд дороги попереду. Це автомобіль, що 
піднімає водія над буденністю за допомогою продуманого та лако-
нічного дизайну та допомагає повністю контролювати ситуацію. 
Інтуїтивно зрозумілі технології допомагають зробити життя менш 

складним: зручний центральний сенсорний екран настільки чутли- 
вий, що ним можна користуватися в рукавичках, а дисплей водія ви-
сокої роздільної здатності, має чудовий вигляд та може бути легко 
використаний за будь-якого освітлення.

Легкий дотик
Одним із основних елементів салону  
є центральний дисплей із сенсорним 
екраном. Ця функція, що вже була  
застосована в інших автомобілях Volvo  
нового покоління, поєднує гарний дизайн 
із легкі-стю використання. Вертикальна 
орієнтація екранаy робить зчитування  
інформації та перегляд мап із системи  
супутникової навігації особливо легким. 
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ТЕХНОЛОГІЇ,  
ЩО ДОПОМАГАЮТЬ

Кожна подорож в XC40 є легкою завдяки низці корисних інновацій  
Volvo Cars. Технологія Pilot Assist зменшує втому під час їзди в умо-вах  
інтенсивного дорожнього руху. За умови, що швидкість автомо-біля 
не перевищує 130 км/год, вона допомагає вам підтримувати встанов-
лену відстань до автомобіля попереду та злегка повертає кермо, щоб 
допомогти утримувати автомобіль посередині смуги руху. Адаптив-
ний круїз-контроль зменшує навантаження на водія, зберігаючи вста-
новлену відстань між XC40 та автомобілем попе-реду. Ви задаєте 
відстань, а XC40 регулює швидкість, підтримую-чи дистанцію.

Переосмислення поняття безпеки із урахуванням реалій сьогодення VOLVO XC40 | 35
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Гальмування на перехрестях
Система City Safety включає функцію 
гальмування на перехрестях, що може 
допомогти знизити ризик виникнення  
аварії на перехресті чи зменшити наслід-
ки такої аварії. Ця функція, що вперше у 
світі з’явилася на Volvo XC90, автоматич-
но вмикає гальма автомобіля, якщо той 
опиняється на шляху зустрічного тран-
спортного засобу.

Запобігання наїзду ззаду  
Rear Collision Warning
Система запобігання наїзду ззаду Rear 
Collision Warning є складовою опції 
IntelliSafe Surround. Якщо вона виявляє 
загрозу наїзду, вона автоматично натягує 
передні ремені безпеки. Якщо ваш авто-
мобіль при цьому не рухається, система 
вдається до максимального автоматич-
ного гальмування, щоб звести до міні-
муму ризик можливої хлистової травми 
водія і пасажирів.

Система попередження з’їзду з  
дороги Run-off road Mitigation
Наша система запобігання з’їзду з дороги 
піклується про вашу безпеку, стежачи, 
щоб ви залишалися на дорозі. Якщо вона 
ідентифікує, що ви незабаром випадково 
з’їдете з дороги на швидкості від 60 до  
140 км/год, вона поверне вас на пра-
вильний шлях за допомогою керма та, 
за потреби, підсилить гальмування.

Cистема дотримання смуги руху  
Lane Keeping Aid
Ця система входить до стандартного  
обладнання, вона стежить за дорогою і 
м’яко скеровує автомобіль на свою смугу  
руху, коли «відчуває», що ви наближує-
теся до розділювальної розмітки. Якщо 
для корекції курсу повертання керма ви-
явилося недостатньо і ви вже перетнули 
розділювальну смугу, ви почуєте попе-
реджувальний сигнал або відчуєте легку 
вібрацію керма.

Система контролю огляду  
сліпих зон BLIS™
Наша Система контролю огляду в мер-
твих зонах робить поїздки безпечнішими  
та менш виснажливими, допомагаючи  
вам краще бачити транспортні засоби 
на автомагістралі. Система контролює 
дорогу за вашим автомобілем і збоку 
від нього за допомогою радіолокаційних 
датчиків і повідомляє вам про набли-
ження чи наявність інших автомобілів, 
допомагаючи знизити ризик зіткнення.

БЕЗПЕКА У МІСТІ:  
ЗАХИСТ ВАЖЛИВИХ 
РЕЧЕЙ

Volvo Cars асоціюється з безпекою, а прогресивні системи та 
функції в XC40 є результатом багаторічного досвіду та інновацій. Ці 
технології призначено, щоб допомогти вам уникнути зіткнення та за-
хистити вас і ваших пасажирів, якщо воно все ж сталося. 

Серцем усього комплексу безпеки є система City Safety. Ця 
новітня система виявляє інші автомобілі, пішоходів, велосипеди та 
великих тварин на дорозі перед вами навіть уночі та попереджає вас 
про наближення зіткнення. Якщо ви не відреагуєте вчасно, система 
автоматично ввімкне гальма, щоб уникнути зіткнення або зменшити 
його наслідки. 

City Safety є стандартним обладнанням для кожного XC40. 
Система відіграє ключову роль у здійсненні нашої мети – щоб з 2020 
року жодна людина не загинула та не отримала серйозних ушко-
джень в новому автомобілі Volvo. 
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Система запобігання виїзду  
нв зустрічну смугу Oncoming  
Lane Mitigation
Автоматична функція допомоги  
в ке-руванні допоможе уникнути 
зіткнень із зустрічними автомобіля-
ми. Якщо ваш автомобіль починає 
сходити зі своєї смуги, а йому назу-
стріч руха-ється інший транспорт-
ний засіб, система поверне вас на 
свою смугу.
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ПАРКУВАННЯ  
СТАЄ ЛЕГШИМ

Паркувати XC40 легко завдяки його компактним розмірам, 
підвищеному положенню сидінь і чутливому рульовому керуванню. 
Крім того, вам допоможуть наші спеціальні системи. Система камер 
із кутом огляду 360°, що пропонується для XC40, використовує 
зображення з камер, установлених у непомітних місцях. У результаті 
створюється зображення автомобіля з видом згори, завдяки чому  
ви чітко бачите, де перебуває автомобіль відносно інших автомобілів 
та об’єктів, і можете уникнути зіткнення з ними.

Park Assist Pilot – функція автоматичного паркування, що спроможна 
спрямувати XC40 у стандартне місце для стоянки або у місце для 
паралельного паркування, яке лише в 1,2 рази перевищує довжину 
вашого автомобіля. Вам потрібно лише натискати педалі акселера-
тора та гальма (дотримуючись інструкцій системи).

Park Assist Pilot повідомлятиме вас про наявність вільних місць 
для паркування, якщо ви проїжджатимете повз, а також допоможе  
безпечно виїхати з нього, допомагаючи водієві візуальними під-

казками на центральному дисплеї та звуковими сигналами.  
Система попередження про наближення транспортних засобів 
збоку Cross Traffic Alert з функцією гальмування робить виїзд зі 
стоянки заднім ходом безпечнішим. Сенсорні датчики на задньому 
бампері попередять вас, якщо ви рухаєтеся в напрямку автомобі-
ля, велосипеда чи пішохода, що наближається збоку. Зафіксував-
ши перешкоду, система дасть вам про це знати, а потім увімкне 
гальма, якщо це потрібно, щоб уникнути зіткнення чи зменшити 
його наслідки.

Кращий огляд
Система камер з кутом огляду 360°, що пропонується для XC40, дає вам змогу в подро-
бицях бачити свій автомобіль з висоти пташиного польоту, завдяки чому ви можете  
оцінити його розташування відносно інших автомобілів та об’єктів. Вона особливо  
стане у нагоді у тісних місцях чи на переповнених парковках, захищаючи автомобіль  
від подряпин.

Програма, що допомагає
Мобільна програма Volvo On Call дає вам 
змогу знайти свій автомобіль на великих 
парковках, ненадовго вмикаючи світло-
ву аварійну сигналізацію та гудок. А якщо 
ваш XC40 одночасно оснащено систе-
мою Sensus Connect і навігацією Sensus 
Navigation, ви можете використати програ-
му Park and Pay, щоб знайти вільне місце 
для стоянки поруч з вами та потім запла-
тити за паркування. 
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БЕЗПЕЧНІШИЙ,  
НІЖ БУДЬ-КОЛИ

Захист вас та ваших пасажирів завжди був одним з основних  
завдань кожного автомобіля Volvo, і прогресивні системи безпеки  
в XC40 є результатом десятиріч інновацій.

Як і всі наші автомобілі, XC40 надійно захищає вас з усіх боків.  
У салоні використано значну кількість боровмісної сталі ультрави-
сокої міцності, аби створити каркас для захисту вас і ваших пасажи-
рів. Спеціально розроблені структури передніх сидінь зводять до 
мінімуму ризик травмування хребта у разі удару. У передні сидіння 
інтегровано Систему захисту від хлистових ударів, щоб звести до 
мінімуму ризик травмування шиї, якщо на ваш автомобіль наїхали 
ззаду. Система захисту від з’їзду з дороги знижує ризик виникнення 
серйозної травми. А опціональні підготовлені передні ремені безпеки 
автоматично натягуються, якщо автомобіль фіксує можливість  
зіткнення, завдяки чому в разі аварії ви будете в максимально  
безпечному положенні. Усе це та багато іншого робить XC40  
безпечним місцем.
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МАНЕВРЕНІСТЬ.  
ШВИДКЕ РЕАГУВАННЯ.  
КОНТРОЛЬ

Куди б ви не прямували на XC40, ви завжди будете впевнено 
контролювати автомобіль. Насолоджуйтесь швидкістю виконання 
ваших команд як у місті, так і на шосе за містом завдяки довершеній 
ходовій частині, в якій активно використано алюміній. Завдяки  
можливості вибирати режими руху ви можете змінювати реакції  
автомобіля під свій настрій, налаштовуючи параметри двигуна, 
автоматичної коробки передач, електронної системи стабілізації 
руху, рульового керування та функції Start/Stop. Опціональне шасі 
Four-C має електронно керовані амортизатори підвіски, що допо-
магають ще краще адаптуватися до дорожніх умов та ще ефектив-
ніше контролювати рух XC40. Моделі, оснащені повним приводом, 
забезпечують краще зчеплення, поліпшуючи розгін із місця та 
допомагаючи почуватися більш впевнено під час буксирування та 
руху по слизькій поверхні. Також пропонується Система контролю 
спуску зі схилу, що робить спуск з крутих чи слизьких схилів макси-
мально безпечним.

Продумані силові агрегати мають потрібну вам швидкість реагу-
вання разом з низькою токсичністю вихлопу та витратою пального. 
Завдяки нашому новому сімейству довершених турбодвигунів ви 
можете забути про компроміси. Ці компактні та легкі силові агре-
гати поєднують плавне подавання потужності з економією паль-
ного. Вони також зменшують масу передньої частини автомобіля, 
поліпшуючи маневреність.

Тяга передається за допомогою ефективних коробок передач 
з плавним перемиканням, включаючи восьмиступінчасту автома-
тичну трансмісію, що дає змогу змінювати передачі, використовую-
чи підрульові пелюсткові перемикачі. XC40 – це автомобіль, що дає 
вам можливість легко брати ситуацію під контроль, додаючи впев-
неності як під час довгих, так і під час коротких поїздок.
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ВАША ПОДОРОЖ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ  
ТУТ

Ми створили новий XC40 з єдиною метою – запропонувати місь-
кий SUV, що ідеально підходить вам і вашому способу життя. Це 
автомобіль, що задовольняє ваші очікування: динаміка та мане-
вреність поєднуються із надзвичайним комфортом та оригіналь-
ним скандинавським дизайном. Його було створено з турботою 
про людей і світ, в якому ми всі живемо. Завдяки інтуїтивно зрозумі-
лому інтерфейсу та функціям, що полегшують життя, XC40 буде ті-
шити вас щодня.

Серцем вашого XC40 є економічний та чутливий дизельний чи 
бензиновий двигун. Що би ви не обрали, вам сподобається наша 

новітня технологія Drive-E, що забезпечує швидку реакцію агрегату 
на дії водія. Витрата пального та викиди CO2 залишаються низьки-
ми, і наші силові агрегати вже зараз відповідають екологічним стан-
дартам, які ще не набули чинності.

Автомобіль має 8-ступеневу автоматичну коробку передач 
Geartronic™ або 6-ступеневу механічну коробку передач. Для  
додаткових переваг ви можете скористатися нашою технологією 
повного привода (AWD), яка підвищує стійкість на дорозі та силу 
зчеплення із нею за будь-яких погодних умов.Зробіть вибір і насо-
лоджуйтесь подорожжю, куди би ви не їхали.

T5 AWD
Універсальний бензиновий двигун T5 AWD потужністю 
247 к.с./350 Нм однаково впевнено почувається як на ав-
томагістралі, так і в місті. Він дихає наснагою, генеруючи 
потужність там, де це потрібно, і в поєднанні з 8-ступене-
вою автоматичною коробкою передач Geartronic™ і пов-
ним приводом забезпечує чудову швидкість і потужність.

T4 
T4 AWD
Отримуйте задоволення від їзди завдяки рівномірній  
потужності, яка досягається вже на низьких обертах. За 
допомогою 8-ступеневої коробки передач Geartronic™ 
наш бензиновий двигун Т4 (190 к.c./300 Нм) у поєднан-
ні з повним приводом надасть відчуття повного контролю 
над автомобілем.

Т3
Наш трициліндровий бензиновий двигун (156 к.с./256 Нм) 
об’ємом 1,5 л має низький рівень споживання пального 
та рівномірну потужність за будь-яких обертів. Невели-
ка вага двигуна забезпечує збалансоване керування, а 
6-ступенева механічна коробка передач допомагає утри-
мувати ситуацію під контролем.

D4 AWD
Наш дизельний силовий агрегат D4 AWD 190 к.с./400 Нм 
дає вам змогу насолоджуватися керуванням, витрачаючи  
менше пального. Технологія турбонаддуву «twin-turbo» 
8-ступенева переми-кання миттєву реакцію на команди 
водія та допомагають заощадити паливо.

D3 
D3 AWD
Дизельний двигун D3 (150 к.с./ 320 Нм) характеризується  
відмінною економічністю високою ефективністю та 
підвищеною продуктивністю. Ідеальний для будь-якої 
подорожі, цей двигун має 6-ступеневу механічну коробку 
передач або 8-ступеневу автоматичну коробку передач 
Geartronic™ і повний привід.
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СТВОРІТЬ  
СВІЙ ВЛАСНИЙ 
ШВЕДСЬКИЙ  
МІСЬКИЙ SUV
В усьому, що ми робимо, ми завжди ставимо людей на перше місце. 
Наприклад, ми даємо вам свободу створювати автомобіль Volvo, 
що розкриває вашу особистість та ідеально пасує до вашого життя.

На створення цього автомобіля нас надихнув світ моди та атмос-
фера великого міста. Новий XC40 має свою індивідуальність. Про-
понуємо обрати один з чотирьох варіантів дизайну, кожен із яких має 
свій характер і стиль: потужний і спортивний R-Design, вишуканий 
і розкішний Inscription, сучасний і яскравий Momentum, або класич-
на версія XC40.

Незалежно від ваших уподобань ви неодмінно знайдете Volvo 
XC40 на свій смак. Читайте далі та дивіться, який вигляд матиме 
ваш новий XC40.

VO LVO XC 40 M O M ENTU M
Сучасний міський стиль, що випромінює 
впевненість. Пропонується у контрастних 
сполученнях кольорів.

VO LVO XC 40 R- DESIG N
У кожній деталі, всередині та зовні, було 
втілено динамічний і спортивний дизайн, 
побудований на контрастах.
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VO LVO XC 40
Шведський урбаністичний позашляховик як 
втілення амбіційної та надважливої ідеї.

VO LVO XC 40 INSCRIPTIO N
Свіжий дотик шведської розкоші



СПОРТИВНИЙ 
ВИГЛЯД
Версія XC40 R-Design передає спортивний дух вашого урбаністич-
ного позашляховика зі скандинавським характером – блискуче чорне  
покриття, зокрема даху, та інші особливості зовнішнього дизайну. 
Легкосплавні колісні диски великого розміру ваблять погляди та за-
безпечують гордовиту поставу, вирізняючи автомобіль із загального 
потоку транспорту. Ви не сплутаєте XC40 ні з яким іншим автомобі-
лем і впізнаєте його динамічні обриси з будь-якого ракурсу.

У салоні темно-сірого кольору використано безліч ексклюзивних 
матеріалів та оздоблень. Вам буде комфортно у сидінні R-Design зі 
шкіряною або перфорованою замшею/штучним нубуком. Усе, – від 
спортивного керма R-Design із опціональними підкермовими пере-
микачами передач до оздоблення стелі темно-сірого кольору, при-
значено, щоб надавати впевненості за кермом та надихати вас. 
Опціональне килимове покриття Lava, яке доступне виключно в 
комплектації R-Design, створює стильну, молодіжну атмосферу, 
яка додаватиме вам енергії під час кожної поїздки. 

XC 40 R- DESIG N
Включає:

Екстер’єр:
18-дюймові легкосплавні колісні диски | решітка R-Design із глянцевим чорним 
обрамленням | чорний дах у комбінації з доступними кольорами кузова | глянцеві 
чорні вмонтовані рейлінги | глянцеві чорні корпуси бічних дзеркал | глянцеве чорне 
оздоблення вікон | глянцева чорна опорна пластина | дві інтегровані вихлопні труби | 
світлодіодні протитуманні фари на передньому спойлері | молдинг задньої стійки 
з оздобленням R-Design | Park Assist, задній сенсорний датчик | спортивне шасі

Інтер’єр:
оздоблення сидінь R-Design чудовою перфорованою шкірою Fine Nappa/штучним 
нубуком | електрорегулювання опори попереку у 4-положеннях | механічні висувні 
подушки сидінь | алюмінієві декоративні вставки Cutting Edge | килимове покриття Lava 
для салону (опціонально) | підсвічувані аксесуарні дзеркала, для водія і пасажира | 
спортивне кермо R-Design | підкермові пелюсткові перемикачі КПП (опціонально) | 
шкіряний важіль коробки перемикача передач R-Design | педалі R-Design | текстильні 
килимки R-Design | оздоблення стелі кольору Charcoal | внутрішнє освітлення вищого 
рівня | металеві накладки на передні пороги R-Design | аудіоcистема преміум-класу | 
Volvo On Call

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ НАВЕДЕНО НА VOLVOCARS.COM.UA
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МИСТЕЦТВО КЕРУВАННЯ 
ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ

R-Design – довершена реалізація нашого задуму. Динамічні кон-
трасти та втілення надійності. Завдяки поєднанню особливих де-
коративних елементів із глянцевим чорним покриттям (передня 
решітка, дах і корпус бічних дзеркал) із великими легкосплавними 
колісними дисками ми спромоглися надати XC40 по-справжньому 
оригінальної зовнішності. Тему спорту передано і в інтер’єрі: сидіння  
R-Design із оздобленням чудовою перфорованюї шкірою Fine 
Nappa/штучним нубуком, опціональне килимове покриття Lava та 
алюмінієвий декор Cutting Edge. Спортивне шасі гарантує чудову 
керованість і комфорт на будь-якій швидкості.

XC40 R-DESIGN | 55

Глянцевий чорний дах втілює сильний  
характер XC40. Колір кузова, який ви обе-
рете, по-різному розкриватиме експресію 
XC40 R-Design. Тиснений логотип R-Design 
на задніх дверцятах стримано, але вираз-
но демонструє стиль вашого автомобіля.

Увігнута декоративна вставка Cutting 
Edge з алюмінію з інтегрованим світлоді-
одним підсвічуванням створює особли-
ву спортивну атмосферу всередині XC40 
R-Design як удень, так і вночі.

Насолоджуйтесь динамічним стилем у 
салоні XC40 R-Design. Інтер’єр Charcoal, 
а також опціональне килимове покриття 
та дверні вставки Lava створюють яскраві  
контрасти, тоді як ексклюзивні сидіння 
R-Design, алюмінієва декоративна встав-
ка Cutting Edge і шкіряне оздоблення 
рукоятки та манжети важеля коробки пе-
редач R-Design з білою стрічкою підсилю-
ють спортивний характер автомобіля.

Інтер’єр XC40 R-Design зі шкіряним  
руків’ям важеля перемикання передач, 
кермом R-Design, оздобленим вставка-
ми з перфорованої шкіри, алюмінієвими 
спортивними педалями та опціональни-
ми підкермовими перемикачами передач 
надихає і надає впевненості водію. 

Великі опціональні 20-дюймові лег-
косплавні колісні диски з 5 подвійними  
спицями та виразним дизайном Matt Black 
Diamond Cut підкреслюють яскраву зов-
нішність автомобіля та ідеально поєд-
нуються з такими глянцевими чорними 
елементами дизайну, як передня решітка, 
корпуси бічних дзеркал, дах та вмонтовані 
верхні рейлінги.

Ззаду дві інтегровані вихлопні труби та 
блискуча чорна захисна пластина ство-
рюють ефект спортивної елегантності.

Сидіння R-Design з ексклюзивним оздо-
бленням Perforated Fine Nappa Leather/
Nubuck Textile і численними регулювання-
ми забезпечують чудову підтримку, куди 
би ви не їхали. Контрастна біла стрічка  
та кант підкреслюють спортивний стиль, 
тоді як механічні висувні подушки дають 
додаткову підтримку для стегон.

Решітка R-Design має глянцево-чорне  
обрамлення та яскраву чорну вставку  
з горизонтальною сіткою, що надає 
оригінальності.
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 Від кольору кузова, обраного вами для XC40 R-Design, залежить 
загальний вигляд авто і те, яке враження він справлятиме на дорозі. 
Наприклад, Crystal White із контрастним глянцевим чорним дахом 
– це холодний, позбавлений емоцій образ, тоді як колір кузова 
Black Stone відображає більш агресивний стиль, особливо якщо до-
дати великі 19-дюймові легкосплавні колісні диски з оздобленням 
Matt Black Diamond Cut. 

 18", 5 подвійних спиць
Matt Black Diamond Cut 

(стандарт) 

 19", 5 подвійних спиць
Matt Black Diamond Cut

(опція) 

 20", дюймів, 5 подвійних спиць
Matt Black Diamond Cut, 920

(опція) 

 720 Bursting Blue, металік 

 019 Black Stone  725 Fusion Red, металік 

 714 Osmium Grey, металік  711 Bright Silver, металік 

 707 Crystal White, металік 

 ГЛЯНЦЕВИЙ ЧОРНИЙ ДАХ  
 Дах автомобіля XC40 R-Design завжди має глянцеве 
чорне покриття. Він підкреслює характер і виразність 
моделі та ідеально сполучається з іншими яскравими 
чорними елементами зовнішнього дизайну. 
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 21", на 5 потрійних спиць
Black Diamond Cut

(опціонально) 



Спортивний інтер’єр XC40 R-Design в кольорі Charcoal – ідеальний 
для поціновувачів динамічної їзди. Спортивний характер салону 
посилюється оздобленням стелі Charcoal, а опціональне килимове 
покриття та дверні вставки відтінку Lava створюють привабливий 
контраст кольорів. 

Нубук/Шкіра Fine Nappa, Charcoal,  
килимове покриття Lava, RB00 
(опція)

Алюмінієва декоративна вставка  
Cutting Edge

Сидіння R-Design оздоблено елегант-
ною комбінацією перфорованої шкіри 
Perforated Fine Nappa Leather та ткани-
ни Nubuck Textile з контрастними білими 
стібками та кантом – справжній спортив-
ний стиль.

Нубук/Шкіра Fine Nappa, Charcoal,  
килимове покриття Charcoal, RB00 
(стандарт)
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НОВИЙ СМАК РОЗКОШІ
Ми створили XC40 Inscription, щоб показати вам 
новий вимір шведської розкоші. Стильні деталі 
та продуманий до дрібниць інтер’єр із добірними 
натуральними матеріалами — втілення найкра-
щого скандинавського дизайну.

Зовнішній вигляд ніби натякає на те, що чекає на 
вас всередині XC40 Inscription: два унікальні кольо-
ри кузова металік, стильні хромовані опорні плас-
тини з покриттям Silver та унікальні легкосплавні 
колісні диски із оздобленням Black Diamond Cut, 
довершують гармонійний і виразний екстер’єр.

Всередині XC40 Inscription ви можете втішатися  
скандинавським комфортом і продуманими до  
дрібниць деталями дизайну, сидячи в ексклю-
зивних шкіряних кріслах і насолоджуючись 
оздобленням із природних матеріалів, таких як 
ексклюзивний ясеневий шпон Driftwood та важіль 
КПП із шведського кришталю. Широка палітра ко-
льорів кузова та комбінації кольорів салону да-
ють змогу змоделювати власний ексклюзивний 
XC40 Inscription.

XC 40 INSCRIPTIO N
Включає:

Екстер’єр:
18-дюймові легкосплавні колісні диски | решітка Inscription із 
хромованою рамою | яскраві вмонтовані рейлінги для даху | 
корпуси бічних дзеркал у тон даху | яскраве оздоблення вікон, 
нижня частина | світлодіодні протитуманні фари на передньому 
спойлері | опорні пластини з матовим покриттям Silver, передня 
та задня | вбудовані подвійні вихлопні труби | молдинг задньої 
стійки Inscription | Park Assist, задній сенсорний датчик

Інтер’єр:
Шкіряне оздоблення | електрорегулювання опори попереку в 
4-х положеннях | декор Driftwood | внутрішнє освітлення, високий 
рівень | металеві накладки на передні пороги | кришталеве руків’я 
КПП | підсвічувані аксесуарні дзеркала, з боку водія і пасажира | 
аудіосистема преміум-класу | мобільний додаток Volvo On Call
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СУЧАСНА РОЗКІШ

Volvo XC40 Inscription – це сучасна розкіш у шведському 
стилі. Його вишуканий салон ідеально відповідає урбаністич-
ному ритму сучасного життя, а хромоване оздоблення та ве-
ликі легкосплавні диски Black Diamond Cut роблять кросовер 
впізнаваним на будь-якій дорозі. Шкіряні сидіння та декор 
із натурального дерева Driftwood із підсвіткою, криштале-
ва ручка КПП та ексклюзивні текстильні килимки Inscription  
дарують відчуття спокою і розслаблення в салоні.

Хромоване оздоблення вікон та вбудовані 
рейлінги з блискучого алюмінію додають 
екстер’єру XC40 Inscription вишуканості.  
Тиснений логотип Inscription на задній 
стійці символізує новий тип розкоші.

Відчуйте сучасну шведську розкіш все-
редині XC40 Inscription. Ви комфортно  
розташувалися у шкіряному кріслі та  
насолоджуєтеся виглядом гнутого де-
рев’яного шпону ручної роботи Driftwood. 
Декоративна підсвітка салону створює 
виняткову атмосферу в темну пору доби.

Гнутий ясеневий шпон Driftwood на вигляд 
і відчуття нагадує природну деревину, 
відшліфовану силою хвиль та вітру. Вбу-
дована світлодіодна підсвітка створює 
затишок, коли в салоні темно.

Ергономічні шкіряні сидіння розроблено 
для забезпечення неперевершеного ком-
форту під час будь-якої подорожі.

Решітка бампера Inscription із яскравими 
чорними вставками, хромовані вертикальні  
штанги і рама зі світлодіодними фарами 
 із денними ходовими вогнями, а також 
передня опорна пластина з матовим  
покриттям Silver створюють розкішний 
і виразний зовнішній вигляд.

XC40 Inscription випромінює стиль та впев-
неність з усіх ракурсів. Якщо ви погляне-
те на автомобіль ззаду, то вашому погляду 
відкриється довершена задня частина, 
без зайвих деталей, з опорною пластиною 
з матовим покриттям Silver та вбудованими 
подвійними вихлопними трубами.

Великі 20-дюймові легкосплавні диски  
з 5-ма спицями Black Diamond Cut підси-
люють враження, яке XC40 Inscription 
справляє на дорозі.

Металеві накладки на передні пороги гос-
тинно і вишукано зустрічають вас, коли 
ви сідаєте до салону XC40 Inscription.
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 724 Pine Grey metallic  723 Denim Blue metallic 

 Виразні деталі екстер’єру XC40 Inscription відображають сутність 
сучасної шведської розкоші. Широка палітра кольорів оздоблення 
екстер’єру, зокрема чотири унікальні кольори кузова XC40 Inscription, 
дає змогу створити XC40 Inscription, який правдиво відображатиме 
ваш стиль та особистість. Різні варіанти дизайну великих легкосплав-
них дисків візуально гармоніюють з деталями екстер’єру, підносячи 
могутню поставу XC40 над трафіком і додаючи йому стильного 
вигляду. 

 19-дюймів, 5 подвійних спиць
Black Diamond Cut

(опціонально) 

 18-дюймів, 6 спиць
Black Diamond Cut

(стандарт) 

 20-дюймів, 5-спиць
Black Diamond Cut, 917

(опціонально) 

 717 Onyx Black, металік 

 722 Maple Brown metallic 

 719 Luminous Sand metallic 

 ОБРАНІ КОЛЬОРИ КУЗОВА INSCRIPTION 
 Щоб ваш XC40 Inscription виглядав по-справжньому 
стильно, наші дизайнери обрали чотири кольори з 
унікальними сучасними відтінками: 719 Luminous Sand 
metallic, 722 Maple Brown metallic, 723 Denim Blue metallic 
та 724 Pine Grey metallic. 

 707 Crystal White, металік 

 711 Bright Silver, металік 
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Шкіра Charcoal, оздоблення стелі 
Charcoal, RD00 (стандарт)

Шкіра Amber, оздоблення стелі Charcoal,  
RD20 (опціонально)

Шкіра Oxide Red, оздоблення стелі 
Charcoal, RD90 (опціонально)

Декоративні деталі з природного дерева  
Driftwood

Шкіра Blond, оздоблення стелі Charcoal,  
UD70 (опціонально)

Зручні передні сидіння зі шкіряною обби-
вкою оригінальних кольорів, наприклад 
Oxide Red (опціонально), мають декілька  
напрямків регулювання, зокрема елек-
трорегулювання опори попереку в 4-х 
положеннях.

Усе в XC40 Inscription свідчить про сумлінну дизайнерську працю та 
старанну роботу майстрів. Якщо ви власник цього урбаністичного 
кросовера, то вам є чим пишатися, адже комфортні сидіння, оздо-
блені дрібнозернистою шкірою і внутрішнє оздоблення Driftwood 
ручної роботи, а також кришталевий важіль КПП не можуть не ви-
кликати захоплення. Кілька варіантів дизайну допоможуть створити 
інтер’єр XC40 Inscription відповідно до ваших уподобань.
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XC40 ТА XC40 MOMENTUM.  
СУЧАСНИЙ УРБАНІСТИЧНИЙ 
СТИЛЬ
Стандартний варіант XC40 характеризується 
безпосередністю і лаконічністю дизайну. Це чисте 
втілення ідеї універсального шведського кросо-
вера для міста. Він випромінює спартанську ла-
конічність, яка знаходить відображення в інтер’єрі 
салону. Ви перебуваєте в центрі активного життя 
і водночас можете зосередитися на тому, що для 
вас найважливіше. 

XC40 Momentum розкриває сутність урбаніс-
тичного стилю життя на якісно новому рівні. Це 
грайливе втілення міського стилю, в якому інте-
лектуальні функції у поєднанні із сучасним диза-
йном створюють яскравий образ урбаністичного 
кросовера. XC40 Momentum створений для ком-
фортного життя в місті та оснащений усім, що для 
цього потрібно.

Екстер’єр автомобіля доступний у різних варіан-
тах кольору металік, кожен з яких має сучасний 
вигляд. Автомобіль вабить око і виокремлюється 
із загального трафіку, більшість кольорів зовніш-
ньої панелі кузова контрастують з білим дахом, 
білими корпусами зовнішніх дзеркал та з білими 
спицями коліс.

У салоні ви можете розслабитися в ергономіч-
них кріслах із сучасним оздобленням. Завдяки 
можли-вості комбінувати в XC40 Momentum різні 
кольори ви можете оформити інтер’єр салону у  
вашому індивідуальному стилі.

XC 40 M O M ENTU M
Включає:

Екстер’єр:
18-дюймові легкосплавні колісні диски | решітка Dark Grey із 
хромованою рамою | контрастний білий дах (опціонально) | 
блискучі вмонтовані верхні рейлінги| корпуси бічних дзеркал у 
тон даху | глянцево-сріблясті передня та задня опорні пластини | 
світлодіодні фари | приховані вихлопні труби | Park Assist, задній 
сенсорний датчик

Інтер’єр:
Текстильна/вінілова оббивка | електрорегулювання опори попере-
ку в 4-х положеннях | алюмінієві декоративні вставки Urban Grid | 
шкіряне кермо, оздоблення unideco | шкіряне руків’я перемикача 
передач | підсвічувані аксесуарні дзеркала, з боку водія і паса-
жира | текстильні килимки | внутрішнє освітлення середнього рів-
ня|ау-діосистема преміум-класу | мобільний додаток Volvo On Call

XC 40
Включає:

Екстер’єр:
17-дюймові легкосплавні колісні диски | решітка Dark Grey з 
хромованою рамою | вмонтовані верхні рейлінги, чорні мато-
ві | корпуси бічних дзеркал у тон даху | світлодіодні фари |опорна 
пластина класичного чорного кольору, передня та задня |  
приховані вихлопні труби

Інтер’єр:
12,3-дюймовий цифровий дисплей водія | 9-дюймовий централь-
ний дисплей | текстильна оббивка | оригінальні деталі декору | 
шкіряне кермо | шкіряне руків’я перемикача передач | підсвічувані 
аксесуарні дзеркала, з боку водія і пасажира | текстильні килимки 
для підлоги | освітлення салону, стандартна версія | аудіосистема 
преміум-класу
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ВПЕВНЕНІСТЬ У МІСТІ

ХС40 і XC40 Momentum випромінюють впевненість і рішучість у кож-
ній деталі. Обидва варіанти неперевершено передають атмосферу  
скандинавського міста. Стандартний варіант ХС40 із властивою 
йому моноколірною темою гордовито втілює рішучий характер ав-
томобіля. Обравши XC40 Momentum із опціональним білим дахом 
та різноманітними варіантами оздоблення інтер’єру, ви можете 
адаптувати кросовер відповідно до свого стилю та уподобань. 
Сучасна оббивка, увігнута декоративна вставка Urban Grid з алюмі-
нію та вишукане освітлення додають інтер’єру відтінку розкоші.

Салон XC40 Momentum з текстильними/
вініловими сидіннями, алюмінієвою деко-
ративною вставкою Urban Grid, шкіряним 
кермом і текстильними килимками відо-
бражає сутність сучасного скандинав-
ського дизайну.

Увігнута алюмінієва декоративна вставка 
Urban Grid підкреслює сучасний стиль  
інтер’єру XC40 Momentum.

Яскраво-срібляста опорна пластина з 
прихованими вихлопними трубами додає 
XC40 Momentum харизматичного і водно-
час стильного вигляду, якщо дивитися на 
авто ззаду.

Завдяки опціональному контрастному  
білому даху XC40 Momentum стає ще 
більш сучасним. Забарвлення кузова 
можна вибрати на ваш смак серед до-
ступних кольорів.
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У стандартній комплектації XC40 – решіт-
ка сміливого дизайну зі світлодіодними фа-
рами, передня опорна пластина чорного 
кольору з великими колісними дисками та 
верхніми рейлінгами, виконаними у чорно-
му матовому кольорі. Стандартний варіант 
XC40 – це чисте втілення урбаністичного 
автомобіля.

Салон XC40 виконано у кольорі Charcoal 
– ергономічний дизайн крісел з текстиль-
ним оздобленням, шкіряне кермо та 
унікальні декоративні вставки з гравію-
ванням Origin передають сильний та рі-
шучий характер кросовера.

З XC40 Momentum ви почуватиметеся 
комфортно будь-де в місті, адже він має 
виразну передню решітку з яскравою 
хромованою рамою, світлодіодні фари з 
денними ходовими вогнями, блискучі інте-
гровані рейлінги на даху, дах контрастного 
білого кольору (опціонально), білі корпу-
си зовнішніх дзеркал та 19-дюймові лег-
косплавні колісні диски з білими спицями.

Гравіювання Origin на панелі приладів 
та передніх дверцятах надає XC40 сучас-
ного вигляду і дає можливість отримати 
загальне уявлення про центр Гетебор-
га – рідного міста шведського міського 
кросовера.



Стандартна версія XC40 не йде на компроміси щодо стилю і функ-
ціональності. Дизайнерські акценти на чорному кольорі увиразню-
ють цілеспрямований характер автомобіля й ідеально доповнюють 
ретельно дібрані базові та кольори кузова металік. Широкий вибір 
кольорів екстер’єру і колісних дисків у XC40 Momentum дає можли-
вість створити урбаністичний позашляховик, що по-справжньому 
розкриває вашу індивідуальність. Спортивні 18-дюймові 5-спицеві 
легкосплавні колісні диски з покриттям Silver входять до стандарт-
ної комплектації. Але якщо ви хочете додатково прикрасити свій 
XC40, ви можете замовити 19- 20- чи 21-дюймові диски з оригіналь-
ним дизайном Black Diamond Cut чи білими спицями, що ідеально 
гармоніюють з опціональним білим дахом. 

614 Ice White
XC40 та XC40 Momentum

714 Osmium Grey, металік
XC40 та XC40 Momentum

714 Osmium Grey, металік
XC40 Momentum

711 Bright Silver, металік
XC40 та XC40 Momentum

717 Onyx Black, металік
XC40 та XC40 Momentum

717 Onyx Black, металік
XC40 Momentum

621 Amazon Blue
XC40 Momentum

019 Black Stone
XC40 та XC40 Momentum

019 Black Stone
XC40 Momentum

621 Amazon Blue
XC40 Momentum

725 Fusion Red, металік
XC40 Momentum

725 Fusion Red, металік
XC40 Momentum

КОНТРАСТНИЙ БІЛИЙ ДАХ 
Більшість кольорів кузова XC40 Momentum 
можна комбінувати із білим контрастним 
кольором даху та білими корпусами бічних 
дзеркал. Результатом буде ефектний і не-
повторний вигляд.

20", 5 спиць 
Black Diamond Cut, 917 

(опціонально для XC40 Momentum)

19", 5 спиць 
Black White, 923 

(опція)

18", 5 спиць 
Silver, 921 

(стандартно для XC40 Momentum 
опціонально для XC40)

19", 5 спиць 
Black Diamond Cut, 922 

(опціонально для XC40 Momentum)
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17", 5 спиць 
Silver, 919 

(стандартно для ХС40)

21", на 5 потрійних спиць 
Black Diamond Cut 

(опціонально)



Шкіра Charcoal, оздоблення стелі Blond,  
RD00 (опціонально для ХС40 Momentum)

Шкіра Charcoal, оздоблення стелі 
Charcoal, RD00 (опціонально для ХС40 
Momentum)

Шкіра Amber, оздоблення стелі Charcoal,  
RD20 (опціонально для ХС40 Momentum)

Шкіра Blond, оздоблення стелі Blond,  
UD70 (стандартно для ХС40 Momentum)

Шкіра Oxide Red, оздоблення стелі 
Charcoal, RD90 (опціонально для ХС40 
Momentum)

Алюмінієва декоративна вставка Urban 
Grid (ХС40 Momentum)

Шкіра Blond, оздоблення стелі Charcoal,  
UD70 (опціонально для ХС40 Momentum)
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Текстильне оздоблення  
кольору Charcoal, стеля Blond, 
R100 (cтандартно для ХС40)

Салон XC40 у стандартному варіанті – це яскраве втілення сучас-
ного скандинавського дизайну, виконаного у кольорі Charcoal. XC40 
Momentum має сидіння з текстильною/вініловою оббивкою і витрима-
ний у сучасному стилі, який чітко простежується як у зовнішньому ви-
гляді, так і в салоні. Щоб підсилити відчуття розкоші у салоні, оберіть 
нашу ексклюзивну оббивку різних кольорів, наприклад шкіру Blond 
або оздоблення стелі Charcoal (опціонально). Затишок в інтер’єрі 
салону підкреслюють такі елементи, як світлодіодне підсвічування 
декоративних вставок з гравіюванням Origin або з прямокутним 
візерунком Urban Grid.

Текстильне оздоблення кольору  
Charcoal, стеля Charcoal, R100  
(опціонально для ХС40)

Текстильне/вінілове оздоблення  
кольору Blond, стеля Blond, 
U470 (cтандартно для XC40 Momentum)

Текстильнае/вінілове оздоблення  
кольору Charcoal, стеля Charcoal, R300 
(опціонально для ХС40 Momentum)

Декоративна вставка з гравіюванням 
Origin (ХС40)



АКСЕСУАРИ.  
ВАШ XC40 – ТАКИЙ, 
ЯК ВИ БАЖАЄТЕ!
Ми створили новий XC40, щоб покращити та спростити вам життя. 
За допомогою аксесуарів Volvo Cars, розроблених із урахуванням  
ваших потреб та параметрів автомобіля, ви можете створити влас-
ний XC40, який ідеально відповідатиме вашому стилю життя.

Завдяки набору для стилізації екстер’єру ХС40 ви можете додати 
своєму урбаністичному кросоверу спортивних рис. Елементи  
з нержавіючої сталі підкреслюють велич автомобіля та ідеально 
поєднуються з оригінальним екстер’єром. Наші великі легкосплавні 
21-дюймові диски на 5 потрійних спиць надають ХС40 ще більш  
потужного вигляду.

ШУКАЙТЕ ІНШІ АКСЕСУАРИ НА ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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 Аксесуари для стилізації Volvo створено нашими дизайнерами 
для довершення ліній ХС40 та підкреслення його сміливого сучас-
ного характеру. За допомогою їх ви маєте змогу виразити себе та 
надати автомобілеві такої зовнішності, яка цілковито відображає 
вашу індивідуальність. 

 СПОЙЛЕР ДЛЯ ДАХУ 
 Цей стильний спойлер для даху підкреслює спортив-
ний характер та аеродинамічні характеристики вашого 
кросовера, його колір добирають із урахуванням кольо-
ру даху. Ідеально поєднується з набором для стилізації 
екстер’єру. 

 НАБІР ДЛЯ СТИЛІЗАЦІЇ ЕКСТЕР’ЄРУ 
 Надайте вашому ХС40 ще більш оригінального вигляду, 
скориставшись набором для стилізації екстер’єру, який 
додасть автомобілеві спортивних і харизматичних рис. 
Передня та задня опорна пластина, нижні молдинги для 
дверцят, виготовлені з матованої нержавіючої сталі, під-
креслюють невтомний темперамент вашого міського 
кросовера, а вбудовані подвійні вихлопні труби надають 
йому стильного завершення. 

 21-ДЮЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ КОЛІСНІ ДИСКИ НА 
5 ПОТРІЙНИХ СПИЦЬ BLACK DIAMOND CUT 
 Для кращого вираження рішучого спортивного характеру 
ХС40 обирайте наші 21-дюймові легкосплавні колісні
 диски на 5 потрійних спиць, виконані за оригінальним 
дизайном Black Diamond Cut. Ці дивовижні колеса, виго-
товлені з неперевершеною майстерністю, доповнюють 
лаконічні лінії вашого урбаністичного кросовера і нада-
ють йому по-справжньому потужного вигляду. 



КИЛИМКИ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Завдяки килимкам багажного відділення салон вашого 
XC40 завжди матиме бездоганний вигляд, незалежно від 
того, що ви в ньому перевозите. Для XC40 ми пропонуємо 
зносостійкий пластиковий килимок з високими бортиками, 
який легко очищувати, та килимок з двома поверхнями 
для різних потреб: високоякісний текстиль з одного боку 
та зносостійкий пластик на зворотному.

КИЛИМКИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОГОДНИХ УМОВ
Ці килимки м’які та гнучкі й схожі на гумові. Вони довго-
вічні і захищають килимове покриття вашого XC40 від 
брудних чобіт і черевиків. Килимки ідеально повторюють 
форму ніш для ніг і не зсовуються під час руху автомобіля. 
 Завдяки високим бортикам вода та бруд не потрапляє на 
килимове покриття автомобіля.

СТАЛЕВА РЕШІТКА
Міцна сталева решітка надійно відокремлює салон від 
багажного відділення і захищає людей у салоні від падіння 
незакріпленого багажу під час несподіваного гальмування. 
Решітка легко встановлюється й складається під дахом, 
якщо не використовується.
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БРИЗКОВИКИ
Спеціально розроблені бризковики, ідеально підігнані під 
кузов XC40, захистять ваш гарний автомобіль від бруду.

ВИСУВНИЙ БУКСИРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
Наш висувний буксирувальний пристрій готовий до робо-
ти, коли вам це потрібно, та швидко прибирається після 
завершення буксирування. Натисніть кнопку в багажно-
му відділенні, і пристрій висунеться за допомогою елек-
троприводу. Вам залишається лише зафіксувати його в 
робочому положенні одним клацанням. Ми також пропо-
нуємо низку кріплень для велосипедів, що встановлю-
ються на буксирувальний пристрій.

ТРИМАЧ ДЛЯ ВАНТАЖІВ
Тримачі легко встановлюються і дозволяють монтувати 
додаткові багажники та кріплення – від кріплень для ве-
лосипедів до тримача для байдарки.ВПЕРЕД, ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!

ХС40 створений для того, щоб стати вашим вірним помічником. 
Аксесуари для перевезення багажу як в салоні, так і поза ним доз-
воляють взяти з собою у подорож вашого улюбленого велосипеда 
або каное. Ці аксесуари мають гарний вигляд і суттєво допома-

гають підвищити місткість ХС40. Вони були розроблені фахівця-
ми Volvo Cars, тому ви можете бути впевнені в їхній надійності та 
функціональності.
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ПРЕДСТАВЛЯЄМО КОЛЕКЦІЮ 
VOLVO LIFESTYLE COLLECTION 
ВІД VOLVO CARS.

Наша колекція Volvo Lifestyle Collection включає широкий асортимент додаткових 
товарів – від шведського кришталю та майстерно виготовлених шкіряних сумок до 
одягу, годинників та інших речей. Щоб ознайомитися з усією колекцією, відвідайте 
collection.volvocars.com

ВІЗЬМІТЬ МУЗИКУ В ДОРОГУ 
Ці бездротові навушники Harman Kardon® 
Soho поєднують витончений дизайн з 
надзвичайною якістю звуку. Вони підтри-
мують Bluetooth® та займають мінімум 
місця у складеному вигляді, тож це іде-
альний варіант для прослуховування  
музики в дорозі. 

ЗА ШВЕДСЬКИМ ЧАСОМ 
Перший годинник, розроблений відділом  
дизайну Volvo Cars, створено в оригіналь-
ному, стриманому стилі, відповідно до 
вишуканого скандинавського дизайну.  
Тепер це частина колекції Volvo Cars 
Lifestyle Collection.
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ПОДОРОЖУЙ СТИЛЬНО
Дорожня сумка, візитниця та кейс для 
паспорта з вишуканої шкіри, розроблені 
Volvo Cars і виготовлені шведським брен-
дом шкіряних виробів Sandqvist, дають 
вам можливість подорожувати стильно. 
Ці шкіряні вироби представлено в чорно-
му та коньячному кольорах.



 Увага: деяка інформація в цій брошурі може бути неправильною через зміни в характеристиках продукції, що відбулися з моменту друку. Деяке описане чи показане обладнання може 
пропонуватися лише за додаткову плату. Перш ніж розмістити замовлення, уточніть інформацію в найближчого дилера Volvo Cars. Виробник залишає за собою право без попередження 
вносити зміни до цін, кольорів, матеріалів, технічних характеристик і моделей. 
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  T5 AWD   Т4 AWD 

  Тип двигуна:   2.0 I4, бензиновий, турбонаддув    2.0 I4, бензиновий, турбонаддув  

  Коробка передач:   8-ступенева Geartronic™    8-ступенева Geartronic™  

 Макс. потужність у кВт (к. с.) за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

182 (247) 5500 140 (190) 4700

 Макс. крутний момент у Нм за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

350/1800 – 4800 300/1400–4000

 Розгін від 0 – 100 км/год у секундах, автоматична КПП: 6.5 8.5

 Макс. швидкість, км/год, автоматична КПП: 230 210

 Паливний бак, літри: 54 54

 Об’єм багажу, в літрах (V211-2) 460 460

 Екологічний стандарт: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

 Клас шин*: A B C A B C

 Витрата палива, л/100 км, змішаний цикл, 
автоматична КПП: 

7.1 7.1 7.2 6.9 7.0 7.1

 Викиди CO2, г/км, автоматична КПП: 164 166 168 161 163 165

 Т4  T3 

  Тип двигуна:   2.0 I4, бензиновий, турбонаддув   Бензиновий двигун із турбонаддувом 1.5 І4 

  Коробка передач:   8-ступенева Geartronic™   6-ступенева МКПП 

 Макс. потужність у кВт (к. с.) за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

140 (190) 4700 115 (156) 5000

 Макс. крутний момент у Нм за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

300/1400–4000 265/1850–3850

 Розгін 0 – 100 км/год у секундах, МКПП/АКПП: –/8.4 9.4/–

 Макс. швидкість, км/год, МКПП/АКПП: –/210 200/–

 Паливний бак, літри: –/54 54/–

 Об’єм багажу, в літрах (V211-2) 460 460

 Екологічний стандарт: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

 Клас шин*: A B C A B C

 Витрата пального, л/100 км, змішаний цикл, МКПП/АКПП: –/6.6 –/6.7 –/6.8 6.2/– 6.3/– 6.4/–

 Викиди CO2, г/км, МКПП/АКПП: –/154 –/156 –/158 144/– 146/– 148/–

 D4 AWD  D3 AWD 

  Тип двигуна:   2.0 I4, турбодизель з двома турбінами, «common-rail»   2.0 I4, турбодизель з двома турбінами, «common-rail» 

  Коробка передач:   8-ступенева Geartronic™   6-ступенева МКПП або 8-ступенева КП Geartronic™  

 Макс. потужність у кВт (к. с.) за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

140 (190) 4000 110 (150) 3750

 Макс. крутний момент у Нм за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

400/1750 – 2500 320/1750–3000

 Розгін 0 – 100 км/год у секундах, МКПП/АКПП: –/7.9 10.2/10.4

 Макс. швидкість, км/год, МКПП/АКПП: –/210 200/200

 Паливний бак, літри: 54 54

 Об’єм багажу, в літрах (V211-2) 460 460

 Екологічний стандарт: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

 Клас шин*: A B C A B C

 Витрата пального, л/100 км, змішаний цикл, МКПП/АКПП: –/5.0 –/5.0 –/5.1 X.X/X.X X.X/X.X X.X/X.

 Викиди CO2, г/км, МКПП/АКПП: –/131 –/133 –/135 XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX

 D3 

  Тип двигуна:   2.0 I4, турбодизель з двома турбінами, «common-rail» 

  Коробка передач:  6-ступенева МКПП або 8-ступенева КП Geartronic™  

 Макс. потужність у кВт (к. с.) за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

110 (150) 3750

 Макс. крутний момент у Нм за вказаної кількості обертів 
на хвилину: 

320/1750–3000

 Розгін 0 – 100 км/год у секундах, МКПП/АКПП: 9.9/10.2

 Макс. швидкість, км/год, МКПП/АКПП: 200/200

 Паливний бак, літри: 54

 Об’єм багажу, в літрах (V211-2) 460

 Екологічний стандарт: Euro 6d-TEMP

 Клас шин*: A B C

 Витрата пального, л/100 км, змішаний цикл, МКПП/АКПП: X.X/X.X X.X/X.X X.X/X.X

 Викиди CO2, г/км, МКПП/АКПП: XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX

 *Клас шин вказано за класифікацією ЄС, що оцінює паливну економічність шини, вирахувану на основі її опору коченню.  

  Вибіркова каталітична нейтралізація для зниження викиду оксидів азоту (NOX). Дизельний двигун має систему вибіркової каталітичної нейтралізації (SCR), що додатково 
(максимум на 90%) знижує кількість оксидів азоту за допомогою спеціального реагенту для очищення дизельних вихлопних газів, наприклад AdBlue®. Бачок, що містить цю рідину, за-
повнюється під час кожного технічного обслуговування автомобіля, але рідину також потрібно доливати частіше, в проміжках між технічним обслуговуванням. Ви легко можете 
робити це самі, наприклад під час заправлення паливом. Горловину бачка розташовано поруч із горловиною паливного бака. 

 AdBlue® – зареєстрована торговельна марка Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). 

 Усі технічні дані можуть змінюватися. По актуальну інформацію звертайтеся до найближчого дилера Volvo Cars. 
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