VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2017,5 МОДЕЛЬНОГО РОКУ
в комплектації INSCRIPTION PRO
від 914 820 гривень*
VOLVO V40 CC
Тип Двигуна
1969 см. куб., 4-цил. бензиновий, турбо
Потужність к.с. / об.хв
Крут.момент, Нм / об.хв

Тип привода
КПП
Максимальна швидкість
Розгін 0 – 100 км/год.
Витрата пального (змішаний цикл)

190 к.с. при 5000 об/хв.
320 Нм при 1750-3000 об/хв.

Повний
8AT
210 км/год
7,4 сек.
6,4 л / 100 км

VOLVO – Ваша безпека вже в стандартній комплектації.
Зроблено у Швеції.
* Пропозиція діє в в дилерському центрі ТОВ «ВіДі Нордвей» на Бориспільському шосе. Вартість розрахована станом на
10.04.2017. Остаточна вартість визначається на дату укладання договору купівлі-продажу. Кількість авто за
спеціальною пропозицією обмежена. За додатковою інформацією просимо звертатись до консультантів відділу
продажів «Volvo Car — Київ Аеропорт» за телефоном: (044) 591 75 75 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого
оператора зв’язку).
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Стандартне обладнання для комплектації INSCRIPTION :
БЕЗПЕКА
Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | Нагадування про непристебнуті ремені
безпеки | Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | Бокові подушки безпеки SIPS | Бокові
шторки безпеки | Система захисту Whiplash в передніх сидіннях | Система City Safety | Система
екстреного гальмування EBA | Антиблокувальна система гальм ABS | Система динамічної стабілізації та
контролю тяги (DSTC) | Система Запобігання Перекиданню RSC | Інтелектуальна система інформування
водія (IDIS) | Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
СИСТЕМИ ЗАМИКАННЯ ТА ОХОРОНИ
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління (KIR) | Іммобілайзер
(блокування руху) | Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду
КЛІМАТ
Клімат-контроль 1- зонний полуавтоматичний| Повітряний фільтр салону | Система додаткового
обігріву двигуна (з таймером) | Електричний підігрів заднього скла
СИДІННЯ
Сидіння водія та переднього пасажира з механічним регулюванням|Передні сидіння з
підігрівом|Складні задні сидіння в відношенні 40/60
ШАСІ
Шасі Dynamic (стандартна підвіска) | Електричний підсилювач керма
ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Чорні накладки на зовнішні дзеркала | Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним регулюванням з
функцією складання | Декоративне сріблясте оздоблення бокових вікон | Рейлінги на даху чорного
кольору | Подвійні вихлопні труби | Бампер у колір кузову | Спойлер на даху автомобіля
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОПЦІЇ
Бортовий комп’ютер | Круїз-контроль | Індивідуальне налаштування обмеження швидкості |
Система допомоги при старті вгору | Система допомоги при спуску (Hill Descent Control)
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Шкіряне кермо оздоблене декоративними вставками|Регулювання керма по висоті та
вильоту|Ручка перемикання передач оздоблена шкірою з підсвіткою|Декоративне оздоблення
панелі інструментів "Copper Dawn"|Декоративні вставки сріблясті: двері, панель
приладів|Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення|Набір
текстильних килимків|Передній та задній підлокітник|Центральна консоль із зсувним
підлокітником|Зовнішній тримач для напоїв у центральній консолі
РОЗВАЖАЛЬНІ, КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАТИВНІ СИСТЕМИ
8" екран панелі приборів із можливістю індивідуального налаштування|Кнопки керування аудіо
системою на кермі|Аудіосистема "Performance" 2*25Вт, 4 динаміка, програвач на 1 диск з
можливістю відтворення формату MP3, допоміжний аудіо вхід AUX|5" кольоровий дисплей.
ОСВІТЛЕННЯ ТА ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ
Омивачі фар | Активні світлодіодні фари |Денні ходові вогні (LED-DRL) | Датчик світла |
Супроводжувальне освітлення | Датчик дощу | Тримач для паркувальних талонів | Керівництво з
експлуатації на українській мові | Аптечка та Знак аварійної зупинки | Накриття багажника
ДИСКИ, ОБЛАДНАННЯ КОЛІС
Легкосплавні диски 17"| Шини розмірності 225/50 R17, не для використання зимою | Система
непрямого виміру тиску в шинах
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ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ INSCRIPTION PRO:

Фарба: металізована або акрілова
Оздоблення салону: Шкіра натуральна, сидіння COMFORT
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам’яттю|Запасне колесо T115/90 R16 з
домкратом|Тримач для окулярів|Декоративні вставки з дерева Modern Wood|Камера заднього
виду|Вітрове скло з обігрівом|Багажне відділення з підвищеним дном
Пакет Business
Система навігації SENSUS з мапою України | Аудіосистема Performance 4*50Вт, 8 динаміків, AUX,
DVD програвач на 1 диск з можливістю відтворення МР3/WMA та відео, можливість під'єднання
IPOD/USB | Система Bluetooth – вільні руки | 7” кольоровий дисплей аудіосистеми | Передній та
задній паркувальний радар + Система автоматичного паркування (Park Assist Pilot)
Пакет Climate Comfort
Клімат-контроль 2-х зонний (ECC)|Система очищення повітря в салоні з датчиком якості повітря
Пакет Security
Система сигналізації Volvo Guard Alarm з датчиком руху та нахилу автомобіля | Система
безключового доступу та запуску автомобіля (Personal Security Communicator)
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