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 I N O VAT I V N Í 
I  V  D E S I G N U 

 Seznamte se s Volvem XC40, 
kompaktním SUV zrozeným 
ze švédského smyslu 
pro inovace. Jedná se o vůz, 
který nezapře svůj městský 
charakter a stane se věrným 
odrazem Vaší osobnosti. 
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 Z Í S K E J T E  A B S O L U T N Í  K O N T R O L U 

 Ve Volvu XC40 budete mít kromě hbitých reakcí k dispozici také 
skvělý výhled z vysoké jízdní pozice, abyste si mohli na každé 
cestě užívat pocit sebejistoty a naprosté kontroly nad situací. 
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 Volvo XC40 je originální SUV stvořené pro město. Vysoká 
světlá výška, velká kola a proporce opravdového SUV mu pro-
půjčují působivě silný postoj. Ke své Volvo DNA se hlásí každým 
coulem svého těla, od výrazné masky chladiče až po pěkná, 
do detailu propracovaná koncová světla. Unikátním způsobem 
skandinávské a s nezaměnitelným městským stylem má vše, 
co pro život ve městě potřebujete. 
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 B UĎT E  N A D  VĚC Í 

 Vysoká světlá výška dodává Volvu XC40 
na působivosti a přispívá k Vašemu lep-
šímu rozhledu. Velká kola a pneumatiky 
si hravě poradí s každou cestou. Před-
stavujeme Vám SUV, která Vám umožní 
zůstat nad věcí. 

 V Ž DY  PŘ I P R AV E N O 

 Díky velkým kolům z lehké slitiny a širo-
kým proporcím je Volvo XC40 nepře-
hlédnutelné. Jedná se o SUV, které je 
připraveno na cokoliv.  

 U DĚL E J T E  O D VÁ Ž N É 
R OZ H O D N U T Í 

 Nedržte se při zdi a vyberte si pro svůj 
vůz některý z našich moderních 
barevných odstínů. V závislosti na úrovni 
výbavy si můžete pro střechu a vnější 
zpětná zrcátka zvolit kontrastní lak, 
abyste ještě více podtrhli výrazný vzhled 
svého Volva. 
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 S Í L A  C H A R A K T E R U 

 Díky prvkům, jako jsou hrdě vztyčená 
maska chladiče, čelní světlomety v již 
typickém tvaru „T“ a výrazně tvarovaný 
přední nárazník se spodním krytem, 
z Volva XC40 vyzařuje houževnatost 
a nezaměnitelný charakter Volvo.  

 S VĚ T E L N Ý  P O D P I S 

 O to, abyste ve dne i v noci viděli a byli 
viděni, se postarají LED čelní světlomety 
s unikátním světelným podpisem ve tvaru 
„T“. Světlomety v závislosti na situaci 
automaticky mění sklon svícení a přepínají 
mezi dálkovým a potkávacím světlem tak, 
abyste měli zajištěnu optimální viditel-
nost a zároveň nedocházelo k oslňování 
ostatních účastníků silničního provozu. 
Na přání dostupné LED světlomety nej-
vyšší úrovně zahrnují také aktivní světla 
natáčivá ve směru jízdy, která se v závis-
losti na pohybech řízení natáčejí až o 30° 
na každou stranu, aby Vám poskytla co 
nejlepší výhled do zatáček. 

 S P EC I Á L NĚ  N AV R Ž E N Á 
K O L A  Z  L E H K É  S L I T I N Y 

 Díky širokému výběru kol z lehké slitiny si 
můžete vytvořit Volvo XC40, které bude 
perfektně odpovídat Vašim představám. 
Všechna nabízená kola zaujmou výraz-
ným a dynamicky působícím vzhledem, je 
na nich patrná pozornost věnovaná detai-
lům a mohou se pochlubit vysoce kva-
litní povrchovou  úpravou, kterou byste 
od značky Volvo ostatně očekávali. 
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VYTVÁŘÍME NOVOU DEFINICI 
OSOBNÍ MOBILITY 

Naším cílem je poskytnout Vám svobodný způsob cestování podle vlast-
ních pravidel, ekologicky a bezpečně. Toho jsme schopni dosáhnout tím, 
že na první místo stavíme Vaše potřeby, což v praxi znamená, že využí-
váme ty nejlepší dostupné technologie, aby Vám byly k službám, vynalé-
záme nové technologie řešící dosud neřešené problémy a prostřednic-
tvím kombinace různých technologií Vám přinášíme zcela nové zážitky.
 Ve společnosti Volvo Cars vždy klademe na první místo lidi.  Věříme, že 
by nás technologie měly osvobozovat, ne svazovat. Auto by nám mělo 
sloužit jako prostředek, který přispívá k tomu, aby byl náš život bohatší 
a méně komplikovaný. V roli progresivního poskytovatele řešení pro zajiš-
tění osobní mobility Vám chceme otevřít dveře do budoucnosti, jež se 
ponese ve znamení online, plně elektrifi kovaných a automaticky řízených 
vozidel.
 Proto jsme se také zavázali naplnit následující vize:

•  Počínaje rokem 2020 by neměl v žádném novém voze Volvo nikdo utr-
pět smrtelné ani jinak vážné zranění.

•  Počínaje rokem 2025 Vám chceme prostřednictvím nových vozů 
Volvo každoročně vrátit jeden týden kvalitně stráveného času. 

•  Do roku 2025 chceme dosáhnout stavu, kdy bude 50 % námi vyrobe-
ných a prodaných vozů poháněno čistě elektrickým agregátem.

Jedná se o vize, v nichž se odráží náš závazek k ochraně toho, co je důle-
žité pro svět, který společně sdílíme. To vše vystihuje švédské slůvko 
„Omtanke“, což je výraz pro „péči“ a „ohleduplnost“. Mimo to znamená 
také „přehodnocování“,  což přesně odpovídá našemu přístupu, na jehož 
základě spolupracujeme s těmi nejlepšími technologickými společnostmi 
na světě na vývoji inovací, které nás posunou směrem k lepší a udržitel-
nější budoucnosti.
Naším cílem je usnadnit a zpříjemnit Vám život a vrátit Vám pocity radosti 
a svobody, které by mělo auto představovat.
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 INSPIRATIVNÍ INTERIÉR 

 Charakteristickým znakem Volva XC40 je odvážný progre-
sivní design, což platí i pro jeho kabinu, která je ztělesněním 
pokrokového skandinávského stylu. Nekomplikovaný vzhled 
Vám umožní soustředit se na půvabné detaily, zatímco Vám 
vysoká jízdní pozice zajistí neustálý přehled o aktuální situaci. 
Pečlivé zpracování a vybrané materiály budou hýčkat Vaše smy-
sly, zatímco budete mít díky intuitivním technologiím řízení 
pevně v rukách. Kabina Volva XC40 je místem, které se stane 
Vašim zdrojem inspirace na každé cestě. 



 KRÁSA SPOČÍVÁ V DETAILECH 

 Výjimečnost interiérů Volvo je dána pozorností věnovanou 
detailům. Promyšlenost, úsilí a kvalitní řemeslné zpracování 
věnované i těm nejmenších detailům kabiny Volva XC40 při-
spívají k vytvoření unikátní atmosféry, díky níž budete při kaž-
dém nastupování zažívat pocit výjimečnosti. 
 

Přirozené světlo pronikající panoramatickou střechou, naše 
charakteristické bezrámové vnitřní zpětné zrcátko a LED 
osvětlení výrazně klenutých dekorativních panelů palubní desky 
jsou jen několika příklady vizuálně atraktivních prvků, které při-
spívají k úžasnému vzhledu kabiny, v níž pomáhají vytvořit pří-
jemnou atmosféru. 

 L E D  O S VĚ T L E N Í 

 Volvo XC40 je k dispozici se speciál-
ním LED osvětlením interiéru, které 
po setmění podtrhuje půvabné křivky 
palubní desky a chytře řešených dekora-
tivních panelů. 

 K R Á S A  N E Z ATĚŽ U J Í C Í 
Ž I V O T N Í  P R O S TŘE D Í 

 Protože jsou textilní koberečky ve Volvu 
XC40 vyrobeny ze 100% recyklovaného 
materiálu, působí nejen moderním 
dojmem, ale zároveň jsou odrazem 
ekologického přístupu automobilky. 

 O R A N ŽO V É  K O B E R EČK Y 
A P O L S T R O VÁ N Í  D V EŘ Í  L AVA 

 Jedním z rozlišovacích prvků varianty 
R-Design jsou na přání dostupné kobe-
rečky a polstrování panelů dveří v oran-
žovém provedení Lava. Jedná se o sytou 
výraznou barvu, která perfektně vysti-
huje mladistvý charakter Volva XC40. 
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 K L I K Y  D V EŘ Í 

 Masivní a do detailu propracované kliky 
dveří Volva XC40 asociují svým vzhle-
dem velká SUV, přičemž jsou díky 
svému kovovému povrchu příjemné 
na dotek. Volvo XC40 se stane odměnou 
pro všechny Vaše smysly. 

 P A N O R A M AT I C K Á  S TŘEC H A 

 Interiér Volva XC40 byl formován 
v duchu unikátního švédského přístupu, 
který si cení světla. Panoramatická skle-
něná střecha přes den doslova zaplaví 
kabinu přirozeným světlem. 

 V Ý D EC H Y  V E N T I L A C E 

 Výdechy ventilace v novém Volvu XC40 
jsou dokladem vynalézavosti našich 
designérů, kteří v nich s lehkostí spojili 
krásný minimalistický vzhled s vynikající 
funkčností. 
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 SKUTEČNĚ CHY TRÁ ÚLOŽNÁ ŘEŠENÍ 

 Důvtipně řešená odkládací místa v interiéru Volva XC40 jsou 
výsledkem našeho naslouchání zákazníkům a pochopení toho, 
co od svých aut požadují. Kapsy v předních dveřích jsou dosta-
tečně velké na to, aby se do nich vešel notebook, příruční taška 
nebo dokonce tři velké lahve s nápojem. Tento velkorysý prostor 

jsme mohli vytvořit díky inovaci automobilky Volvo Cars, kterou 
je basový reproduktor s technologií Air Woofer Technology™. 
Ten je umístěn za palubní deskou a nezabírá cenné místo ve dve-
řích. Jedná se jen o jeden z mnoha způsobů, kterými Vám Volvo 
XC40 usnadní Váš každodenní život. 

 B E Z D R ÁT O V É  D O B Í J E N Í 
T E L E F O N U 

 Pod dotykovým displejem středové 
konzoly je prostor, do kterého lze vložit 
mobilní telefon a pomocí bezdrátové 
technologie ho zde i nabít. Díky tomuto 
esteticky čistému řešení budete mít svůj 
telefon stále po ruce. 

 C H Y T R Á  Ú L O Ž N Á  ŘE Š E N Í 

 Úložný box pod přední středovou 
loketní opěrkou nabízí dostatek prostoru 
pro umístění malé příruční tašky nebo 
dokonce krabice s papírovými kapes-
níčky běžných rozměrů. Před ním je 
umístěna vyjímatelná úložná schránka.   
Není k dispozici pro variantu XC40 T5 
Twin Engine.
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 V E L K É  O D K L Á D A C Í 
K A P S Y  V E  D V EŘ Í C H 

 Protože ve dveřích nejsou integrovány 
reproduktory, zbývá zde dostatek místa 
pro velké odkládací kapsy, které na každé 
straně nabízí dostatek prostoru pro ulo-
žení notebooku nebo dokonce tří litro-
vých lahví s nápoji. 

 D R Ž Á K  K A R E T 

 Držák karet elegantně integrovaný 
do palubní desky nabízí optimální 
způsob pro uložení karet potřebných 
např. při jízdě po placených dálničních 
úsecích, které budete mít stále poho-
dlně při ruce.  

 H ÁČE K  N A  TA Š K U 

 Prostřednictvím výklopného háčku, 
který je nenápadně integrován z vnější 
strany schránky v palubní desce, můžete 
pohodlně zajistit malou příruční tašku 
nebo tašku s občerstvením, aby se obsah 
tašky za jízdy nevysypal. 



 VŠESTRANNĚ 
V YUŽITELNÝ 
PROSTOR 

 V automobilce Volvo Cars vše začíná lidmi. Proto je sledujeme, 
nasloucháme jim a navrhujeme naše auta v závislosti na jejich 
potřebách. To je také důvod, proč je Volvo XC40 doslova 
nabito celou řadou praktických a všestranně zaměřených 
funkcí, které Vám pomohou převážet vše, co potřebujete, 
tím nejsnazším možným způsobem. Díky velkorysému 
zavazadlovému prostoru, který se může na přání otevírat 
bez použití rukou, bude nakládání a vykládání všech zavazadel 
a předmětů snazší než kdykoliv dříve. Jestliže potřebujete naložit 
objemné nebo neobvykle vysoké předměty, jistě Vám přijde 
vhod výklopná a odnímatelná podlaha zavazadlového prostoru. 
A pokud potřebujete ještě více prostoru, stačí sklopit opěradla 
zadních sedadel. 
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 Cenné předměty lze schovat pod uzamykatelnou podlahu zavaza-
dlového prostoru, kde budou mimo dohled nenechavců. Aby byl 
zavazadlový prostor maximálně praktický, lze sklopnou pod-
lahu nastavit hned do několika poloh. Mimoto zde najdete čtyři 
úchytná oka, která Vám pomohou zajistit náklad na svém místě, 
čímž zároveň přispějí k vyšší bezpečnosti posádky. Součástí 
výbavy zavazadlového prostoru jsou také dva háčky na nákupní 
tašky, aby se Vám při přepravě obsah tašek nevysypal nebo 
nevylil na podlahu. Vaše Volvo XC40 Vám pomůže pohodlně 
převážet jakýkoliv typ nákladu bez ohledu na to, zda je velký 
nebo malý. 

 Komfortní otevírání 
 Volvo XC40 Vám usnadní život například v případě, že se k němu vracíte s plnýma 
rukama. Jestliže ho necháte vybavit funkcí bezklíčového přístupu, bude Vám pro auto-
matické otevření či zavření dveří zavazadlového prostoru stačit mávnout nohou 
pod zadním nárazníkem. 

 Parametry, které oceníte 
 Volvo XC40 se přizpůsobí potřebám Vašeho života. Mezi jeho přednosti patří zava-
zadlový prostor, který je jedním z největších v dané třídě a díky svému pravidelnému 
tvaru Vám pomůže maximálně využít celou svou kapacitu. Pomocí sklopné podlahy, 
kterou lze nastavit do několika poloh, si ho navíc můžete upravit dle aktuálních 
požadavků. 
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 SLADÍ SE 
S VAŠÍM ŽIVOTEM 

 Veškerá interakce s Volvem XC40 probíhá přirozeným a intuitiv-
ním způsobem. Smyslem všech technologií ovládacího rozhraní 
od snadno ovladatelného dotykového displeje středové konzoly 
přes displej komunikačního rozhraní řidiče s vysokým rozlišením 
až po hlasové ovládání, které rozumí běžné řeči (není k dispozici 
v ČJ), je usnadnit Vám život. 

 Způsob práce s palubními funkcemi Vám bude přidat pově-
domý, protože je stejně intuitivní jako ovládání telefonu. Většinu 
funkcí můžete ovládat prostřednictvím dotykového displeje stře-
dové konzoly. Jedná se o na výšku uložený, atraktivně působící 
displej s ostrou grafi kou, který je snadno čitelný a bude přesně rea-
govat na Vaše doteky, a to dokonce i v rukavicích.  

 12,3" digitální displej komunikačního rozhraní řidiče Vám 
pomůže soustředit se na silnici před Vámi, protože zobrazí ty nejdů-
ležitější informace přímo ve Vašem zorném poli. Mimoto automa-
ticky přizpůsobí podsvícení okolním světelným podmínkám, což 
znamená, že zvýší či sníží jas, aby byl za daných okolností co nejlépe 
čitelný. 

 Váš průvodce 
 Navigační systém Sensus se stane Vaším 
průvodcem, který Vám pomůže najít ide-
ální cestu do cíle a stane se Vaším zdro-
jem  informací. S přehlednými mapami, 
bez platnou aktualizací mapového 
systému po celou dobu životnosti a se 
širokou nabídkou aplikací ke stažení vždy 
najdete přesně to, co hledáte, a můžete 
sdílet svou aktuální polohu. Chceme 
po Vás jen, abyste si užívali cestu, kterou 
máte před sebou. 

 VÍCE INFORMACÍ NAJDE TE NA STR ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ 

KONEKTIVITA Pro Váš jednodušší život
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 ST VOŘENO 
K HUDBĚ 

 Protože dobře víme, že hudební doprovod může na cestách 
znamenat obrovský rozdíl, audio systémy pro Volvo XC40 jsou 
koncipovány tak, abyste si mohli svou oblíbenou hudbu užívat 
naplno. Každé Volvo XC40 je vybaveno technologií Air Woofer 
Technology™, která zajišťuje precizní a emotivní přehrávání 
basových tónů. 
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 Pokud toužíte po opravdu intenzivním poslechovém zážitku, je 
zde na přání dostupný audio systém Premium Sound se sousta-
vou reproduktorů značky Harman Kardon®. Jedná se o nejvyšší 
verzi audio systému pro Volvo XC40, kterou jsme vytvořili 
ve spolupráci s jedním ze světových lídrů na poli audio techniky 
a jejíž součástí je 13 reproduktorů zajišťujících nádherně vyvá-
žený a emotivní zvuk. 

 Vše se točí kolem basů  
 Technologie Air Woofer Technology™ Volva XC40 
představuje nový typ audio reproduktoru, který se může 
pochlubit precizním zvukem a působivou reprodukcí 
basových tónů. Protože není integrován ve dveřích, ale je 
umístěn za palubní deskou, jeho další výhodou je úspora 
cenného místa. 

 Hudební streaming kdykoliv na něj máte chuť 
 Pro přístup k hudebním streamovacím službám stačí ve 
Volvu XC40 jen stisknout tlačítko nebo vyslovit své 
přání. Podpora systémů Apple CarPlay™ a Android 
Auto™ znamená, že můžete poslouchat hudbu, zprávy 
nebo audio knihy prostřednictvím svých oblíbených 
aplikací. 

 Harman Kardon® Premium Sound 
 S audio systémem Harman Kardon® Premium Sound 
si ve svém Volvu XC40 budete užívat svou oblíbenou 
hudbu na plno. Audio systém vytvořený ve spolupráci 
se světově proslulými experty na audio techniku nabízí 
působivý a bohatě prokreslený zvuk, přičemž předsta-
vuje to nejlepší z naší nabídky audio systémů. 

 KONEK TIVITA  | 23
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 S  A P L I K A C Í  V O LV O  O N 
C A L L  B U D E  VÁ Š  D E N 

J E D N O D U Š Š Í  

  Od ranní úspory času až 
po relaxační jízdu při návratu domů 
má systém Volvo On Call potenciál 

stát se Vaším nepostradatelným 
 každodenním partnerem. 

  J A K Ý  J E  D A L Š Í  P L Á N ?  

  V okně kalendáře se zobrazí Vaše další 
schůzka. Stačí, abyste stiskli tlačítko 

v aplikaci a adresa místa další schůzky 
se odešle do navigačního systému.  

  P O MŮŽ E  VÁ M 
N A J Í T  VA Š E  A U T O  

  Pokud zapomenete, kde jste zaparko-
vali svůj vůz, stačí použít lokátor vozu 

a na mapě se zobrazí ulice, kde vůz stojí. 
Jestliže jste v jeho blízkosti, můžete ho 

na sebe nechat upozornit aktivací 
houkačky a světel.  

12:0011:0007:30

 P E R F E K T N Í  Z AČÁT E K  D N E   

 Díky schopnosti aplikace Volvo On 
Call ovládat nezávislé palivové topení 
Vašeho vozu můžete i za mrazivých rán 
nastupovat do příjemně vyhřátého vozu 
s odmrazenými skly. Na cestě Vám ve 
voze stačí stisknout tlačítko On Call 
a požádat operátora, aby zadal Vaši 

cílovou polohu do navigačního systému
 Vašeho vozu, abyste ho Vy nemuseli 
zadávat manuálně (pro ČR dostupné 

pouze prostřednictvím zaslání cíle 
přímo z aplikace VOC). 

 VOLVO ON CALL. 
JE ZDE PRO VÁS, 

KDYKOLIV JI POTŘEBUJETE 

 Aplikace Volvo On Call spojí Váš vůz se zbytkem světa, aby 
Vám usnadnila život. Protože je zde pro Vás, kdykoliv ji potře-
bujete, Váš vůz se stane něčím více než jen dopravním pro-
středkem – bude Vaším osobním asistentem.  

  Určitě oceníte, když Vám prozradí, která kavárna ve městě 
je nejlepší a rovnou odešle její polohu do navigačního systému 
ve Vašem voze. Mimo to Vás bude včas informovat, kdy máte 
příští schůzku, a poradí Vám, jak se tam co nejefektivněji 
dostat. Dále Vás jistě potěší, že si s její pomocí můžete nechat 
na dálku předem vyhřát nebo ochladit kabinu, aby byl Váš 
vůz připraven na ranní cestu do kanceláře nebo na pohodový 
návrat zpět domů. Dokáže Vám najít volné parkovací místo 
a rovnou Vás k němu i dovede. Jestliže aplikaci Volvo On Call 
necháte synchronizovat se s Vaším kalendářem, bude Váš vůz 
informovat o tom, kdy máte další schůzku a jak se tam dosta-
nete. V neposlední řadě přispěje k zajištění Vašeho bezpečí, 
protože v případě dopravní nehody automaticky kontaktuje 
rychlou záchrannou službu, které zároveň předá informace 
o Vaší poloze. 

 Systém Volvo On Call Vás udrží v kontaktu se všemi a se 
vším, co potřebujete. Je stále aktivní. Je stále s Vámi. Je zde 
stále pro Vás. 



  K O M F O R T  O V L Á D A N Ý 
N A  D Á L K U   

 Nastává ideální čas pro zapnutí 
 nezávislého palivového topení, abyste 

měli při odchodu z kanceláře vůz
 krásně vyhřátý. 
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  PŘ I P R AV E N O  N A  N O V Ý  D E N   

  Přichází Vám upozornění, že máte ráno 
pracovní schůzku. Místo konání schůzky 

si odešlete do navigačního systému 
 Sensus a nastavíte topení, aby se zapnulo 

pár minut před tím, než nastoupíte 
do vozu.  

 V ÍCE INFORMACÍ NAJDE TE NA WEBOV ÝCH STR ÁNK ÁCH: VOLVOCARS.CZ 

 N A J D E  VÁ M  R E S TA U R A C I 

 Máte namířeno domů, ale nemáte chuť 
dělat večeři? Operátor centrály Volvo 
On Call Vám poradí, kde se skvěle 

najíte a během několika vteřin odešle 
polohu dané restaurace do navigačního 

systému ve Vašem voze (v ČR zatím není 
k dispozici). 

  M O B I L N Í  W I - F I 
PŘ Í S T U P O V Ý  B O D    

   Berete s sebou pár kolegů z práce. 
Aby měli ve Vašem voze k dispozici 

stabilní připojení k internetu, vytvoříte 
prostřednictvím systému Volvo On 

Call Wi-Fi přístupový bod pro jejich 
mobilní zařízení.  
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 KOMFORTNÍ ONLINE SLUŽBY 

 Spojením konektivity Vašeho Volva XC40 s možnostmi 
Vašeho mobilního telefonu získáte ve Volvu XC40 mnohem 
více, než jen dopravní prostředek. S aplikací Volvo On Call se Váš 
vůz promění v klíč k celé řadě online služeb, které z něj udělají 

aktivní digitální centrum pro Vás, Vaši rodinu i Vaše přátele. 
Jedná se o ukázku online způsobu myšlení automobilky Volvo, 
který je pro online svět nepostradatelný. 

 Doručení do vozu Volvo 
Služba Doručení do vozu automobilky Volvo (v ČR zatím není 
služba dostupná) Vám ušetří čas a zároveň zatěžuje životní 
prostředí méně než klasický způsob doručování zásilek. Díky 
konektivitě Volva XC40 si můžete nechat online objednaný 
nákup doručit přímo do zavazadlového prostoru Vašeho vozu, 
což Vám ušetří ztracený čas strávený čekáním na příjezd 
dopravce nebo jízdou do výdejního místa. Online si můžete 
zakoupit a nechat doručit do vozu také potraviny a zboží 
 každodenní potřeby. V současné době je služba Doručení do 
vozu společnosti Volvo Cars dostupná jen ve vybraných městech 
a zemích. 

 Sdílení vozu
Služba Sdílení vozu, která je v současné době k dispozici jen 
pro Volvo XC40 od modelového roku MY19, Vám nabídne 
skvělé výhody, které přináší životní styl, jenž je v maximální 
míře online a udržitelný. Volvo XC40 můžete díky aplikaci 
Volvo On Call jednoduchým způsobem sdílet po určitou dobu 
s ostatními. Bez ohledu na to, kde se nacházíte Vy a kde Váš 
vůz, můžete k Vašemu vozu poskytnout okamžitý přístup svým 
přátelům a členům rodiny. Vůz si odemknou prostřednictvím 
digitálního klíče v mobilní aplikaci, načež se aktivuje speciální 
klíč ve voze, který jim umožní vypůjčit si vůz na stanovenou 
dobu. Je to chytré, jednoduché a bezpečné. 

 Služba Sdílení vozu je k dispozici jen na vybraných trzích. 
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 ABSOLUTNÍ PŘEHLED 

 Vysoká jízdní pozice ve Volvu XC40 Vám díky velkorysému 
výhledu na dění na silnici zajistí maximální přehled nad situací. 
Užívejte si jízdu ve voze, který Vás povznese nad Vaše každo-
denní starosti a díky jehož perfektně promyšlenému a neruše-
nému designu budete mít za volantem absolutní kontrolu. Intu-

itivní technologie se postarají o to, aby byl Váš život zas o něco 
méně komplikovaný. Snadno ovladatelný dotykový displej 
reaguje natolik citlivě, že s ním můžete pracovat i v rukavicích, 
zatímco displej komunikačního rozhraní řidiče s vysokým rozli-
šením nabízí skvělou čitelnost bez ohledu na to, zda je den či noc. 
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 Lidský rozměr 
 Pomyslné srdce kabiny tvoří náš doty-
kový displej středové konzoly známý již 
z předchozích modelů nové generace 
vozů Volvo, který nabízí atraktivní kom-
binaci půvabného vzhledu a intuitivního 
ovládání. Mezi jeho přednosti patří 
i orientace na výšku, díky níž se na něm 
může zobrazovat více informací, což platí 
i pro mapy navigačního systému.  
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BEZPEČNOST Ochrana toho, co je důležité



 TECHNOLOGIE, K TERÉ 
SKUTEČNĚ POMÁHAJÍ 

 Každá cesta ve Volvu XC40 bude díky řadě užitečných inovací 
automobilky Volvo Cars probíhat s lehkostí. Například Asistent 
pro jízdu v kolonách a Pilot Assist z Vás sejmou stres a jízda 
v husté dopravě bude o poznání méně únavná. Jedná se o tech-
no logie, které Vám pomohou udržovat požadovaný odstup 
od vozidla vpředu a pomocí jemných zásahů do řízení udržovat 
vůz vyrovnaný ve středu jízdního pruhu. Adaptivní tempomat 
Vám zpříjemní řízení automatickým zajišťováním požadovaného 
odstupu od vozidla před Vámi; stačí nastavit požadovanou 
vzdálenost a Volvo XC40 v závislosti na podmínkách přizpůsobí 
rychlost. 

 Upozornění: Za řízení vozu je plně zodpovědný řidič a výše popsané funkce mají pouze 
podpůrný charakter. 
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 CIT Y SAFET Y: 
OCHRANA TOHO 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO 

 Značka Volvo je synonymem bezpečnosti a vyspělé funkce, 
kterými je vybaveno Volvo XC40, jsou výsledkem desítek let 
zkušeností a nepřetržitého vývoje inovací, jejichž smyslem je 
předcházet dopravním nehodám a v případě, že k autohavárii 
přece jen dojde, chránit Vás a celou Vaši posádku.  

 Základem aktivní bezpečnosti v podání značky Volvo je 
systém City Safety. Jedná se o soubor technologií, které 
v případě hrozící kolize ve dne i v noci upozorňují na jiná 
vozidla, chodce, cyklisty a velká zvířata, která vozu zkříží 
dráhu. Jestliže na jeho varování včas nezareagujete, může začít 
automaticky brzdit, aby předešel nárazu nebo alespoň zmírnil 
jeho dopad.  

 Systém City Safety je standardní součástí každého 
Volva XC40. Mimo to hraje zásadní roli v realizaci naší vize, 
na základě které by počínaje rokem 2020 neměl v nových 
vozech Volvo nikdo zemřít a ani by zde neměl být nikdo vážně 
zraněn.  
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Systém ochrany před srážkou s proti-
jedoucím vozidlem prostřednictvím 
automatického brzdění
Technologie, se kterou si společnost 
Volvo Cars připsala celosvětové prven-
ství, dokáže rozpoznat vozidla jedoucí 
proti Vám ve špatném jízdním pruhu. 
Jestliže kolizi nelze předejít, systém 
může Váš vůz automaticky zabrzdit a při-
táhnout na přání dostupné „připravené 
bezpečnostní pásy“ předních sedadel, 
aby se maximálně snížil dopad nárazu.

Systém propojené bezpečnosti
Jedná se o bezpečnostní inovace, 
které Vám pomohou předjímat poten-
ciálně nebezpečné dopravní situace 
například prostřednictvím upozor-
nění na to, že nějaký jiný online vůz 
před Vámi aktivoval výstražná světla. 
Mimo to Vás mohou funkce Systému 
propojené bezpečnosti na základě 
aktuálního počasí a informací z infra-
struktury upozornit na nebezpečí 
kluzké silnice. Jedná se o informace, 
jejichž sdílení s ostatními vozidly fun-
guje anonymně a obousměrně.



 Upozornění: Za řízení vozu je plně zodpovědný řidič a výše popsané funkce mají pouze podpůrný charakter. 
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 Systém ochrany před srážkou 
s protijedoucím vozidlem 
ve vedlejším pruhu 
Systém Vám prostřednictvím automa-
tického asistenta řízení pomůže pře-
dejít případné srážce s protijedoucím 
vozidlem. Pokud s vozem přejedete 
vodorovné značení jízdního pruhu 
a vybočíte do cesty protijedoucímu 
vozidlu, Váš vůz Vás na hrozící nebez-
pečí upozorní a jemným zásahem 
do řízení Vám pomůže vrátit vůz zpět 
do správné stopy. 

 Systém ochrany proti neúmyslnému 
sjetí z vozovky
Jedná se o bezpečnostní inovaci auto-
mobilky Volvo, která má za úkol udržet 
Vás bezpečně na silnici. Pokud Sys-
tém ochrany proti neúmyslnému sjetí 
z vozovky rozpozná, že vůz inklinuje 
k neúmyslnému opuštění silnice, pokusí 
se ho jemným zásahem do řízení navést 
zpět a případně může začít i brzdit. 

 Informační systém monitorující mrtvý 
úhel (BLIS™) s asistentem řízení
Systém BLIS™ Vás může upozorňovat 
na vozidla, která se pohybují ve Vašem 
mrtvém úhlu nebo se k Vám přibližují 
zezadu vysokou rychlostí. Jestliže 
i přes to vjedete do dráhy jiného vozidla, 
systém BLIS™ Vám může jemným 
zásahem do řízení pomoci vrátit vůz zpět 
do původního jízdního pruhu. 

Systém udržení vozidla v jízdním pruhu 
a Upozornění na vybočení z jízdního 
pruhu
Jedná se o standardní funkci, která sleduje 
situaci před vozem a pokud zaznamená, že 
se vůz chystá neúmyslně vybočit ze svého 
jízdního pruhu, jemnými zásahy do řízení 
ho může vrátit zpět. Pokud by nebyl zásah 
do řízení dostačující nebo byste i nadále 
pokračovali v řízení vozu směrem ven 
z jízdního pruhu, budete na nebezpečnou 
situaci upozorněni jemnými vibracemi 
na volantu.



 PARKOVÁNÍ, K TERÉ 
JE HRAČKOU 

 Parkování s Volvem XC40 je díky jeho kompaktním 
rozměrům, vyvýšené jízdní pozici a citlivým reakcím řízení 
hračkou. Aby bylo ještě snazší, jsou Vám k dispozici naše chytré 
technologie. Kamera s výhledem do 360°, která je pro Volvo 
XC40 dostupná, zobrazuje díky informacím z diskrétně 
integrovaných kamer výhled z ptačí perspektivy na okolí vozu. 
Díky němu jasně vidíte, kde se vzhledem k poloze Vašeho vozu 
nacházejí jiná vozidla nebo objekty a můžete se jim snadno 
vyhnout. 
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 Aktivní parkovací asistent představuje podpůrnou funkci, která 
Vám pomůže zaparkovat Vaše Volvo XC40 na podélné parkovací 
místo, které je jen 1,2krát delší než vlastní vůz, nebo na stan-
dardně vyznačené parkovací místo. Vše, co musíte udělat Vy, 
je regulovat rychlost pedálem akcelerátoru a brzdy (na základě 
pokynů palubního systému). 

 Mimoto Vám Aktivní parkovací asistent pomůže parkovací 
místo najít tím, že Vás upozorní až budete projíždět kolem 
vhodného prostoru, a následně Vám může pomoci z něj vyjet. 

Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem 
s připravenými brzdami Vám usnadní couvání ven z parkovacího 
místa, které bude zároveň bezpečnější. Radarové senzory 
integrované v zadním nárazníku při couvání rozpoznají, že se 
k zadní části vozu z boku blíží jiné vozidlo, cyklista nebo chodec. 
V momentě, kdy některý z těchto „objektů“ senzory rozpoznají, 
Vás systém upozorní na hrozící nebezpečí a v případě potřeby 
začne automaticky brzdit, aby předešel kolizi nebo alespoň 
zmírnil její dopad. 

 Lepší výhled 
 Kamera s výhledem do 360° Volva XC40 Vám poskytne podrobný výhled z ptačí per-
spektivy na okolí vozu, takže budete přesně vědět, co se v blízkosti Vašeho vozu nachází. 
Tuto funkci oceníte především na stísněných nepřehledných parkovištích, odkud 
vyváznete bez škrábance. 

 Praktická aplikace 
 Aplikace Volvo On Call Vám pomůže 
najít Váš vůz na rozlehlém parkovišti. 
Stačí jen nechat na dálku krátce aktivo-
vat výstražná světla a houkačku. Jestliže 
je Vaše Volvo XC40 vybaveno systémem 
Sensus Connect a navigačním systémem 
Sensus, budete mít k dispozici také 
aplikaci Park and Pay, která Vám pomůže 
najít v okolí volné parkovací místo 
a zároveň za něj i zaplatit (v ČR zatím 
nedostupné).  
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ST VOŘENO K TOMU, 
ABY VÁS CHRÁNILO

 Chránit Vás i Vaši posádku vždy bylo nejvyšší prioritou kaž-
dého z vozů Volvo a vyspělé technologie Volva XC40 těží z desí-
tek let inovací automobilky Volvo Cars. 

 Stejně jako všechny ostatní modely Vás bude i Volvo XC40 
chránit maximální silou. Aby byly všichni, kdo sedí v prostoru 
pro cestující, chráněni před nebezpečím, byla na výrobu bez-
pečnostní klece ve vysokém podílu použita ocel s ultra vysokou 
pevností legovaná bórem. Riziko poranění páteře při nárazu 
minimalizuje struktura speciálně navržených předních seda-
del. Součástí předních sedadel je také Systém ochrany před 
hyperfl exí krční páteře, který pomáhá redukovat pravděpodob-
nost poranění krční páteře v případě, kdy do vozu někdo narazí 
zezadu. Jestliže s Vaším Volvem XC40 sjedete ze silnice, 
Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění 
vozovky pomůže snížit pravděpodobnost, že se vážně zra-
níte. Protože má Vaše Volvo šestý smysl, včas se připraví, 
aby měl pro Vás dopad nárazu co nejmenší následky. Například 
příplatková funkce Příprava bezpečnostních pásů předních 
sedadel zajistí, abyste v případě rozpoznání pravděpodob-
ného nárazu seděli v nejbezpečnější možné poloze. 
V případě dopravní nehody Vaše Volvo prostřed-
nictvím systému Volvo On Call automaticky 
kontaktuje záchrannou službu, které předá 
informace o Vaší poloze, aby Vám mohla 
přijet pomoci co nejrychleji je to možné. 
Všechny tyto a celá řada dalších funkcí 
se postarají o to, aby bylo Vaše Volvo 
XC40 opravdu bezpečným místem. 
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 AGILNÍ CHARAK TER. 
CITLIVÉ REAKCE. 
A VŠE POD KONTROLOU. 

 Pokaždé, když budete řídit své Volvo XC40, budete mít pocit, 
že máte vše pevně v rukách. Díky sofi stikovanému zavěšení 
kol s vysokým podílem lehkých hliníkových dílů si budete 
za volantem užívat agilní a energické reakce bez ohledu na to, 
zda budete projíždět ulicemi města nebo se vydáte za jeho 
hranice. Vzhledem k možnosti výběru jízdních režimů si můžete 
upravit citlivost reakcí vozu dle svého aktuálního rozpoložení. 
Nastavení se vztahuje na motor, automatickou převodovku, 
elektronické řízení stability, řízení a funkci Start/Stop. Na přání 
dostupný podvozek Four-C zahrnuje elektronicky regulované 
tlumiče, které Vám za jízdy zaručí ještě všestrannější jízdní 
vlastnosti a ještě lepší ovladatelnost. Modely vybavené poho-
nem všech kol nabízí lepší trakci, která přispívá k efektivnější 
akceleraci při rozjezdu ze stání a k sebejistějšímu pocitu při 
jízdě na kluzkém povrchu nebo s přívěsem. Další praktickou 
funkcí je Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu, který 
Vám pomůže pohodlněji, a především bezpečněji, sjíždět strmé 
svahy nebo kluzké silnice. 

 Chytré pohonné agregáty Vám poskytnou citlivé reakce dle 
potřeby při nízkých emisích a nízké spotřebě paliva. Není třeba 
přistupovat k žádným kompromisům. Za tím vším stojí naše nová 
rodina sofi stikovaných motorů s přeplňováním turbodmychadly. 
Jedná se o kompaktní a lehká pohonná ústrojí, která nabízí 
výkon a efektivitu ve vyváženém poměru. Mimo to podstatně 
méně zatěžují příď vozu, který tím pádem získává agilnější jízdní 
charakter. 

 Výkon je na silnici přenášen prostřednictvím vysoce efektiv-
ních převodovek s plynulým řazením, mezi které patří i osmis-
tupňová automatická převodovka s možností manuálního 
řazení s pomocí pádel řazení na volantu. Volvo XC40 je autem, 
které Vám zajistí plnou kontrolu nad situací, bude Vás inspirovat 
a dodá Vám dostatek sebejistoty bez ohledu na to, zda se vydáte 
na krátkou či dlouhou cestu. 

POHON Moderní efektivní hnací síla
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ČISTÁ SÍLA 
K VAŠIM SLUŽBÁM 

S novou motorizací T5 Twin Engine si budete užívat energic-
kou jízdu a současně se budete chovat ohleduplně k životnímu 
prostředí.  Tento inovativní plug-in hybridní agregát kombinující 
vysoce efektivní kompaktní tříválcový benzínový motor a elekt-
romotor Vám bude dělat radost nejen silným výkonem, ale i mož-
ností každodenního dojíždění s nulovými emisemi.

Charakteristiku pohonné jednotky si snadno upravíte dle svých 
aktuálních potřeb nebo nálady. Ve výchozím nastavení je aktivní 
režim Hybrid využívající oba motory k zajištění optimálního kom-
fortu a dojezdu při jízdách na delší vzdálenosti. V režimu Pure 
optimalizovaném pro jízdu rychlostí do 125 km/h Vás čeká čistě 
elektrická jízda s nulovými emisemi, která představuje perfektní 
řešení pro pohodové dojíždění po městě. Jestliže si zvolíte režim 
Power, pohonná jednotka, převodovka, brzdy a řízení začnou vzá-
jemně spolupracovat na dosažení maximálního výkonu, abyste 



si mohli vychutnat dynamický a vzrušující jízdní zážitek. Úkolem 
režimu Off Road je poskytnout Vám ideální stabilitu a trakci 
při pomalé jízdě po nezpevněných silnicích.

Mimo to je zde také režim Individual, jehož charakteristiku si 
můžete upravit na míru svým požadavkům.

Regenerativní brzdění prodlužuje dojezd v čistě elektrickém 
režimu a současně zajišťuje plynulé a efektivní brzdění. Princip 
spočívá v tom, že se energie vzniklá při zpomalování v důsledku 
uvolnění plynového pedálu nebo sešlápnutí brzdového pedálu 
vrátí zpět do akumulátoru.

Pro dosažení maximálně citlivých reakcí vozu a hospodárné 
jízdy spolupracuje náš kombinovaný agregát pohánějící přední 
kola s naší 7stupňovou dvouspojkovou automatickou převodov-
kou umožňující rychlou změnu převodových stupňů.

Vyvážená konstrukce
Aby bylo zajištěno optimální rozložení hmotnosti a vytvořeno nízké těžiště, je kompaktní 
akumulátor umístěn ve střední části vozu. Díky tomu si můžete užívat bezpečnou jízdu 
ve voze, který je ohleduplný vůči životnímu prostředí, a současně nedělá kompromisy 
na velikosti prostoru pro cestující nebo zavazadla.

Vždy připraveno na cestu
Vaše Volvo XC40 T5 Twin Engine můžete snadno nabít doma nebo na čerpací stanici. Plně 
nabitý akumulátor Li-Ion Vám zajistí dojezd, který je dostatečný pro běžné každodenní 
dojíždění. 
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 CARE BY VOLVO – 
ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB 

VLASTNICTVÍ VOZU 

 Chápeme, že se postupem doby mění nejen lidské životy, ale 
i potřeby mobility. Moc dobře si uvědomujeme, jak jsou pro Vás 
důležité fl exibilita, přístup k nejnovějším technologiím a atrak-
tivní design. Proto se společnost Volvo Cars postavila do čela 
při představování nových způsobů, jak si užívat cestování 
v automobilu. 
 Říkáme tomu Care By Volvo (v ČR zatím není k dispozici). 
Myslíme si, že název tohoto programu mluví za vše. Naše 
nabídka předplacených služeb je navržena tak, abyste si mohli 
svůj vůz užívat bez starostí, díky čemuž bude Váš život snazší 
a příjemnější. 
 Za pevný měsíční poplatek, který pokrývá pojištění, údrž-
bové práce a daně, výměnu pneumatik a neustále se rozšiřující 
seznam osobních asistenčních služeb*, Vám předplatné Care 
by Volvo nabídne bezproblémový servis, který se radikálně liší 
od leasingu pro soukromé osoby i od tradiční formy zapůjčení 
vozu. 
 Připojte se k nám na naší nové cestě, v rámci níž se chystáme 
změnit defi nici luxusního automobilového zážitku a současně 
přistupovat k mobilitě zodpovědným a promyšleným způsobem, 
který Vás nadchne. Program Care by Volvo Vám nabízí svobodu. 
Svobodu volby, svobodu využívání vozu a svobodu cestování 
podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně.

 * Nabídka dostupných služeb se může lišit v závislosti na konkrétní lokalitě a požadav-
cích trhu. Bližší informace o programu Care by Volvo jsou uvedeny v lokální nabídce 
pro Vás trh. 







 V Y T VOŘTE SI SVÉ 
VLASTNÍ ŠVÉDSKÉ 
SUV DO MĚSTA 

 Při všem, co děláme, stavíme na první místo lidi. Tím pádem 
Vám přirozeně chceme poskytnout dostatek volnosti, abyste si 
mohli vytvořit Volvo, které bude v perfektním souladu s Vaším 
životním stylem a s Vaší osobností. 

 Inspirováno pulzujícím městským životem a současnou 
módou může být Volvo XC40 stejným individualistou jako jste 
Vy. Vytvořili 
jsme pro Vás čtyři různé designové varianty, které se mohou 
pochlubit velmi výrazným stylem a charakterem: sportovní verzi 
XC40 R-Design, luxusnější provedení XC40 Inscription, prémi-
ovou variantu XC40 Momentum a základní Volvo XC40 se stan-
dardní výbavou. 

 Bez ohledu na své priority si můžete být jistí, že máme Volvo 
XC40 jako stvořené přímo pro Vás. Čtěte dále a poznejte různé 
podoby Volva XC40. 

  V O LV O  X C 4 0  M O M E N T U M 

 Sebejistý městský vůz s moderním 
 prémiovým stylem, který je k dispozici 
v  různých kontrastních kombinacích. 

  V O LV O  X C 4 0  R -D E S I G N 

 Inspirováno sportovním výkonem 
a  ozvláštněno energickým kontrastním 
designem, který dýchá z každého detailu. 
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 V O LV O  X C 4 0 

 Hrdá základní varianta švédského 
městského SUV. 

  V O LV O  X C 4 0  I N S C R I P T I O N  

Svěží závan skandinávského luxusu 
ve spojení se stylovými detaily, původ-
ními materiály a moderním elegantním 
zpracováním. 

POZNÁMKA: Jednotlivé úrovně výbavy se mohou na různých trzích lišit. Pokud máte zájem 
o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného partnera pro prodej vozů  Volvo. 

 JESTLIŽE SI CHCE TE NAVRHNOUT SVÉ VL ASTNÍ 
VOLVO XC 40, NAVŠTIV TE PROSÍM STR ÁNK Y: 

WWW.VOLVOCARS.COM/CZ/BUILD/SUV/XC40 



 SPORTOVNÍ 
VZHLED 

 Ve Volvu XC40 R-Design se odráží sportovní duše Vašeho švéd-
ského městského SUV, která je zdůrazněna expresivními leskle 
černými prvky exteriéru, jako je například střecha. Na silnici 
upoutají pozornost  velká kola z lehké slitiny, která Volvu XC40 
dodají na mocném vzhledu. Atraktivní provedení dává tomuto 
vozu vyniknout z každého úhlu,  přičemž je zároveň příslibem 
strhující jízdy. 

 Uvnitř interiéru v tmavém provedení Charcoal, které zdůraz-
ňuje zaměření kokpitu na řidiče, budete obklopeni zakázkovými 
materiály a precizně zpracovaným dekorativním obložením. 
Vaše tělo budou hýčkat komfortní a vysoce podpůrná seda-
dla R-Design čalouněná v kombinaci perforovaná jemná kůže 
Nappa / textil Nubuck. Vše od sportovního volantu R-Design 
s na přání dostupnými pádly řazení až po tmavé polstrování 
stropu v provedení Charcoal Vás bude za jízdy inspirovat 
a podporovat. Pokud chcete své Volvo XC40 R-Design odlišit, 
vybavte ho na přání dostupnými unikátními koberečky a pol-
strováním dveří v oranžovém odstínu Lava, které působí mla-
distvým dojmem, jsou stylové a přispívají k vytvoření energické 
atmosféry.  
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 NAVRHNĚTE SI SVÉ VL ASTNÍ 
VOLVO XC 40 R-DESIGN NA STR ÁNK ÁCH 

VOLVOCARS.CZ 





 INSPIROVÁNO VÁŠNÍ 
PRO SPORT 

 Volvo XC40 R-Design je naší nejsportovněji působící úrovní 
výbavy, kterou charakterizují dynamické kontrasty a sebejistý 
vzhled. Unikátní design detailů exteriéru v leskle černém prove-
dení, jako jsou např. maska chladiče, střešní ližiny a kryty vnějších 
zpětných zrcátek, společně s velkými koly přispívají k vytvoření 
skutečně sportovního vzhledu. Expresivní styl se prolíná i interié-
rem, a to v podobě sedadel R-Design čalouněných v kombinaci 
perforovaná jemná kůže Nappa / textil Nubuck, na přání dostup-
ných koberečků a polstrování dveří v oranžovém odstínu Lava 
a klenutého dekorativního obložení v hliníkovém provedení 
Cutting Edge. O kontrolu nad reakcemi vozu a Váš jízdní kom-
fort se postará podvozek Sport. 

 K silnému charakteru vozu přispívá také 
černá střecha, která může v závislosti 
na zvolené barvě exteriéru dodat Volvu 
XC40 R-Design na značné dramatičnosti. 
Elegantním vyjádřením hrdosti na vůz, 
který řídíte, je reliéfní logo R-Design 
na nejzazším střešním sloupku. 

 Dojem výkonného vozu podtrhují 
na přání dostupná velká 20" kola z lehké 
slitiny s 5 dvojitými paprsky ve výrazném 
matně černém provedení Matt Black 
s výbrusy Diamond Cut, která harmo-
nicky ladí s pro Volvo typickými LED 
světlomety ve tvaru T a s leskle černými 
designovými prvky, jako jsou maska chla-
diče, kryty vnějších zpětných zrcátek, 
střecha a integrované střešní ližiny. 

Při pohledu zezadu upoutají pozornost 
dvě integrované koncovky výfuku 
a leskle černý spodní kryt zadního náraz-
níku, které působí sportovně-elegantním 
dojmem. 

 Maska chladiče je u varianty R-Design 
tvořena leskle černým rámem a vysoce 
lesklou černou mřížkou s horizontálními 
žebry, která přispívají k jejímu unikát-
nímu vzhledu. 
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 V kabině Volva XC40 R-Design si budete 
ve dne i v noci užívat exkluzivní sportovní 
atmosféru, ke které přispívá klenuté deko-
rativní hliníkové obložení interiéru Cutting 
Edge s integrovaným LED osvětlením. 

 Užijte si dynamickou atmosféru uvnitř svého 
Volva XC40 R-Design. Tmavý interiér Char-
coal s na přání dostupnými koberečky a polst-
rováním dveří v oranžovém odstínu Lava zde 
vytváří energický kontrast, zatímco exkluzivní 
sedadla R-Design, dekorativní hliníkové 
obložení Cutting Edge a kůží potažená hlavice 
řadicí páky R-Design s koženou manžetou 
a s bílým prošíváním jasně vypovídají o spor-
tovní povaze vozu. 

 Na řidiče orientovaný interiér Volva 
XC40 R-Design s volantem R-Design 
částečně potaženým perforovanou kůží, 
s kůží potaženou hlavicí řadicí páky, s hli-
níkovými sportovními pedály a s na přání 
dostupnými pádly řazení Vás v roli řidiče 
přesune do centra dění. 

 Velkorysou oporu Vašemu tělu zajistí 
sedadla R-Design čalouněná exkluzivní 
kombinací perforované jemné kůže 
Nappa a textilního materiálu Nubuck, 
která nabízí několik možností nastavení. 
Jejich sportovní vzhled umocní kontrastní 
bílé prošívání a lemování, zatímco manu-
álně nastavitelné prodloužení sedáku 
poskytne oporu Vašim stehnům. 



 Lak, pro který se rozhodnete, bude mít obrovský vliv na výsledný 
vzhled Vašeho Volva XC40 R-Design. Například perleťově bílý 
odstín Crystal White dodá Vašemu vozu ve spojení s kontrastní leskle 
černou střechou moderní, roboticky působící vzhled, zatímco v černé 
barvě Black Stone bude Váš vůz působit střízlivějším, zato však sil-
nějším, dojmem, který ještě podtrhnou velká 19" kola z lehké slitiny 
v matně černém provedení Matt Black s výbrusy Diamond Cut. 

  18" kola s 5 dvojitými paprsky,
černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut 

(standardní výbava)  

  19" kola s 5 dvojitými paprsky, 
černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut

(volitelná výbava) 
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 21" kola s 5 trojitými paprsky v otevře-
ném provedení, černá Black / výbrusy 

Diamond Cut (volitelná výbava) 

  20" kola s 5 dvojitými paprsky, černá Matt 
Black / výbrusy Diamond Cut, 920

(volitelná výbava) 



 720 Modrá Bursting Blue Metallic 

 019 Černá Black Stone  725 Červená Fusion Red Metallic 

 728 Zelenošedá Thunder Grey Metallic729 Stříbrná Glacier Silver Metallic

 707 Perleťově bílá Crystal White Metallic 

 LESKLE ČERNÁ STŘECHA  
 Střecha Volva XC40 R-Design je vždy v leskle černém 
provedení Glossy Black. Tak zdůrazňuje silný charakter 
vozu a zároveň perfektně ladí s dalšími designovými 
prvky exteriéru, které jsou též lakovány v leskle černém 
odstínu. 
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717 Černá Onyx Black Metallic



 Sportovní interiér Volva XC40 R-Design v tmavém provedení 
Charcoal vytváří perfektní prostředí pro agilní jízdu. Sportovní 
atmosféra kokpitu je dále umocněna polstrováním stropu v tma-
vém provedení Charcoal, zatímco na přání dostupné koberečky 
a polstrování dveří v oranžové barvě Lava vnáší do interiéru 
nápaditý kontrast.  

 Čalounění v kombinaci textil Nubuck 
a jemná kůže Nappa v tmavém odstínu 
 Charcoal, koberečky a polstrování panelů 
dveří v oranžovém odstínu Lava, RB00
(volitelná výbava) 

 Hliníkové dekorativní obložení Cutting 
Edge 
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 Sedadla R-Design čalouněná stylovou 
kombinací perforované jemné kůže 
Nappa a textilu Nubuck jsou opatřena 
kontrastním bílým prošíváním 
a lemováním, které jim dodává 
na skutečně sportovním vzhledu. 

 Čalounění v kombinaci textil Nubuck 
a jemná kůže Nappa v tmavém odstínu 
 Charcoal, koberečky a polstrování panelů 
dveří v  tmavém odstínu Charcoal, RB00 
(standardní výbava). 
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 SVĚŽÍ POJETÍ 
ŠVÉDSKÉHO 
LUXUSU 

Prostřednictvím Volva XC40 Inscription jsme Vám chtěli 
představit nový přístup k luxusu. Najdete v něm stylové detaily 
a s řemeslnou pečlivostí zpracované autentické materiály, které 
Vám jako celek nabídnou to skutečně nejlepší ze skandináv-
ského designu. 

 Na výjimečný jízdní zážitek, který Vás čeká uvnitř, upozor-
ňuje již exteriér vozu. Volvo XC40 Inscription dostupné ve dvou 
unikátních metalických barvách upoutá pozornost vkusně 
řešenými chromovanými detaily, spodními kryty nárazníků 
ve stříbrném provedení a unikátními černými koly z lehké slitiny 
s výbrusy v provedení Diamond Cut, které v harmonické symbi-
óze dodávají vozu na nepřehlédnutelné výraznosti. 

 Uvnitř Volva XC40 Inscription Vás dozajista nadchnou exklu-
zivní kůží čalouněná sedadla zasazená v důmyslně řešeném 
interiéru vyrobeném z přírodních materiálů, jako jsou například 
robustní dřevěné dekorativní obložení interiéru Driftwood z pravé 
jasanové dýhy a hlavice voliče řazení z švédského křišťálu. Vzhle-
dem k bohaté paletě barev a rozmanitým barevným kombinacím 
interiéru si snadno vytvoříte Volvo XC40 Inscription, které bude 
jen o Vás. 

 NAVRHNĚTE SI SVÉ VL ASTNÍ 
VOLVO XC 40 INSCRIP TION NA STR ÁNK ÁCH 

VOLVOCARS.CZ 



 MODERNÍ POJETÍ 
LUXUSU 

 Volvo XC40 Inscription je zosobněním moderního luxusu 
se švédskou jiskrou. Jeho stylový exteriér s chromovanými deko-
rativními detaily a s velkými koly z lehké slitiny v černém prove-
dení s výbrusy Diamond Cut perfektně zapadá do městského 
prostředí a působí sebejistě všude, kam se vydáte. Uvnitř vozu 
Vás obejmou kůží čalouněná sedadla, která Vám na Vašich ces-
tách po městě společně s osvětleným dekorativním obložením 
interiéru Driftwood z pravého dřeva, unikátním voličem řazení 
s křišťálovou hlavicí a exkluzivními textilními koberečky Inscrip-
tion, poskytnou příjemně pohodový, až omlazující, pocit. 

 Spodní chromované lemování boč-
ních oken a integrované střešní ližiny 
v lesklém hliníkovém provedení dodají 
Vašemu Volvu XC40 Inscription nový 
rozměr exkluzivity. O tom, že se jedná 
o nové pojetí luxusu, vypovídá například 
decentní reliéfní nápis Inscription na zad-
ním sloupku. 

 K vytvoření výrazného vzhledu, který 
vypovídá o luxusní povaze vozu, přispívají 
maska chladiče Inscription ve vysokém 
černém lesku s vertikálními chromova-
nými žebry zasazená v chromovaném 
rámu, naše charakteristické LED svět-
lomety a spodní kryt předního nárazníku 
v matně stříbrném provedení Matt Silver. 

 Smysl pro styl a sebedůvěra Volva 
XC40 Inscription jsou nicméně patrné 
ať se na něj podíváte z jakéhokoliv úhlu. 
Například vzadu spolu harmonicky ladí 
spodní kryt zadního nárazníku v matně 
stříbrném provedení Matt Silver a dvě 
integrované koncovky výfuku. 

 Volvo XC40 Inscription nemůžete pře-
hlédnout také díky jeho 20" pětipaprs-
kovým kolům z lehké slitiny v černém 
provedení s výbrusy Diamond Cut. 
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 Užívejte si moderní pojetí švédského 
luxusu uvnitř Volva XC40 Inscription, 
kde budete pohodlně usazeni v kůží 
čalouněných sedadlech a kde se budete 
kochat pohledem na ručně opracované 
klenuté dekorativní obložení interiéru 
Driftwood z pravého dřeva. V noci pod-
trhne exkluzivní charakter kabiny naše 
osvětlení interiéru. 

 Naše klenuté dekorativní panely Drift-
wood z pravé jasanové dýhy navozují 
dojem, že byly přirozeně tvarovány 
působením vody, větru a vln. Po setmění 
umocní podmanivou atmosféru v interi-
éru integrované LED osvětlení. 

 Kůží čalouněná sedadla jsou ergo-
nomicky tvarovaná, abyste si mohli 
na každé své cestě užívat vynikající 
komfort. 

 Při každém nastupování do Vašeho 
Volva XC40 Inscription Vás uvítají 
kovové lišty předních dveřních prahů. 
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 Exteriér Volva XC40 Inscription s výraznými designovými prvky 
vyjadřuje podstatu moderního švédského pojetí luxusu. Pestrá 
paleta barevných laků, včetně unikátních odstínů namíchaných 
speciálně pro Volvo XC40 Inscription, Vám umožní vytvořit si Volvo 
XC40 Inscription, které bude dokonale odrážet Váš styl a Vaši osob-
nost. Postoj silného městského SUV, kterému nechybí styl, pomo-
hou dotvořit velká kola z lehké slitiny dostupná hned v několika 
designových provedeních ladících s křivkami exteriéru. 

   19" kola s 5 dvojitými paprsky,
černá Black / výbrusy Diamond Cut 

(volitelná výbava) 

   18" kola se 6 paprsky, 
černá Black / výbrusy Diamond 

Cut
(standardní výbava). 

   20" kola s 5 paprsky, 
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 917

(volitelná výbava) 
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 21" kola s 5 trojitými paprsky v otevře-
ném provedení, černá Black / výbrusy 

Diamond Cut (volitelná výbava) 

   18" kola se 6 paprsky,
černá Black / výbrusy Diamond Cut 

(standardní výbava) 

 19" kola s 5 dvojitými paprsky,
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 

1077 



727 Šedá Pebble Grey Metallic  723 Tmavě modrá Denim Blue Metallic  

 717 Černá Onyx Black Metallic 

 722 Hnědá Maple Brown Metallic 

019 Černá Black Stone

 VYBRANÉ BAREVNÉ ODSTÍNY INSCRIPTION 
Pro úroveň výbavy Inscription vybrali naši designéři tři 
unikátní metalické odstíny, které podtrhnou jeho 
moderní eleganci: hnědá Maple Brown Metallic, tmavě 
modrá Denim Blue Metallic a šedá Pebble Grey Metallic. 

 707 Perleťově bílá Crystal White Metallic 

728 Zelenošedá Thunder Grey Metallic
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729 Stříbrná Glacier Silver Metallic



  Kožené čalounění v tmavém odstínu 
 Charcoal, tmavé polstrování stropu Char-
coal, RD00 (standardní výbava). 

  Kožené čalounění v červeném odstínu 
Oxide Red, tmavé polstrování stropu 
Charcoal, RD90 (volitelná výbava).  

  Dřevěné dekorativní obložení  interiéru 
Driftwood.  

 Z každého detailu Volva XC40 Inscription je patrná pečlivost 
věnovaná designu provázená precizním řemeslným zpraco-
váním. Je to městské SUV, na které můžete být právem hrdí. 
Uvnitř Vám budou mimo jiné dělat radost komfortní sedadla 
čalouněná jemnou kůží Nappa, ručně opracované dekorativní 
panely Driftwood z pravého dřeva a unikátní křišťálová hlavice 
voliče řazení. Abyste si mohli ve Volvu XC40 Inscription vytvořit 
prostředí, které bude opravdu o Vás, máte k dispozici hned 
několik barevných kombinací interiéru. 
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  Kožené čalounění ve světle hnědém 
odstínu Amber, tmavé polstrování stropu 
Charcoal, RD20 (volitelná výbava).  

  Kožené čalounění ve světlém odstínu Blond, 
tmavé polstrování stropu Charcoal, UD70 
(volitelná výbava).  

 Komfortní přední sedadla čalouněná 
kůží v mnoha výrazných barevných 
provedeních, jako je např. na přání 
dostupný odstín Oxide Red, nabízí hned 
několik možností nastavení pro zajištění 
optimální opory těla. Součástí sedadla 
je i bederní opěrka s možností nastavení 
ve čtyřech směrech. 
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 VOLVO XC40 
A XC40 MOMENTUM. 
NADČASOV Ý 
MĚSTSK Ý ST YL. 

 Ve standardní výbavě Volva XC40 nenajdete nic komplikovaného 
nebo zbytečného. Jedná se o vyjádření samotné podstaty 
všestranného švédského městského SUV. Na první pohled je 
jasné, že zde není prostor pro nesmysly, což se odráží i v interi-
éru standardní varianty Volva XC40. V něm se ocitnete v centru 
veškerého dění a můžete se soustředit jen na to nejpodstatnější. 

 Volvo XC40 Momentum pozvedne Váš městský jízdní záži-
tek na vyšší úroveň. Jde o prémiovější zosobnění městského 
stylu, ke kterému neodmyslitelně patří chytré funkce a nadča-
sový design působící sebejistým a živým dojmem. Navrženo 
a vyrobeno pro lepší život ve městě je Volvo XC40 Momentum 
vybaveno vším, co potřebujete ke svému úspěšnému životnímu 
stylu. 

 Pro karoserii je k dispozici bohatá nabídka metalických i neme-
talických laků, které všechny do jednoho podtrhnou výrazný 
nadčasový vzhled vozu. Jestliže patříte k lidem, kteří za žádných 
okolností nechtějí splynout s davem, můžete si většinu barev 
exteriéru nakombinovat s kontrastní bílou střechou, bílými kryty 
vnějších zpětných zrcátek a koly s bílými paprsky. 

 Uvnitř vozu můžete příjemně relaxovat v ergonomických 
sedadlech v moderně působícím koženým čalouněním. Protože 
je interiér Volva XC40 Momentum k dispozici v celé řadě různých 
barevných kombinací, snadno si ho přizpůsobíte svým vlastním 
představám. 

 NAVRHNĚTE SI SVÉ VL ASTNÍ VOLVO XC 40 NEBO 
XC 40 MOMENTUM NA STR ÁNK ÁCH: 

VOLVOCARS.CZ 



 SEBEJIST Ý MĚSTSK Ý 
ST YL 

 Volvo XC40 i XC40 Momentum působí v každém ohledu sebe-
jistě a spolehlivě. Obě varianty se pyšní originálním městským 
charakterem a skandinávskou přitažlivostí. Standardní verze 
Volva XC40 ve výrazném jednobarevném provedení hrdě vyjad-
řuje cílevědomou povahu vozu. Jestliže dáte přednost variantě 
XC40 Momentum, díky na přání dostupné bílé střeše a široké 
paletě kombinací interiéru si můžete své prémiové městské SUV 
od Volva upravit, aby souznělo s Vaším stylem a odpovídalo 
Vašim potřebám. Moderní čalounění a klenuté hliníkové dekora-
tivní obložení Urban Grid dodají kabině na luxusní atmosféře. 

 Při pohledu zezadu dodává Volvu XC40 
Momentum na robustním, a přesto sty-
lovém, charakteru leskle stříbrný spodní 
kryt zadního nárazníku se skrytými kon-
covkami výfuku. 

 Moderní prémiový vzhled Volva XC40 
Momentum podtrhuje na přání dostupná 
kontrastní bílá střecha, kterou lze kombi-
novat s většinou barevných odstínů. 
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 Prostřednictvím sebejistě nesené masky 
chladiče s LED světlomety v kombinaci 
s černým spodním krytem předního 
nárazníku, velkými koly a matně černými 
střešními ližinami vyjadřuje standardní 
verze Volva XC40 svůj ryzí smysl 
pro život ve městě. 

 V městském prostředí se cítí jako 
ryba ve vodě i Volvo XC40 Momentum 
s výraznou přední maskou zasazenou 
v lesklém chromovaném rámu, s LED 
světlomety charak teristickými pro novou 
generaci vozů Volvo, s lesklými integro-
vanými střešními ližinami a s na přání 
dostupnou bílou kontrastní střechou, 
bílými kryty vnějších zpětných zrcátek 
a 19" koly z lehké slitiny s bílými paprsky. 



 K modernímu vzhledu interiéru Volva 
XC40 přispívají i reliéfní dekorativní 
panely v provedení Origin, které nejenže 
zdobí palubní desku a dveře, ale sou-
časně prostřednictvím stylizované mapy 
Göteborgu odkazují na mateřské město 
švédského SUV. 

 Klenuté dekorativní hliníkové oblo-
žení  interiéru Urban Grid podtrhuje 
moderní atmosféru interiéru Volva XC40 
Momentum. 
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 Jednobarevný interiér v tmavém prove-
dení Charcoal, který najdete u standardní 
varianty Volva XC40, působí mimořádně 
funkčním dojmem, přičemž zaujme tex-
tilním čalouněním ergonomicky tvarova-
ných sedadel, kůží potaženým volantem 
a unikátním dekorativním obložením 
interiéru v provedení Origin. 

 V interiéru Volva XC40 Momentum se 
sedadly čalouněnými v kombinaci textil/
vinyl, klenutým hliníkovým dekorativním 
obložením Urban Grid, kůží potaženým 
volantem a textilními koberečky se 
odráží podstata moderního skandináv-
ského designu. 



 Volvo XC40 nepřistupuje na kompromisy ani ve své 
standardní variantě. Jeho černé provedení vyzdvihuje jeho 
praktický charakter a perfektně ladí s pečlivě vybranými 
metalickými a nemetalickými barvami karoserie. Jestliže si 
vyberte Volvo XC40 Momentum, čeká Vás široká nabídka 
barev exteriéru a kol, díky níž si můžete vytvořit městské 
SUV, které bude skutečně o Vás. Součástí standardní výbavy 
jsou velká, sportovní 18" pětipaprsková stříbrná kola z lehké 
slitiny. Jestliže byste rádi zdůraznili silný charakter svého Volva 
XC40, jsou Vám na přání k dispozici 19", 20" nebo 21" kola 
ve výrazném černém provedení s výbrusy Diamond Cut nebo 
s bílými paprsky, které perfektně ladí s příplatkovou bílou 
střechou.  

   18" kola s 5 paprsky,
stříbrná Silver, 921

(standardní výbava pro variantu XC40 
Momentum a volitelná výbava pro Volvo 

XC40) 

   18" kola s 5 paprsky,
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 
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 20" kola s 5 paprsky,
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 917

(volitelná výbava pro variantu 
Momentum) 
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   17" kola s 5 paprsky,
stříbrná Silver, 919

(standardní výbava pro Volvo XC40) 

 19" kola s 5 paprsky, černá Black / 
výbrusy Diamond Cut

(na přání pro XC40 Momentum)

 20" kola s 5 paprsky, černá Black / 
výbrusy Diamond Cut, 917

(na přání pro XC40 Momentum) 

   21" kola s 5 trojitými paprsky v otevře-
ném provedení, černá Black / výbrusy 

Diamond Cut (volitelná výbava) 

 19" kola s 5 dvojitými paprsky, 
černá Black / výbrusy Diamond Cut
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   19“ kola s 5 paprsky,
černobílé provedení Black/White, 923

(volitelná výbava)  



 614 Bílá Ice White 
 Volvo XC40 a XC40 Momentum 

729 Stříbrná Glacier Silver Metallic
Volvo XC40 a XC40 Momentum

 717 Černá Onyx Black Metallic 
 Volvo XC40 a XC40 Momentum 

 717 Černá Onyx Black Metallic 
 Volvo XC40 Momentum 

 019 Černá Black Stone 
 Volvo XC40 a XC40 Momentum 

 019 Černá Black Stone 
 Volvo XC40 Momentum 

728 Zelenošedá Thunder Grey Metallic
Volvo XC40 Momentum

 725 Červená Fusion Red Metallic 
 Volvo XC40 Momentum 

 725 Červená Fusion Red Metallic 
 Volvo XC40 Momentum 

 KONTRASTNÍ BÍLÁ STŘECHA  
 Abyste měli možnost poukázat na unikátní a výji-
mečný charakter svého Volva XC40 Momentum, 
můžete si ho pořídit s kontrastní bílou střechou 
a s bílými kryty vnějších zpětných zrcátek. 
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728 Zelenošedá Thunder Grey Metallic
Volvo XC40 a XC40 Momentum

722 Hnědá Maple Brown Metallic
(pouze pro K316)

722 Hnědá Maple Brown Metallic
(pouze pro K316)



 Kožené čalounění v tmavém odstínu 
Charcoal, světlé polstrování stropu 
Blond, RD00 (volitelná výbava pro XC40 
Momentum) 

 Kožené čalounění v tmavém odstínu 
 Charcoal, tmavé polstrování stropu 
Charcoal, RD00 (volitelná výbava 
pro XC40 Momentum) 
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 Textilní čalounění v tmavém odstínu 
Charcoal, světlé polstrování stropu 
Blond, R100 (standardní výbava 
pro XC40)  

 Interiér standardní verze Volva XC40 představuje odvážné vyjá-
dření podstaty skandinávského designu. Aby se Vám cestovalo 
příjemně, budete v jednobarevném tmavém interiéru Charcoal 
usazeni v sedadlech Comfort s textilním čalouněním. Volvo 
XC40 Momentum se sedadly čalouněnými v kombinaci textil/
vinyl vypadá a působí ještě modernějším dojmem. Jestliže byste 
si v něm chtěli dopřát luxusnější jízdní zážitek, je Vám k dispo-
zici naše exkluzivní kožené čalounění v několika různých barev-
ných kombinacích interiéru ve spojení se světlým polstrováním 
stropu Blond, které lze na přání vyměnit za tmavou alternativu 
Charcoal, abyste si mohli vytvořit interiér dle svých preferencí. 
Atmosféra v  interiéru vycházející z kontrastu dne a noci je umoc-
něna LED osvětlením  klenutého reliéfního dekorativního oblo-
žení interiéru Origin nebo dekorativního obložení Urban Grid 
s pravoúhlým vzorem. 

 Čalounění v kombinaci textil/vinyl 
ve světlém odstínu Blond, světlé polst-
rování stropu Blond, U470 (standardní 
výbava pro XC40 Momentum)  

 Čalounění v kombinaci textil/vinyl v tma-
vém odstínu Charcoal, tmavé polstrování 
stropu Charcoal, R300 (volitelná výbava 
pro XC40 Momentum) 



 Kožené čalounění ve světle hnědém 
odstínu Amber, tmavé polstrování 
stropu Charcoal, RD20 (volitelná výbava 
pro XC40 Momentum) 

 Kožené čalounění ve světlém odstínu 
Blond, světlé polstrování stropu Blond, 
UD70  (volitelná výbava pro XC40 
Momentum) 

 Kožené čalounění v červeném odstínu 
Oxide Red, tmavé polstrování stropu 
Charcoal, RD90 (volitelná výbava 
pro XC40 Momentum) 

 Dekorativní hliníkové obložení 
interiéru Urban Grid (XC40 Momentum) 

 Kožené čalounění ve světlém odstínu 
Blond, tmavé polstrování stropu Char-
coal, UD70 (volitelná výbava pro XC40 
Momentum) 
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 Dekorativní obložení interiéru Origin
(XC40)  





 PŘÍSLUŠENST VÍ. 
VAŠE VOLVO XC40 
PŘESNĚ PODLE 
VAŠICH PŘEDSTAV. 

 Volvo XC40 jsme navrhli, abychom Vám usnadnili a zpříjemnili 
život. Jestliže jeho přednosti rozšíříte pomocí příslušenství Volvo 
navrženého s myšlenkou na Vás a Váš vůz, získáte Volvo XC40 
dokonale sladěné s Vaším životním stylem. 

 Prostřednictvím příslušenství pro stylové provedení exteri-
éru dodáte svému sebejistě a moderně působícímu městskému 
SUV navíc ještě robustní a sportovní charakter. Designové 
prvky z nerezové oceli, které harmonicky ladí s výrazným exte-
riérem, podtrhnou hrdě vzpřímený postoj Volva XC40, zatímco 
budou naše velká 21" kola z lehké slitiny s 5 trojitými paprsky 
v otevřeném provedení napovídat, že se jedná o silný vůz, který 
se před ničím nezastaví. 
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 V ÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘ ÍSLUŠENST VÍ NAJDE TE NA STR ÁNK ÁCH 
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ 
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 Příslušenství pro stylové provedení exteriéru bylo naším 
týmem designérů navrženo, aby perfektně ladilo s křivkami 
Volva XC40 a současně podtrhlo jeho silný moderní charakter. 
Využijte příležitost vyjádřit svou osobitost a jezdit ve voze, který 
nezapře, že patří Vám. 

 21" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 5 TROJITÝMI 
PAPRSKY V OTEVŘENÉM PROVEDENÍ, V ČERNÉM 
ODSTÍNU BLACK A S VÝBRUSY DIAMOND CUT 
 Naše velká 21" kola z lehké slitiny s 5 trojitými paprsky 
v otevřeném provedení ve výrazném černém odstínu 
s výbrusy Diamond Cut Vám pomohou ještě výrazněji 
poukázat na silný a sportovní charakter vozu. Tato půso-
bivě krásná kola navíc perfektně ladí s čistými křivkami 
Vašeho švédského městského SUV, které s nimi bude 
působit ještě výkonněji. 
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 STŘEŠNÍ SPOILER 
 Stylový střešní spoiler v barvě střechy posílí sportovní 
 charakter i aerodynamiku Vašeho SUV značky Volvo. 
Mimo to je perfektně sladěný s dalším příslušenstvím 
pro  stylové provedení exteriéru. 

 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STYLOVÉ 
PROVEDENÍ EXTERIÉRU 
 Nechte své Volvo XC40 ještě více zazářit prostřednic-
tvím robustně, ale i sportovně, působící sady pro stylové 
provedení exteriéru. Spodní kryt předního nárazníku, 
spodní kryt zadního nárazníku a spodní dekorativní lišty 
dveří z kartáčované nerezové oceli umocní silný postoj 
Vašeho městského SUV, zatímco dvě integrované kon-
covky výfuku vyjádří jeho smysl pro styl. 



  ROHOŽE DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
 Rohože do zavazadlového prostoru z naší nabídky příslu-
šenství Vám pomohou udržet vzhled interiéru Vašeho 
Volva XC40 co nejdéle jako by byl nový. Součástí 
nabídky jsou robustní plastová podložka se zvýšenými 
okraji, která se velmi snadno čistí, a oboustranná rohož, 
která je z jedné strany opatřena vysoce kvalitním textil-
ním povrchem, zatímco druhá strana je tvořena odolným 
plastem, abyste ji mohli využívat dle aktuálních potřeb. 

 OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽKA 
 Naše silná ocelová bezpečnostní mřížka vytvoří pevnou 
bariéru mezi prostorem pro cestující a zavazadlovým 
prostorem, čímž při prudkém brzdění nebo nárazu 
zabrání zranění členů posádky nezajištěním nákladem. 
Mřížku lze snadno instalovat i demontovat a v případě 
potřeby ji lze pohodlně sklopit ke stropu. 
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 VEZMĚTE SI S SEBOU COKOLIV CHCETE 

 Protože je úkolem Volva XC40 podporovat Vás v tom, co máte 
rádi, je k dispozici s rozmanitým příslušenstvím pro interiér 
i exteriér, které Vám umožní vzít si s sebou na cesty vše, co milu-
jete. Dobře vypadající příslušenství, se kterým se snadno mani-

puluje, Vám usnadní život a umožní Vám na plno využít kapacitu 
Vašeho SUV od Volva. Protože se jedná o příslušenství značky 
Volvo, můžete se spolehnout na jeho dlouhou životnost, snadné 
používání a perfektní soulad s Vaším Volvem XC40. 



 ROHOŽE DO KAŽDÉHO POČASÍ 
 Sada plastových podlahových rohoží s měkkostí 
a pružností, které jsou typické pro pryž, zahrnuje také 
rohož středového tunelu a chrání podlahu Vašeho 
Volva před znečištěním od zablácených bot bez kom-
promisů na pěkném vzhledu interiéru. Protože jsou 
rohože navrženy přesně podle tvaru prostoru pro nohy, 
nekloužou a nijak se neposunují. Díky jejich vyvýšeným 
okrajům nehrozí, že by navlhly nebo se ušpinily původní 
koberečky. 
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 ZÁSTĚRKY 
 Speciálně navržené zástěrky, které Volvu XC40 dokonale padnou, zachytí bláto a jiné nečistoty, 
čímž pomohou zachovat pěkný vzhled karoserie. 

 ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
 Naše výklopné tažné zařízení Vám bude k dispozici, 
kdykoliv jej budete potřebovat, a v době, kdy jej nebu-
dete využívat, zůstane decentně skryto. Stačí stisknout 
tlačítko v zavazadlovém prostoru a ono se automa-
ticky vysune. Jediné, co musíte udělat, je s cvaknutím 
ho zajistit v bezpečné poloze. Vybírat můžete také 
z nabídky nosičů jízdních kol navržených speciálně 
pro instalaci na tažné zařízení. 

 STŘEŠNÍ NOSIČE (PŘÍČNÍKY) 
 Snadno instalovatelné příčníky jsou kompatibilní 
s naším  dalším příslušenstvím pro převážení nákladu 
na střeše, jako jsou např. nosiče jízdních kol nebo držák 
kánoe. 

PODSVÍCENÝ KRYT PRAHU ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Kryt prahu zavazadlového prostoru z nerezové oceli 
zajišťuje vyšší ochranu Vašeho Volva při nakládání 
a vykládání zavazadlového prostoru. Navíc se po ote-
vření dveří zavazadlového prostoru pěkně rozsvítí jeho 
obvodové podsvícení.
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SEZNAMTE SE S LIFEST YLOVOU 
KOLEKCÍ VOLVO CARS 

V naší lifestylové kolekci najdete širokou škálu příslušenství, které podpoří Váš životní styl – od švédského 
křišťálu a mistrovsky zpracovaných kožených tašek až po oblečení, hodinky a další vybrané předměty. 
Kompletní kolekci si můžete prohlédnout na stránkách  collection.volvocars.com 
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 KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ DESIGN 
 Ve spolupráci s uznávanou švédskou designérkou 
Lenou Bergström a švédskou sklářskou značkou 
Orrefors® vytvořil náš designérský tým unikátní 
kolekci ručně vyráběných křišťálových skleněných 
produktů, v nichž se snoubí to nejlepší z moderního 
skandinávského designu s tradičními prvky pocháze-
jícími ze severního Švédska. 
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 V YBERTE SI 
V ÝKON, K TERÝ 
VÁS USPOKOJÍ 

 Volvo XC40 jsme navrhli za jediným účelem: abychom Vám 
poskytli městské SUV, které bude dokonale souznít s Vámi 
i s Vaším životním stylem. Jedná se o vůz, ve kterém se budete 
bavit a kromě mimo řádného komfortu a agilního jízdního 
charakteru Vám bude dělat radost také svým nezaměnitelně 
skandinávským vzhledem. Péče o posádku i okolní svět je u něj 
samozřejmostí. Volvo XC40 je intuitivně ovladatelným vozem, 
který Vám usnadní život a bude zdrojem Vašeho každodenního 
potěšení. 



 Bijícím srdcem Vašeho Volva XC40 je efektivní a citlivě rea-
gující motor. Bez ohledu na to, jakému agregátu dáte přednost, 
získáte nejmodernější technologii Drive-E, s níž budete mít zaru-
čenu citlivou odezvu silného motoru. Naše motory, které splňují 
požadavky přísných emisních norem, se mohou pochlubit nízkou 
spotřebou paliva i nízkou produkcí emisí CO2. 
  Plynulou a intuitivní jízdu zajišťuje spolupráce motoru s naší 
 osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ nebo 

 šestistupňovou manuální převodovkou. Jestliže toužíte po co 
 nejvšestrannějším vozidle, stačí přidat náš citlivě reagující 
pohon všech kol (AWD), který Vám zajistí jízdní stabilitu a trakci 
na každé  silnici a za každého počasí. 
 Ztělesněním špičkové kombinace výkonu a efektivity je 
ve Volvu XC40 náš kultivovaný a silný agregát T5 Twin Engine 
s plug-in hybridní technologií.

T5 Twin Engine
Plug-in hybridní pohonné ústrojí T5 Twin Engine Vám 
udělá radost udržitelnou a současně i energickou jízdou. 
Vysoce efektivní tříválcový benzínový motor o výkonu 
180 koní / 265 Nm společně s elektromotorem dispo-
nujícím výkonem 82 koní / 160 Nm Vám zajistí dostatek 
síly při jízdě na dlouhé vzdálenosti a současně i možnost 
dojíždění s nulovými emisemi. Agregát spolupracuje 
se 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou, přičemž 
pohání přední kola. Motorizace bude k dispozici na pod-
zim 2019.

 T5 AWD 
 Benzínový motor T5 AWD o výkonu 247 koní / 350 
Nm  reaguje na dálnici stejně citlivě jako ve městě. Tento 
špičkový, všestranně zaměřený motor Vám v případě 
potřeby poskytne dostatek výkonu, který je v kombi-
naci s naší osmistupňovou automatickou převodovkou 
Geartronic™ a pohonem všech kol doprovázen vynikající 
ovladatelností. 

 T4
T4 AWD 
 Vychutnejte si hladkou a vysoce efektivní jízdu se sta-
bilním přílivem výkonu již od nízkých otáček motoru. 
Ve spojení s plynule fungující osmistupňovou automatic-
kou převodovkou Geartronic™ Vám náš benzínový motor 
T4 o výkonu 190 koní / 300 Nm poskytne pocit totální 
kontroly nad situací, což platí dvojnásob v kombinaci 
s pohonem všech kol. 

T3
S naším tříválcovým benzínovým 1,5litrovým agregátem 
T3 získáte výkon 163 koní / 265 Nm, který Vám zajistí 
nízkou spotřebu paliva a plynulý výkon v celém spektru 
otáček. Nízká hmotnost motoru se mimo jiné promítá 
také do dobře vyvážených jízdních vlastností, přičemž 
k vynikající ovladatelnosti vozu přispívá i 6stupňová 
manuální převodovka nebo 8stupňová automatická pře-
vodovka Geartronic™ s plynulým chodem.

T2
V tříválcovém 1,5litrovém benzínovém motoru o výkonu 
129 koní / 245 Nm se prolínají dobře vyvážené jízdní 
vlastnosti s mimořádnou hospodárností. Motor je 
dostupný v kombinaci se 6stupňovou manuální převo-
dovkou nebo s 8stupňovou automatickou převodovkou 
Geartronic™.

 D4 AWD 
 Náš sofi stikovaný naftový motor D4 AWD se silou 
190 koní / 400 Nm Vám přináší maximum zábavy 
při minimální spotřebě. Technologie přeplňování dvěma 
turbodmychadly, naše osmistupňová automatická pře-
vodovka Geartronic™ a pohon všech kol Vám v každé 
situací zajistí okamžitou kontrolu nad vozem a jako 
bonus budete jezdit velmi úsporně. 

 D3
D3 AWD 
 Naftový motor D3 disponující výkonem 150 koní / 
320 Nm Vám bude dělat radost mimořádně nízkou spo-
třebou paliva, výkonem i kultivovaným chodem. To z něj 
dělá perfektního společníka na každou cestu. Dostupný 
je v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou 
nebo s osmistupňovou automatickou převodovkou Gear-
tronic™ a s pohonem všech kol. 
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 V ÍCE INFORMACÍ NAJDE TE NA WEBOV ÝCH STR ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ 



  Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v této brožuře odpovídat sku-
tečnosti. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého autorizovaného prodejce Volvo 
Cars aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.  
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  T5 AWD    T4 AWD  

  Typ motoru:    2,0litrový řadový benzínový čtyřválec 
s přeplňováním turbodmychadlem  

  2,0litrový řadový benzínový čtyřválec 
s přeplňováním turbodmychadlem  

  Převodovka:   Osmistupňová automatická 
Geartronic™  

  Osmistupňová automatická 
Geartronic™  

 Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 182 (247) 5 500 140 (190) 4 700

 Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 350/1 800 – 4 800 300/1 400 – 4 000

 Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.): 6,5 8,5

 Max. rychlost, km/h, (autom. př.): 230 210

 Palivová nádrž, litry: 54 54

 Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2): 460 460

 Emisní norma:  Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

 Klasifi kace pneumatik*: A B C A B C

 NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, kombino-
vaný provoz, autom. př.: 

7,1 7,1 7,2 6,9 7,0 7,1

 NEDC**, emise CO2 g/ km, autom. př.: 164 166 168 161 163 165

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombino-
vaný provoz, autom. př.:

8,3-9,1 8,0-8,6

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.: 189-205 181-194

 T4  T3  T2 

  Typ motoru:    2,0litrový řadový benzínový čtyřválec 
s přeplňováním turbodmychadlem  

 1,5litrový řadový benzínový tříválec 
s přeplňováním turbodmychadlem 

1,5litrový řadový benzínový tříválec 
s přeplňováním turbodmychadlem

  Převodovka:   Osmistupňová automatická 
Geartronic™  

Šestistupňová manuální nebo osmi-
stupňová automatická Geartronic™ 

Šestistupňová manuální nebo osmistup-
ňová automatická Geartronic™

 Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 140 (190) 4 700 120 (163) 5 500 95 (129) 5 000

 Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 300/1 400-4 000 265/1 850 – 3 000 (man.)
265/1 500 – 3 000 (man.)

245/1 600-3 000

 Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (man./autom. př.): –/8,4 9,4/9,6 10,9/10,9

 Max. rychlost, km/h (man./autom. př.): –/210 200/200 185/185

 Palivová nádrž, litry: 54 54 54

 Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2): 460 460 460

 Emisní norma:  Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

 Klasifi kace pneumatik*: A B C A B C A B C

 NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, kombino-
vaný provoz, man./autom.: 

–/6,6 –/6,7 –/6,8 6,3/6,5 6,3/6,6 6,4/6,7 6,3/6,5 6,3/6,6 6,4/6,7

 NEDC**, emise CO2 g/km, man./autom. př.: –/154 –/156 –/158 142/147 144/149 146/151 142/147 144/149 146/151

WLTP***, spotřeba paliva litry/100 km, kombino-
vaný provoz, man./autom.:

–/7,7-8,4 6,8-7,6/7,2-7,9 6,8-7,6/7,2-7,9

WLTP***, CO2 g/km, man./autom.: –/174-189 154-173/162-179 154-173/162-179
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 TECHNICKÉ SPECIFIK ACE 

  D4 AWD   D3 AWD 

  Typ motoru:    2,0litrový řadový čtyřválec common-rail, naftový 
s přeplňováním dvěma turbodmychadly  

  2,0litrový řadový čtyřválec common-rail, naftový 
s přeplňováním dvěma turbodmychadly  

  Převodovka:   Osmistupňová automatická Geartronic™   Šestistupňová manuální nebo osmistupňová automa-
tická Geartronic™  

 Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 140 (190) 4 000 110 (150) 3 750

 Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 400/1 750 – 2 500 320/1 750 – 3 000

 Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (man./autom. př.): –/7,9 10,2/10,4

 Max. rychlost, km/h (man./autom. př.): –/210 200/200

 Palivová nádrž, litry: 54 54

 Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2): 460 460

 Emisní norma:  Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

 Klasifi kace pneumatik*: A B C A B C

 NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný 
provoz, man./autom.: –/5,0 –/5,0 –/5,1 5,3/5,4 5,4/5,4 5,4/5,5

 NEDC**, emise CO2 g/km, man./autom. př.: –/131 –/133 –/135 139/141 141/142 143/144

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný 
provoz, man./autom.: –/6,4-7,1 5,6-6,4/6,3-6,6

WLTP***, CO2 g/km, man./autom.: –/166-185 146-167/165-173

 D3 

  Typ motoru:    2,0litrový řadový čtyřválec common-rail, naftový s přeplňováním dvěma turbodmychadly  

  Převodovka:  Šestistupňová manuální nebo osmistupňová automatická Geartronic™  

 Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 110 (150) 3 750

 Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 320/1750 – 3 000

 Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (man./autom. př.): 9,9/10,2

 Max. rychlost, km/h (man./autom. př.): 200/200

 Palivová nádrž, litry: 54

 Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2): 460

 Emisní norma:  Euro 6d-TEMP

 Klasifi kace pneumatik*: A B C

 NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz, man./autom.: 4,8/5,0 4,9/5,0 4,9/5,1

 NEDC**, emise CO2 g/km, man./autom. př.: 127/131 128/132 130/134

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz, man./autom.: 5,5-5,9/6,0-6,3

WLTP***, CO2 g/km, man./autom.: 143-154/156-165

 *Klasifi kace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.  
** NEDC (Nový evropský jízdní cyklus) je testovací procedurou na měření spotřeby paliva a emisí CO2 , která se používala před 1. zářím 2018. U novějších vozidel jsou údaje NEDC odvozeny od hodnot WLTP. 
*** Standard WLTP (Celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla) nahradil od 1. září 2018 dosavadní proceduru NEDC. Způsob testování WLTP odráží spotřebu paliva i produkci emisí 
CO2 mnohem realističtěji. Protože testovací podmínky v rámci standardu WLTP lépe odpovídají realitě a berou v úvahu konkrétní konfi guraci vozu, hodnoty WLTP jsou vyšší než u testovací metodiky NEDC 
a lépe odrážejí běžný provoz.
 Selektivní katalytická redukce, jejímž smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NOX). Naftové motory jsou vybaveny katalyzátorem SCR (Selektivní katalytická redukce), který prostřednictvím aditiva 
označovaného DEF, jako je např. kapalina AdBlue®, snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech o dalších 90 %. Ačkoliv Vám tuto kapalinu doplníme v rámci pravidelné údržby v autorizovaném 
servisu, je třeba ji doplňovat i mezi servisními prohlídkami. Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který můžete udělat např. při tankování na čerpací stanici. Plnicí hrdlo je hned vedle hrdla pro plnění nafty. 
 AdBlue® je registrovanou obchodní známkou sdružení Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) 
 Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce vozů Volvo. 
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