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 VOLVO V40 CC Cena bez DPH Cena s DPH 

Verzia: CROSS COUNTRY PLUS 2.0 D2 88kW (120k) A6 24 566,67 29 480,00 
Karoséria: CROSS COUNTRY MY2019 

Farba: 
VIN: 

 

červená Fussion Red Metallic  
YV1MZ70V0K2171992 
 

  
Výbava na želanie: BALÍK  STYLE ((19) digitálna prístrojová doska s aktívnym 8“ TFT displejom,(884) osvetlená 

hlavica radiacej páky,(MY02) hliníkový dekor obkladov dverí a centrálnej konzoly,(948) Hliníkové 
obloženie Black Grid Aluminium) 
 
BALÍK BUSINESS ((529) parkovací asistent vzadu,(935) Sensus Connect + High Performance 
Sound system farebný displej 7“, zabudovaný pevný disk, hlasové ovládanie a modernizované 
užívateľské rozhranie, možnosť pripojenia na internet cez telefón užívateľa, rádio, prehrávač 
DVD/MP3/WMA, zosilňovač 4 x 45W, 8 reproduktorov, AUX vstup, USB konektor, Bluetooth, 
Audio Streaming) 
 
BALÍK INTELLISAFE SURROUND ((603) BLIS - informačný systém o mŕtvom uhle na báze 
radaru s asistentom pre zmenu jazdného pruhu (LCMA) a systémom varovania pred krížením 
cesty s iným vozidlom pri cúvaní (CTA), (769) Driver Alert System - systém kontroly pozornosti 
vodiča, detekcie dopravného značenia, varovanie pri vybočení a udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu, funkcia automatického prepínania diaľkových svetiel a systém upozornenia na 
nebezpečenstvo kolízie - bez automatického brzdenia!) 
 
BALÍK KLÍMA ((7) dvojzónová automatická klimatizácia ECC,(439) AQS - systém kvality 
vzduchu v interiéri) 
 
BALÍK LIGHT ((645) LED predné svetlá s natáčaním do zákrut,(65) Vysokotlakové ostrekovače 
svetlometov,(879) komplexné osvetlenie interiéru LED) 
 
BALÍK ZIMA ((11) vyhrievané predné sedadlá, (871) vyhrievané čelné sklo) 
 
Bez označenia motora 
 
Bezkľúčový prístup Keyless Drive 
 
LINDHOLMEN (svetlá Blond - káro CITY WEAVE / svetlá Blond) 
 
Metalická farba 
 
Parkovací asistent vpredu a vzadu 
 
Príprava pre zadnú parkovaciu kameru 
 
Volvo Guard Alarm s pohybovým snímačom, s náklonovým snímačom, dvojité uzamykanie 
zámkov dverí, uzamykateľná schránka pred spolujazdcom 
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Cenníková cena:     30 041,67  36 050,00 
 

Zľava:   8 383,34 10 060,00 
    

Cena vozidla po 
zľave: 

 21 658,33  25 990,00 
 

Príslušenstvo: Predĺžená záruka +1 rok na 3 roky / do 150.000 km 
  

0,00 
  

0,00 
  

    

Cena: 
 

21 658,33 25 990,00 

    



 

 
  

 

Sériová výbava obsahuje (môže byť zmenená doplnkovou výbavou): 
 3 ramenný kožený volant, kožená hlavica radiacej páky s hliníkovou vložkou, kožená rukoväť ručnej brzdy 

 ABS (Anti-lock Brake System) 

 AUX vstup pre pripojenie externého prehrávača na stredovom tuneli 

 Airbag pre chodcov 

 Airbag pre kolená vodiča 

 Airbagy SIPS (unikátne bočné airbagy šoféra a spolujazdca) 

 Airbagy hlavy a ramien "Inflatable Curtain" pre vonkajšie sedadlá 

 Airbagy šoféra a spolujazdca 

 Analógové prístroje palubnej dosky 

 Anténa 

 Audiosystém "Performance Sound" s 5" farebným displejom 

 Automatické zamykanie pri jazde 

 Bezpečnostné pásy s automatickým nastavením výšky a predpínačmi (5x) 

 Bezpečnostné pásy s obmedzovačmi ťahu pre predné sedadlá 

 Bezuzáverový systém dopĺňania paliva 

 Bočné smerové svetlá 

 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

 City Safety II (systém automatického brzdenia vozidla pri rýchlosti do 50 km/h) 

 DPF (Diesel Particle Filter) - filter pevných častíc (D2, D3) 

 DSTC (stabilizačný systém vozidla s kontrolou trakcie a športovým režimom) 

 Dažďový senzor 2. generácie vrátane funkcie automatického rozsvietenia svetiel pri zníženej viditeľnosti 

 Detské mechanické poistky na zadných dverách 

 Digitálne hodiny 

 Držiak na parkovací lístok, ceruzku a kreditnú kartu 

 Držiaky nápojov vpredu 

 Dynamicky ladený podvozok 

 Dynamický podvozok 

 EBA (Emergency Brake Assistant) - brzdový asistent 

 EBL (Emergency Brake Lights) - rozsvietenie výstražných brzdových a smerových svetiel pri núdzovom brzdení 

 Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá 

 Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru LED 

 Elektrické ovládanie predných a zadných okien (s funkciou auto-up/auto-down) 

 Elektrický posilňovač riadenia "EPAS" 

 Elektronický imobilizér 

 Farebne zladené nárazníky a spodné prahové lišty 

 Full LED predné svetlá, integrované denné svetlá v tvare „T“ 

 Funkcia "Approach light" - osvetlenie vozidla 

 Funkcia "Home safe" - osvetlenie cesty od vozidla 

 Funkcia okamžitého - "panického" spustenia alarmu 

 Hill Launch Assist - asistent pre rozjazd do svahu 

 Inteligentný informačný systém vodiča "IDIS" 

 Katalyzátor SCR (selektívna katalytická redukcia) pre dieslové motor y. Prostredníctvom aditíva označovaného DEF, ako 

je napr. kvapalina AdBlue® , znižuje množstvo oxidu dusíku vo výfukových plynoch o ďalších 90%. Nádrž na kvapalinu 

DEF s objemom 16,5 litra umiestnená pod podlahou batožinového priestoru. 

 Kolesá z ľahkej zliatiny „GEMINUS“ 7.0x16“ s pneu 205/60 R16 

 Kolesá z ľahkej zliatiny „GENAM“ 7.0x16“ s pneu 205/60 R16 

 Komunikačné rozhranie vodiča "Volvo Sensus" a Palubný počítač 

 Kryt batožinového priestoru 

 LED denné svetlá v spodnej časti predného nárazníka 

 Lampičky na čítanie vpredu, osvetlenie priestoru nôh, osvetlené kozmetické zrkadlo vodiča a spolujazdca 

 Lekárnička, výstražný trojuholník, povinná výbava 

 Lepiaca sada na pneumatiky 

 Manuálna jednozónová klimatizácia ETC 

 Manuálne nastaviteľné sedadlo spolujazdca v šiestich smeroch s bedrovou podporou, nesklopné 

 Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 

 Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča v šiestich smeroch s bedrovou opierkou 

 Manuálne nastaviteľný sklon svetiel 

 Manuálne sklopné opierky hlavy na zadných sedadlách 

 Multifunkčný volant s ovládaním rádia 

 Multifunkčný volant s ovládaním rádia 

 Nastavenie maximálnej požadovanej rýchlosti na volante 

 Nastaviteľný 3 ramenný volant 

 Obloženie interiéru „Charcoal“ s hliníkovým dekorom orámovania centrálnej konzoly a ovládacích tlačidiel 

 Ochranné zámky dverí proti krádeži 

 Odkladacie priestory pred stredovým panelom a v predných dverách 

 Opierky hlavy na zadných sedadlách (3x) 

 Osvetlenie interiéru s oneskoreným zhasínaním 

 Ozdobné prahové lišty, vpredu 

 Označenie motora 

 PTC - elektrický prídavný ohrev vzduchu v interiéri (D2, D3, D4) 

 Predná lakťová opierka na stredovom tuneli 

 Predĺžená záruka na 3 roky / 150 tisíc kilometrov 

 Roletový kryt priestoru s držiakmi nápojov v stredovom tuneli 

 SIPS (systém ochrany pri bočnom náraze) 

 Sedadlo spolujazdca nastaviteľné v šiestich smeroch s bedrovou opierkou 

 Sedadlo vodiča nastaviteľné v šiestich smeroch s bedrovou opierkou 

 Spätné zrkadlá v čiernej farbe 

 Strieborné strešné lyžiny 

 Svetelné potvrdenie uzamknutie a odomknutie automobilu 

 Systém Start / Stop 

 Systém ochrany pri prevrátení vozidla ROPS (Roll Over Protection System) 

 Systém riadenia brzdného momentu motora 

 Systém riadenia trakcie v zákrutách 

 TPMS - systém monitorovania tlaku v pneumatikách 

 Tempomat 

 Textilné čalúnenie "Lorensberg" 

 Tretie brzdové svetlo (LED) 

 Tónované sklá v základnej úrovni 

 Ukazovateľ vonkajšej teploty 

 Upozornenie na používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách 

 Vnútorná recirkulácia vzduchu, peľový filter 

 Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou zmenou odrážavosti 

 Vrstvené čelné sklo 

 Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla (3x) 

 Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá a zadné okno 

 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

 WHIPS (systém ochrany proti hyperflexii krčnej chrbtice na predných sedadlách) 

 Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov 

 Zadné hmlové svetlo 

 Zadné sedadlo sklopné v pomere 60/40 

 Zadný strešný spojler 

 Zásuvka 12V v zadnej časti stredového tunela 

 Štandardné osvetlenie interiéru LED (stropné, batožinový priestor, úložná schránka za centrálnou konzolou, "náladové" 

osvetlenie pre predné sedadlá) 

 Čalúnenie „Lindholmen“ Textil / Tricot 

 Čierne lemovanie bočných okien 

 Úchyty ISOFIX na zadných vonkajších sedadlách (2x) 
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