
 

 
  

 

    

             PONUKA NOVÉHO VOZIDLA   
 

DODÁVATEĽ: 
 

EUROMOTOR, spol. s r.o. 
 

Dátum vystavenia: 
 

23.03.2021 
Čerešňová  8A   Platnosť ponuky: 31.03.2021 
974 01  Banská Bystrica Predajca: Slezák Martin 
IČO: 31561357  DIČ : SK2020452533  Telefón: 0904700376; 
IČ DPH: SK2020452533  E-mail: mslezak@euromotor.sk 
Zápis v obchodnom registri : OR OS Banská Bystrica Odd:Sro,Vložka č: 396/S 

 Tel.: 0484727777, Fax: 0484727788 
 

 

ODBERATEĽ: Výroba -sklad  MY2022 E-mail:   
  Tel.:   
     
    

Predmet predaja  Cena bez DPH Cena s DPH 

Model:  
VOLVO XC40 38 166,67 45 800,00 

Verzia: SUV Inscription 2.0 B4 AWD  145kW (197k) A8 

Farba:  Šedá Pebble Grey Metallic  

Výbava na želanie: Power Seats 
CLIMATE 1 ((11) Vyhrievané predné sedadlá,(63) Vyhrievané dýzy ostrekovačov 
čelného skla,(869) Vyhrievaný volant) 
Dojazdové rezervné koleso 125/80 R18 vrátane zdviháku (nahrádza sadu na opravu 
defektu) 
DRIVER ASSIST ((132) IntelliSafe assist - ACC, Lane Assist, Pilot Assist 
(poloautonómna jazda do 130 kn/h), upozornenie na bezpečný odstup, prispôsobenie 
rýchlosti podľa dopravného značenia,(603) IntelliSafe Surround - BLIS (sledovanie 
mŕtveho uhla spolu,so zásahom do riadenia pri opustení pruhu),LCMA - asistent pre 
zmenu jazdného pruhu,CTA - varovanie pred krížením cesty s iným vozidlom,RCM - 
systém prevencie nárazu zozadu,RRS - systém pripravených bezpečnostných pásov 
pred hroziacou nehodou) 
Versatility 
Komunikačné rozhranie v slovenčine 
Metalická farba 
PARK ASSIST ((691) Predný a zadný parkovací asistent,(790) Zadná parkovacia 
kamera II. generácie) 
Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlom, dvojité uzamykanie zámkov 
dverí, funkcia privátneho zamykania 
Vyhrievané čelné sklo 
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Cenníková cena 

vozidla: 
 
 
 

42 283,33 50 740,00 

Zľava:  4 228,33 5 074,00 
    

Cena vozidla po 
zľave: 

 38 055,00 45 666,00 
 

Príslušenstvo: Predĺžená záruka na 5 rokov / do 150.000 km 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

    

Cena po 
zľave:  

38 055,00 45 666,00 

    
Sériová výbava obsahuje (môže byť zmenená doplnkovou výbavou): 

• Airbagy čelné pre vodiča a spolujazdca, bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca, 

kolenný airbag pre vodiča 

• Airbagy hlavy a ramien “Inflatable curtain“ pre oba rady sedadiel 

• Airbagy „SIPS“ (unikátne bočné airbagy vodiča a spolujazdca) 

• Asistent pre bezpečný zjazd prudkého svahu (Hill Descent Control) – môže byť 

aktivovaný stlačením tlačidla před rozjazdom dopredu alebo dozadu v prudkom svahu 

a to hlavne na klzkom alebo inak náročnom povrchu. Je integrovaný aj v režime off 

road 

• Asistent pre rozjazd do svahu (Hill Start Assist) s funkciou Auto Hold (pomáha pri 

rozjazde vo svahu so sklonom väčším ako 3% a zároveň umožňuje vodičovi pustiť 

brzdu po zastavení napr. na križovatke, pričom brzdná sila ostáva zachovaná 

• Audiosystém High Performance: 8 reproduktorov, celkový výkon 250 W 

• Audiosystém Performance: 3 reproduktory, celkový výkon 80 W, špeciálny basový 

reproduktor Air Woofer 200 mm skrytý za palubnou doskou (uvoľnil miesto v predných 

dverách na odkladacie priestory), širokopásmové 100 mm reproduktory v predných 

dverách 

• Automatická dvojzónová klimatizácia s vnútornou recirkuláciou ECC a vlhkostným 

senzorom, vr. chladenej schránky v palubnej doske, obsahuje systém CleanZone - viď 

vyššie 

• Automatická jednozónová klimatizácia s vnútornou recirkuláciou ECC a vlhkostným 

senzorom, obsahuje systém CleanZone - automatické pokročilé čistenie vzduchu vo 

vozidle AQS, s multifiltráciou a indikáciou aktívnej funkcie na centrálnom displeji; 

Programovateľné s funkciou vyvetrania pred odchodom a možnosťou aktivácie 

predĺženia času dobehu kúrenia, ak zostanete vo vozidle počas parkovania 

• AWD (All Wheel Drive) - elektronicky riadený pohon všetkých kolies vrátane stálej 

trakcie (len verzie AWD) 

• Bezkľúčové štartovanie 

• Bezkľúčový prístup s diaľkovým ovládaním - obsahuje systém handsfree odomknutie 

dverí batožinového priestoru a tiež osvetlenie dverových kľučiek / nástupného priestoru 

• Bezpečnostný brzdový pedál s uvoľnením pri náraze - ochrana nôh vodiča 

• Bezpečnostný stĺpik riadenia nastaviteľný v dvoch osiach 



 

 
  

 

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a indikačnou diódou v predných 

svetlometoch 

• Čalúnenie sedadiel v textilnom prevedení 

• Dažďový a svetelný senzor 

• Dekoračné čierne reliéfne obloženie interiéru City Map of Gothenburg 

• Dekoračné hliníkové obloženie interiéru Urban Grid 

• Držiak parkovacieho lístka 

• Dynamicky ladený podvozok 

• EBL (Emergency Brake Lights) - systém regulácie núdzového brzdového svetla a 

aktivácia výstražných svetiel pri prudkom spomalení 

• Elektrická parkovacia brzda uvoľňujúca sa jazdou 

• Elektrická 4-smerová bedrová opierka sedadiel vodiča a spolujazdca 

• Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru 

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

• Elektricky ovládané spätné zrkadlá s vyhrievaním 

• Elektrický posilňovač riadenia EPAS s premenlivou charakteristikou v závislosti na 

rýchlosti 

• Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 

• Elektronická kontrola stability ktorá obsahuje prvky ako: aktvne riadenie stáčavosti 

vozidla, asistent stability prívesu, logiku regulácie nedotáčavosti, doporučenie ktorým 

smerom otáčať volant, dynamická prerozdeľovanie krútiaceho momentu medzi 

jednotlivé kolesá na náprave, pokročilé riadenie stability pre zabránenie prevráteniu 

vozidla, športový režim pre tuhšie riadenie (v prípade adaptívneho podvozka aj rôžne 

stupne nastavenia tuhosti tlmičov) 

• Elektronický imobilizér 

• Full LED predné svetlá s automatickým prepínaním diaľkových svetiel AHB 1.generácie 

(zap./vyp.), denné svietenie LED v tvare “T” 

• Funkcia automatického zamknutia dverí počas jazdy 

• Funkcia automatického zamykania za jazdy 

• Funkcia panického spustenia alarmu z diaľkového ovládača 

• Funkcia spustenia panického alarmu na ovládači centrálneho zamykania 

• Funkcia svetiel “Approach Light“ - osvetlenie pre cestu k vozidlu 

• Funkcia svetiel “Home Safe“ - osvetlenie pre bezpečnú cestu od vozidla 

• Háčiky na oblečenie nad zadnými dverami a v B-stĺpikoch 

• Integrované strešné lišty v čiernom prevedení 

• Integrované strešné lyžiny z eloxovaného hliníka v hodvábne saténovom prevedení 

• iTPMS - systém monitorovania tlaku v pneumatikách 

• Katalyzátor SCR (selektívna katalytická redukcia) pre dieslové motory. 

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 14,5 litra 

• Kľúč s diaľkovým ovládaním v štandardnom prevedení a ORANGE CARE KEY s 

možnosťou nastavenia limitácie max. rýchlosti 

• Kľučky dverí vo farbe karosérie 

• Kozmetické zrkadielko v slnečnej clone spolujazdca s osvetlením 

• Kozmetické zrkadielko v slnečnej clone vodiča s osvetlením 

• Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky 

• Kožou potiahnutý volant v štandardnom prevedení 

• Kryt batožinového priestoru, s možnosťou uloženia pod podlahou 

• Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie 

• Lemovanie bočných okien v štandardnom čiernom prevedení 

• Manuálne nastaviteľné predné sedadlá 

• Manuálne sklopné sedadlá v druhom rade, delené v pomere 40/60, pevné opierky 

hlavy 

• Mechanická detská poistka na zadných dverách 

• Mriežka chladiča štandardná - čierna Charcoal s chrómvým orámovaním 

• Multifunkčný volant s ovládaním audiosystému a tempomatu 

• Nastavenie jazdných režimov (nastavenie charakteristiky pre motor, prevodovku, 

riadenie, brzdy, displej vodiča, ESC) 

• Navigačný systém Navi Pro, vrátane bezplatných aktualizácií mapových podkladov 

• Ostrekovače čelného skla integrované v ramenách stieračov 

• Osvetlenie interiéru - stredná úroveň: 

• Osvetlenie interiéru - základná úroveň: strop vpredu, čítacie lampičky vpredu, 

batožinový priestor 

• Označenie motora a modelu 

• Palivová nádrž s objemom 54 litrov 

• Parkovacie senzory vzadu 

• Plastové okrasné lišty prahov dverí vpredu 

• Plne grafický digitálny prístrojový panel s 12,3-palcovým displejom vodiča 

• Pokročilé hlasové ovládanie (len vybrané svetové jazyky) 

• Pokročilý palubný počítač 

• Predĺžená záruka na 5 rokov / 150 tisíc kilometrov 

• Predná lakťová opierka na stredovom tuneli s držiakom nápojov a úložným priestorom 

• PTC - elektrický prídavný ohrev vzduchu v interiéri (dieslové motory) 

• Rádio pre príjem digitálneho vysielania DAB 

• Sedadlá typu Dynamic 

• Sensus Connect: 9-palcový centrálny dotykový displej, tethering cez Wi-Fi alebo 

Bluetooth - dátové párovanie so smartfónom, internetové rádio a aplikácie, Bluetooth 

Handsfree, Audio Streaming, vstupy pre externé zariadenia USB-A vpredu, USB-C v 

zadnej časti stredovej konzoly 

• Skryté koncovky výfuku 

• Smartphone integrácia, CarPlay & Android Auto, 2x USB vpredu 

• Spodná časť predného a zadného nárazníka v čiernom prevedení 

• Spodný kryt nárazníka vpredu aj vzadu v čiernom prevedení, vzadu so skrytými 

koncovkami výfuku 

• Strecha a spätné zrkadlá vo farbe karosérie 

• Stredový tunuel v štandardnom čiernom prevedení Charcoal 

• Strešná anténa 

• strop vpredu, kozmetické zrkadielka, priestor pre nohy vpredu, náladové osvetlenie 

vpredu, palubná schránka pred spolujazdcom, batožinový priestor 

• Súprava na opravu defektu 

• Systém CITY SAFETY: rozpoznávanie chodcov, cyklistov a veľkých zvierat vo dne aj v 

noci, na ktoré vozidlo upozorňuje vizuálnymi a akustickými prvkami spolu s pulzovaním 

brzdového pedálu kedy auto pripraví brzdný systém a je pripravené brdziť plnou 

brzdnou silou. Systém zahŕňa aj asistent brzdenia pri zrážke s vozidlom v križovatke 

ktoré odbučuje vľavo 

• Systém komplexnej ochrany v prípade bočného nárazu : unikátna, vysokopevnostná 

klietka chrániaca posádku je vyrobená z ocele tvarovanej za tepla a legovanej bórom 

čoby najpevnejšieho dostupného materiálu, ktorý chráni osoby vnútri pri všetkých 

typoch dopravných nehôd. V prípade kolízie pomôžu predné a zadné deformačné zóny 

pohltiť energiu nárazu, čím dôjde k zníženiu dopadu na cestujúcich vo vnútri vozidla. 

Môžu sa aktivovať nasledujúce ochranné zariadenia: predpínače bezpečnostných 

pásov, airbagy hlavy a ramien. 

• Systém komplexnej ochrany v prípade prevrátenia vozidla : okrem vysokopevnostnej 

klietky a unikátnej konštrukcii strechy, ktoré chránia posádku pri prevrátení, sa podľa 

vstupných signálov zo senzorov sledujúcich zrýchlenie, rýchlost a náklon vyhodnotí 

závažnosť dopravnej nehody a typ nárazu a je učinená potrebná reakcia, ktorou môže 

byť aktivácia niektorých ochranných systémov. Systém ďalej odomkne dvere, aktivujú 

sa predpínače bezpečnostných pásov, airbagy hlavy a ramien. 

• Systém ochrany proti neúmyselnému zídeniu z vozovky : v rýchlostnom rozmedzí 65-

140 km / h môže zabrániť nechcenému zídeniu vozidlá z cesty; ak systém rozpozná 

riziko bezprostredného zídenia vozidla z cesty, pomôže vodičovi varovaním a následne 

zásahom do riadenia a brzdením udržať vozidlo na ceste. To znamená, že ak hrozí, že 

vozidlo opustí vozovku, bude na volant vyvinutý potrebný krútiaci moment pre 

vyrovnanie smeru vozidla, pričom vozidlo začne podľa potreby brzdiť. Vodič má 

kedykoľvek možnosť aktívnym riadením prevziať situáciu do svojich rúk. 

• Systém prepojenej bezpečnosti : zahŕňa upozornenie na výstražné svetlá spustené 

panickým brzdením, alebo ich aktiváciou; spolu s upozornením na klzkú cestu a 

nebezpečenstvo straty adhézie. Pokiaľ k takejto situácii dôjde, informácie sa odošle na 

cloud a následne všetkým vozidlám v okolí, ktoré sú k nemu pripojené (varovanie 

zdieľajú aj nákladné vozidlá Volvo). Komunikačné rozhranie vozidla tak s predstihom 

zobrazí varovanie vodiči. 

• Systém Start/Stop 

• Tempomat a obmedzovač rýchlosti 

• Textilné koberčeky vpredu aj vzadu 

• Úchyty ISOFIX na zadných vonkajších sedadlách (2x) 

• Ukazovateľ vonkajšej teploty a hodiny 

• Upozornenie na používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách 

• Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne zatmaviteľné 

• Volvo On Call: tlačidlá SOS a On Call na rýchle privolanie pomoci či asistenčnej 

služby; vzdialené ovládanie vybraných funkcií vozidla cez aplikáciu v telefóne; slot na 

dátovú SIM-kartu pre stále pripojenie vozidla k internetu a Wi-Fi hotsport vo vozidle 

• Vonkajšie a vnútorné spätné zrkadlá automaticky zatmaviteľné 

• Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá a zadné okno 

• Výklopný háčik veka schránky v palubnej doske - pohodlné riešenie častého problému 

kam odložiť tašku 

• Vypínač airbagu na strane spolujazdca 

• Výplň predných sedákov pohlcujúca energiu vertikálneho nárazu - ochrana pred 

zranením chrbtice 

• Výstražný trojuholník 

• Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca 

• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, vrátane nastavenia sklonu sedáku 

• WHIPS (Whiplash Protection Seating System) - systém ocrhany proti hyperflexii krčnej 

chrbtice na predných sedadlách 

• Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov a tunelom na dlhé predmety 

• Zadný parkovací asistent 

• Znak motora a pohonu všetkých kolies AWD pre príslušné motorizácie 

• 18-palcové disky z ľahkej zliatiny, 5-lúčové, prevedenie Silver, pneumatiky 235/55 R18 

• 3ramenný kožený volant s dekoratívnym obložením v prevedení Uni Deco 
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