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 VOLVO XC40 Cena bez DPH Cena s DPH 

Verzia: MOMENTUM 1.5 T2 automat 95kW (129k) A8 28 875,00 34 650,00 
Karoséria: SUV  

Farba: 
VIN: 

 

Biela Ice White  
YV1XZL4VDN2702037 
 

  
Výbava na želanie: Biela Ice White 

CLIMATE - Vyhrievané predné sedadlá + Vyhrievaný volant 
Dojazdové rezervné koleso 125/80 R18 vrátane zdviháku (nahrádza sadu na opravu 
defektu) 
PARK ASSIST - Parkovacie senzory vpredu a vzadu zameniteľné za 870 - Aktívny 
parkovací asistent, príplatok 120 € (opcia 870 je dostupná len s opciou 139) + Zadná 
parkovacia kamera zameniteľné za 139 - 360-stupňový pohľad zhora, príplatok 540 €  
Textil šedá Melange / čierna Charcoal, čierny strop 
Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlom, dvojité uzamykanie zámkov 
dverí, funkcia privátneho zamykania 
Vyhrievané čelné sklo 
  

 

0,00 
375,00 
108,33 

 
541,67 

 
 

0,00 
400,00 

 
175,00 

 

0,00 
450,00 
130,00 

 
650,00 

 
 

0,00 
480,00 

 
210,00 

 

Cenníková cena:     30 475,00  36 570,00 
 

Zľava:   0,00 0,00 
    

Cena vozidla po 
zľave: 

 30 475,00  36 570,00 
 

Príslušenstvo:       
    

Cena: 
  

30 475,00 36 570,00 

    
Sériová výbava obsahuje (môže byť zmenená doplnkovou výbavou): 

• ABS (Anti-lock Brake System) s elektronickým rozdelením brzdnej sily EBD (Electronic Brake Distribution) 

• 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 

• 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, senzorom vlhkosti a systémom CleanZone 

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

• Bezkľúčové štartovanie 

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

• Bezpečnostný stĺpik riadenia nastaviteľný v dvoch osiach 

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

• CITY SAFETY - autonómne núdzové brzdenie v prípade hroziacej kolízie s iným vozidlom, chodcom, cyklistom či vysokou 

zverou, aktívne počas dňa i noci, systém automatického zabrzdenia v križovatke pri hroziacej zrážke s protiidúcim 

vozidlom, Najprv detekuje prekážku, následne varuje vodiča zvukovo, vizuálne a pulzom brzdového pedála aj fyzicky. Ak 

vodič nereaguje, začne automaticky brzdiť plnou brzdnou silou. 

• *OLM (Oncoming Lane Mitigation) -  systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu: pri 

prekročení vodorovného značenia jazdného pruhu a hroziacej zrážke s detekovaným protiidúcim vozidlom automaticky 

zasiahne do riadenia pre návrat do vlastného 

• *jazdného pruhu     ( 

• CTC (Corner Traction Control) - systém kontroly trakcie v zákrutách s vektorovaním krútiaceho momentu 

• DAC (Driver Alert Control) - systém sledovania bdelosti vodiča 

• Dažďový a svetelný senzor 

• Dekoračné hliníkové obloženie interiéru Urban Grid 

• Dvojstupňové odomykanie dverí 

• Dynamicky ladený podvozok 

• EBA (Emergency Brake Assistance) - Brzdový asistent a systém prípravy brzd na núdzové brzdenie 

• EBL (Emergency Brake Lights) - systém regulácie núdzového brzdového svetla a aktivácia výstražných svetiel pri 

prudkom spomalení 

• Elektrická parkovacia brzda s automatickým uvoľnením a funciou Auto HOLD 

• Elektrická 4-smerová bedrová opierka predných sedadiel 

• Elektrická 4-smerová bedrová opierka sedadiel vodiča a spolujazdca 

• 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 

• ESC (Electronic Stability Control) - stabilizačný systém vr. kontroly trakcie, kontroly nedotáčavosti a kontroly brzdenia 

motorom, asistent jazdy s prívesom 

• Extrémne pevná konštrukcia karosérie s vysokým využitím ultrapevnej boronovej ocele 

• Full LED predné svetlá s automatickým prepínaním diaľkových svetiel AHB 1.generácie (zap./vyp.), denné svietenie LED 

v tvare “T” 

• Funkcia automatického odomknutia vozidla po nehode 

• Funkcia automatického zamykania za jazdy 

• Funkcia panického spustenia alarmu z diaľkového ovládača 

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

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

• HDC (Hill Descent Control) - asistent zjazdu z prudkého kopca 

• Hlavica radiacej páky čalúnená, bez použitia kože 

• Hlavica radiacej páky čalúnená bez použitia kože 

• Hliníkový dekor URBAN GRID 

• HSA (Hill Start Assist) - asistent rozjazdu do kopca 

• Integrované strešné lišty v striebornom prevedení 

• Integrované strešné lyžiny z eloxovaného hliníka v hodvábne saténovom prevedení 

• iTPMS - systém monitorovania tlaku v pneumatikách 

• Kľúč s diaľkovým ovládaním v štandardnom prevedení a ORANGE CARE KEY s možnosťou nastavenia limitácie max. 

rýchlosti 

• Kľučky dverí vo farbe karosérie 

• Komunikačné rozhranie v angličtine 

• Kozmetické zrkadielko v slnečnej clone spolujazdca s osvetlením 

• Kozmetické zrkadielko v slnečnej clone vodiča s osvetlením 

• Kryt batožinového priestoru, s možnosťou uloženia pod podlahou 

• Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie 

• Lemovanie bočných okien v štandardnom čiernom prevedení 

• LKA (Lane Keeping Aid) - aktívny asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu   (aktívne v rýchlosti medzi 65 - 200 km/h) 

• 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 chrómovým orámovaním 

• Multifunkčný volant s ovládaním audiosystému a tempomatu 

• Nastavenie jazdných režimov (nastavenie charakteristiky pre motor, prevodovku, riadenie, brzdy, displej vodiča, ESC 

• Ostrekovače čelného skla integrované v ramenách stieračov 

• Osvetlenie interiéru - stredná úroveň: strop vpredu, kozmetické zrkadielka, priestor pre nohy vpredu, náladové osvetlenie 

vpredu, palubná schránka pred spolujazdcom, batožinový priestor 

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

• Označenie motora a modelu 

• Palivová nádrž s objemom 54 litrov  (48 litrov pre verzie RECHARGE) 

• Parkovacie senzory vzadu 

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

• Pokročilé hlasové ovládanie (len vybrané svetové jazyky) 

• Pokročilý palubný počítač 

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

• Predpínače bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá 

• Rádio pre príjem digitálneho vysielania DAB 

• RSI (Road Sign Information) - systém sledovania dopravných značiek 

• Run-off Road Mitigation - systém ochrany pred nechceným zídením z cesty, automatický zásah do riadenia, prípadne aj 

zásah bŕzd (65 - 140 km/h) 

• Sedadlá typu Comfort s textilným čalúnením 

• 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 

• SIPS (Side Impact Protection System) - unikátny systém ochrany pred bočným nárazom 

• Skryté koncovky výfuku 

• Spodná časť predného a zadného nárazníka v striebornom prevedení Glossy Silver 

• Strecha a spätné zrkadlá vo farbe karosérie 

• Stredový tunel v čiernom prevedení Charcoal 

• Strešná anténa 

• Súprava na opravu defektu 

• Systém automatického brzdenia po náraze na zabránenie sekundárnym nehodám 

• Systém Start/Stop 

• Tempomat a obmedzovač rýchlosti 

• Textil čierna Charcoal / čierna Charcoal 

• Textilné koberčeky vpredu aj vzadu 

• Trojramenný volant čalúnený bez použitia kože, s dekoratívnym obložením v prevedení Uni Deco 

• Úchyty ISOFIX na zadných vonkajších sedadlách (2x) 

• Ukazovateľ vonkajšej teploty a hodiny 

• Upozornenie na používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách 

• Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá automaticky zatmaviteľné 

• Volič jazdných režimov nastavenie charakteristiky pre motor, prevodovku, riadenie, brzdy, displej vodiča, ESC, asistent 

pre zjazd z kopca HDC 

• Volvo On Call:  tlačidlá SOS a On Call na rýchle privolanie pomoci či asistenčnej služby; vzdialené ovládanie vybraných 

funkcií vozidla cez aplikáciu Volvo Cars 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 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 

• Znak motora a pohonu všetkých kolies AWD pre príslušné motorizácie 

• 18": 5-lúčové, úprava Silver, pneu 235/55 R18 

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

• 3-ramenný volant, čalúnený bez použitia kože s dekoratívnym obložením Uni Deco 
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