
ΝΕΟ VOLVO V40   -   ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΣΗ

▪ City Safety generation 2 (50km/h) ▪ Μονοζωνικό  σύστηµα κλιµατισµού (ETC) 

▪ Αερόσακος πεζών ▪ Αγγλική γλώσσα εµφάνισης  µηνυµάτων

▪ Αερόσακος γονάτου για τον οδηγό ▪ Καθρεφτάκι στο σκιάδιο του συνοδηγού

▪ Αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, δύο θαλάµων ▪ Ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας

▪ Πλευρικοί αερόσακοι εµπρός ▪ Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι  και θερµαινόµενοι

▪ Aερόσακοι οροφής (IC: Inflatable Curtain) ▪ Ηλεκτρικά παράθυρα 

▪ Σύστηµα προστασίας από πλευρικές συγκρούσεις (SIPS: Side  Impact Protection System) ▪ Θήκες για µικροαντικείµενα  στις µπροστινές πόρτες και πίσω από την κονσόλα

▪Σύστηµα προστασίας αυχένα και πλάτης, εµπρός καθίσµατα  (WHIPS) ▪ Μηχανικά ρυθµιζόµενα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού 

▪ Zώνες ασφαλείας 3 σηµείων (5) µε µειωτές δύναµης ▪ Κεντρικό υποβραχιόνιο  εµπρός µε 2 ποτηροθήκες

▪ Πυροτεχνικοί  προεντατήρες, εµπρός / πίσω όλες τις θέσεις

▪ Τιµόνι (3 ακτίνων) µε ηλεκτρική υποβοήθηση (ρυθµιζόµενο σε ύψος & µήκος) (EPAS) ▪ Ψηφιακό ρολόι

▪ Ζώνες ασφαλείας εµπρός ρυθµιζόµενες  σε ύψος ▪ Ψηφιακός χιλιοµετρητής

▪ Ευφυές σύστηµα πληροφόρησης του οδηγού (IDIS)

▪ Πακέτο εσωτερικού φωτισµού LED (περιλαµβάνει  φώς: οροφής, χώρου 

αποσκευών αριστερά, εµπρός ντουλαπάκι , πίσω από κεντρική κονσόλα, 

σκιάδιο συνοδηγού και πρώτης σειράς καθισµάτων)

▪ ABS µε έκτακτη υποβοήθηση της πέδησης (EBA) ▪ Αναδιπλούµενα  Πίσω Καθίσµατα 60/40

▪ Σύστηµα ∆υναµικού Ελέγχου Ευστάθειας και Πρόσφυσης (DSTC) ▪ Υπενθύµιση ζώνης ασφαλείας σε όλες τις θέσεις
▪ Κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό  ▪ Ηλεκτρικά θερµαινόµενο  πίσω παρµπρίζ

▪ Immobiliser ▪ Πρίζα 12V εµπρός 

▪ Υποδοχές παιδικού καθίσµατος ασφαλείας ISOFIX στις δυο πίσω εξωτερικές θέσεις ▪ Πλευρικά φώτα

▪ Σύστηµα ασφάλισης όλων των θυρών (πόρτα οδηγού) ▪ Σκληρό κάλυµµα χώρου αποσκευών

▪ Φωτισµός προσέγγισης και αποµάκρυνσης ▪ Φώτα ηµέρας στον µπροστινό προφυλακτήρα (όχι LED)

▪ Περιοριστής Ταχύτητας 190 km/h (D2) στα 210km/h (Τ3/T4/D3/D4) ▪ Εσωτερικός καθρέπτης χωρίς πλαίσιο

▪ Φώτα απότοµου φρεναρίσµατος  (EBL)  ▪ Συρόµενο υποβραχιόνιο  εµπρός 

▪ Ρύθµιση ύψους δέσµης προβολέων ▪ Αεροτοµή οροφής fuel economy (D2 & T3)

▪ Χρωµιωµένες διακοσµητικές  λεπτοµέρειες  στα χειριστήρια του κλιµατισµού και του 

ηχοσυστήµατος ▪ Αεροτοµή οροφής high performance (D3, D4 & T4)

▪ Προβολείς αλογόνου

▪ Λυχνία ένδειξης  κλειδώµατος  στην πόρτα του οδηγού

▪ ∆ιπλοί προβολείς, φώτα θέσης & Πίσω Φώτα Οµίχλης αυτόµατης απενεργοποίησης

▪ Πίσω φώτα φρένων, τοποθετηµένα  ψηλά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣΙ

▪ Εσωτερική επένδυση από Ύφασµα "Lorensberg" ▪ Χαλύβδινες Zάντες 15" (195/65R15)  µόνο κινητήρας D2 

▪ Κεντρική κονσόλα σε χρώµα Charcoal ▪ Χαλύβδινες Zάντες 16" (205/55R16) κινητήρες  Τ3/T4/D3

▪ Αναλογικός  πίνακας οργάνων  ▪ Σετ επισκευής ελαστικών

▪ ∆ιακοσµητικές  εσωτερικές λεπτοµέρειες  (πόρτες, ταµπλό) σε χρώµα Charcoal ▪ Σασί Dynamic - χαµηλωµένο  κατά 10mm
▪ ∆ύο εξατµίσεις εµφανείς  Τ3, Τ4, D3 & D4 (στον κινητήρα D2 είναι 1 κρυφή αριστερά

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ▪ Εγχειρίδιο Οδηγού & Βιβλίο Εγγύησης στα Ελληνικά

▪ Ηχοσύστηµα Performance µε ενσωµατωµένη  έγχρωµη οθόνη 5 ιντσών, 1 CD Player, 

υποδοχή AUX, 4 ηχεία & ενισχυτή 2*25 W  (∆ιαβάζει αρχεία MP3) ▪ Τρίγωνο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ της έκδοσης Optimum

▪ Αυτόµατο διζωνικό σύστηµα κλιµατισµού (ECC) (περιέχει ειδικό χώρο ψύξης στο 

ντουλαπάκι  του συνοδηγού)

▪ ∆ερµάτινο τιµόνι 3 ακτίνων  σε χρώµα offblack

▪ ∆ερµάτινος  επιλογέας ταχυτήτων µε λεπτοµέρειες  αλουµινίου  

▪ Κεντρική κονσόλα σε χρώµα Charcoal µε χρωµιωµένο πλαίσιο πληκτρολογίου

▪ Κάλλυµα roller στο εµπρός υποβραχιόνιο  

▪ ∆ερµάτινη λαβή χειρόφρενου 

▪ Zάντες Αλουµινίου  7.0 x 16"  "MATRES" (205/55R16)

▪ Καθρεφτάκι στα σκιάδιο του οδηγού 

▪ Υφασµάτινα ταπέτα

▪ Αναδιπλούµενο  κάθισµα οδηγού µε ρυθµιζόµενη οσφυϊκή υποστήριξη 

▪ Υπολογιστής ταξιδιού

▪ Αεροτοµή οροφής high performance (D4)

▪ Πακέτο εσωτερικού φωτισµού LED (περιλαµβάνει  φώς: ανάγνωσης  εµπρός, χώρου ποδιών 

εµπρός µε δυνατότητα ρύθµισης από το µενού & σκιάδιο οδηγού)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ της έκδοσης Kinetic

▪ Εσωτερική Επένδυση από ύφασµα/βινύλιο "Linne" ▪ ∆ερµάτινο τιµόνι 3 ακτίνων  µε διακοσµητικές  λεπτοµέρειες  αλουµινίου

▪ Ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι  εξωτερικοί καθρέφτες µε φωτισµό εδάφους, LED φλάς και 

πλαίσιο σε γυαλιστερό µαύρο χρώµα

▪ Κάθισµα συνοδηγού ρυθµιζόµενο καθ 'ύψος, αναδιπλούµενο  εµπρός και µε 

ρυθµιζόµενη οσφυϊκή υποστήριξη

▪ Cruise Control ▪ Χρωµιωµένες διακοσµητικές  εσωτερικές λεπτοµέρειες  (πόρτες, ταµπλό) 

▪ Χρωµιωµένες εξωτερικές λεπτοµέρειες  (πλάισια παραθύρων) ▪ Κεντρική κονσόλα µε διακοσµητικά  αλουµινίου  Shimmer Graphite

▪ Αισθητήρας Βροχής και χρωµιωµένες λεπτοµέρειες  στο πλαίσιο του πληκτρολογίου

▪ Σύστηµα εκκίνησης  χωρί κλειδί (Keyless start)

▪ Χειριστήρια ηχοσυστήµατος στο τιµόνι

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ της έκδοσης Momentum

▪ Εσωτερική Επένδυση από δέρµα "Vasa"

▪ Eνεργοί κατευθυντικοί  προβολείς ΑBL 

▪ Σύστηµα πλυσίµατος προβολέων 

▪ Zάντες Αλουµινίου  7.0 x 17"  "MANNAN" (205/50R17)

▪ Φώτα ηµέρας LED στον µπροστινό προφυλακτήρα (εµπρός γρίλια χαµηλά σε µαύρο 

γυαλιστερό χρώµα)

▪ Πακέτο εσωτερικού φωτισµού LED (περιλαµβάνει  φώς: ανάγνωσης  πίσω µε δυνατότητα 

ρύθµισης από το µενού, χώρου αποσκευών δεξιά, θήκες των εµπρός πορτών, πόρτα πορτ-

µπαγκαζ, εµπρός πόρτες χαµηλά και δεύτερης σειράς καθισµάτων)
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Εκτυπώθηκε στις 19/6/2012

Volvo Car Hellas

Βασικός Εξοπλισµός

Νέο Volvo V40 MY13
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