
volvo V40 accessoires
& V40 Cross Country



Exterieur stylingset. Onze stylingset omvat zij- en achterdeflectors in bijpassende kleur en een sportieve diffuser aan 
de achterkant met dubbele uitlaatpijpen. De set geeft de dynamische elegantie en aerodynamische kenmerken van uw 
V40 een boost.

Vanaf € 895

HOE MEER V40, DES TE MEER VAN UZELF.

Personaliseer uw V40 en breng uw unieke stijl tot uiting met ons 
assortiment aan speciaal ontworpen accessoires. Voor een nóg 
individuelere look kiest u voor onze stylingaccessoires, zoals de 
aerodynamische exterieur stylingset. 

Als u af en toe materiaal of andere zaken mee moet nemen, vormen 
onze slimme laadaccessoires een handige oplossing. Onze nieuwe 
generatie kinderzitjes zorgen dat kinderen zowel comfortabel als 
veilig meerijden.

Achterdiffuser met dubbele uitlaatpijpen. Deze diffuser is 
naadloos geïntegreerd in de achterbumper en versterkt de dynamische 
look van uw V40. 

Dakspoiler. Een unieke spoiler met op vliegtuigen geïnspireerde vinnen en 
winglets versterken het sportieve en aerodynamische uiterlijk van uw Volvo 
V40. Zij- en achterdeflectors in bijpassende kleur.

€ 395

Bagageruimtemat, kunststof. Deze stijlvolle 
kunststoffen mat is speciaal voor uw Volvo ontworpen en is 
voorzien van een laag antislipmateriaal, zodat de lading niet 
gaat schuiven. De mat voorkomt daarnaast dat vuil en water 
in de bagageruimte lekken.

€ 150

Lastdragers. Deze speciaal ontworpen lastdragers gaan 
naadloos op in de styling en technologie van uw V40. De 
lastdragers zijn bovendien gemakkelijk te monteren en 
vormen een gebruiksvriendelijk dakdraagsysteem.

Midir 18”. Lichtmetalen velgen, 7.5x18”, Glossy Black/
Diamond Cut. Vier complete wielen inclusief velg en band. 

Vanaf € 595

€ 1.495 € 195

R-Design stylingset. Deze unieke exterieur stylingset versterkt het sportieve uiterlijk van uw V40 R-Design. De 
set omvat designelementen zoals zij- en achterdeflectors en een dakspoiler. 

€ 695



Skidplate achter met dubbele uitlaatpijpen. Deze skidplate aan de achterkant, waarin de dubbele 
uitlaatpijpen in verchroomd roestvrij staal netjes zijn weggewerkt, draagt bij aan de sportieve stijl van uw 
Volvo.

Vanaf € 695

Atria 19”. Lichtmetalen velgen, 7.5x19”, Diamond Cut/Tech Matt Black. 

Kinderzitjes. Onze nieuwe generatie Volvo-kinderzitjes biedt eersteklas 
bescherming en uitstekend comfort. Bovendien kunnen kinderen tot een 
leeftijd van 3-4 jaar tegen de rijrichting in reizen. De bekleding van elegant, 
zacht woltextiel pas perferct bij het interieur van uw Volvo.

Exterieur stylingset. Geef uw Volvo een nóg sportievere look met een skidplate aan de achterkant, een stijlvolle, decoratieve 
afwerking, geïntegreerde dubbele uitlaatpijpen en elegante side scuff plates.

Vanaf € 1.150

Side scuff plates. De scuff plates dragen aanzienlijk bij aan het ruige karakter van uw V40 Cross Country en passen perfect 
bij de skidplates aan de voor- en achterkant. De scuffplates beschermen daarnaast de dorpels onder ruwe omstandigheden.

€ 555

Decoratieve afwerking, achter. Deze stijlvolle en 
robuuste zilveren afwerking met rubberen inlegwerk 
completeert de exterieur stylingdetails, terwijl deze de 
achterbumper beschermt tijdens in- en uitladen. 

Bagageruimtebescherming, bagageruimte. 
Deze afdekking van vinyl dekt de bagageruimte 
af ter bescherming tegen vuil en water. De 
bescherming heeft een deling van het ruggedeelte, 
zodat de rugleuningen van de achterbank 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
neergeklapt.

€ 210 (Niet i.c.m. laadvloer met 2 niveaus)

Beschermend stalen rek. Dit robuuste 
tweedelige rek beschermt u en uw passagiers 
tegen losse ladingen als u stevig moet remmen. 
Het rek kan afzonderlijk met de rugleuning 
neergeklapt worden.

€ 145

€ 2.195

Vanaf € 245€ 295



BEKIJK MEER ACCESSOIRES OP VOLVOCARS.NL/ACCESSORIES 

Let op: Het kan zijn dat deze folder onjuiste informatie bevat, doordat er sinds de publicatie wijzigingen zijn doorgevoerd in productkenmerken. Informeer bij uw  
Volvo-dealer naar de actuele stand van zaken, voordat u uw bestelling plaatst. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving  
wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen,  kenmerken en modellen. De getoonde adviesprijzen zijn van toepassing tot en met 31 maart 2018.
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