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DE NIEUWE VOLVO XC40. 
EEN SUV MET EEN TWIST, UW TWIST

De nieuwe XC40 is een authentieke SUV gemaakt voor de stad. 
Ontstaan uit Zweedse innovatie en ontworpen met u als uitgangspunt. 
Grote bodemvrijheid, grote wielen en de omvang geven de SUV een 
krachtige uitstraling. Met de verhoogde zitpositie en het strakke design 
van het dashboard hebt u alles binnen handbereik en een totaal gevoel 
van controle en vertrouwen. Zweeds design op z’n best en onmisken-
baar gemaakt voor de stad; de XC40 is ontworpen om uw leven gemak-
kelijker te maken. Kleed de nieuwe Volvo XC40 aan in uw eigen stijl, 
aangepast aan uw manier van leven met een ruime keuze uit Volvo 
accessoires.
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UW XC40  
– GEHEEL IN UW EIGEN STIJL

De Volvo-styling accessoires zijn door ons designteam ontworpen om 
naadloos aan te sluiten bij de veelzijdigheid van uw XC40 en om zijn 
krachtige en eigentijdse karakter te versterken. Dit is uw kans om te 
laten zien wie u bent door te kiezen voor een look die helemaal bij u past.
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Kiest u voor de exterieur stylingkit voor uw XC40, 
dan voegt u een stoere en sportieve touch toe aan het 
vertrouwde en eigentijdse uiterlijk van uw city SUV. De 
roestvrijstalen designelementen versterken de bodem-
vrijheid en zijn perfect in lijn met het opvallende exterieur. 
Onze grote 21-inch 5-openspaaks lichtmetalen velgen 
geven uw XC40 een nog krachtigere uitstraling.
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  Exterieur stylingkit. Geef uw XC40 een 
nog opvallender uiterlijk met deze stoere en

  sportieve exterieur stylingkit. De skidplates 
voor en achter en de side scuff plates op de

dorpels in geborsteld roestvrijstaal versterken
de krachtige uitstraling van uw city SUV. De

geïntegreerde dubbele eindpijpen zorgen 
voor een stijlvolle afwerking.

€ 2.250

 

  

Dakspoiler. De stijlvolle dakspoiler in
dezelfde kleur als het dak geeft extra 

dimensie aan het sportieve karakter en
de aerodynamica van uw Volvo XC40. 
Past perfect bij de exterieur stylingkit.

€ 450
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21-inch 5-openspaaks Black/Diamond Cut lichtmetalen velgen. Voor het accentueren van het stoere, sportieve karakter van de XC40 kiest u onze 21-inch 5-spaaks lichtmetalen velgen 
in opvallend Black/Diamond Cut design. Deze indrukwekkende, prachtig vormgegeven wielen versterken de krachtige lijnen van deze bijzondere Zweedse city SUV.

€ 2.995
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Omkeerbare textiele bagageruimtemat. Met deze omkeerbare mat houdt u het interieur van uw XC40 zo goed als nieuw. 
Wat u er ook in zet. Om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften is de ene zijde voorzien van hoogwaardig textiel  
en de andere zijde van waterdichte kunststof. En voor het beschermen van de achterbumper bij het in- en uitladen kunt u een 
 praktische bumperafdekking gebruiken.

€ 150

Bagageruimtemat, kunststof. Deze kunststof mat is spe-
ciaal ontworpen voor uw XC40 en is bekleed met antislipma-
teriaal, zodat de lading bij transport niet gaat schuiven. De 
mat heeft ook verhoogde randen die effectief voorkomen 
dat vuil en water in de bagageruimte lekken. Verkrijgbaar in 
twee uitvoeringen: voor auto’s met of zonder draagtashouder.

€ 150



Beschermend stalen rek. Een stalen rek biedt een stevige barrière tussen bagage-
ruimte en passagiers en voorkomt dat losse bagage bij krachtig remmen de passagiers-
ruimte in wordt geslingerd. Het is eenvoudig uit te klappen en u klapt het op tegen het 
plafond als u het niet nodig hebt. Later in 2018 verkrijgbaar.

€ 295
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EENVOUDIG INLADEN

De XC40 helpt u uw passies uit te oefenen, want onze interieur- en 
exterieuraccessoires voor bagage geven u de mogelijkheid alles wat 
u wilt mee te nemen. Ze zien er én mooi uit én werken probleemloos, 
waardoor ze het leven eenvoudiger maken en ervoor zorgen dat u 
de capaciteit van uw Volvo ten volle kunt benutten. En omdat deze 
accessoires door Volvo zelf zijn ontworpen, weet u zeker dat ze lang 
meegaan, eenvoudig in gebruik zijn en perfect bij uw XC40 passen.

All weather-vloermatten. Deze duurzame kunststof vloermatten zijn zacht en flexibel met de eigen-
schappen van rubber. Ze beschermen de vloerbedekking van uw XC40 tegen modderige laarzen en 
schoenen. Praktisch is de opstaande rand rondom die optimale bescherming biedt tegen water en vuil. 
Zowel de kleur als vorm van de matten zijn afgestemd op de rest van het interieur.

€ 125
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Dakdragers. De dakdragers zijn eenvoudig te monteren en bieden u onmiddellijk de mogelijk-
heid om onze accessoires te plaatsen. Van fietsdrager tot kano-houder.

€ 225

Ski-/Snowboarddrager. Deze aerodynamische drager kan tot 6 paar ski’s of 4 snowboards 
dragen. Ook met handschoenen aan kunt u de sluiting eenvoudig openen/sluiten.

€ 175

Dakbox, ontworpen door Volvo Cars. 
Speciaal voor uw Volvo ontworpen door 
onze eigen designers; deze exclusieve en 
aerodynamische hoogglans zwarte dakbox 
met een inhoud van 350 liter zorgt dat u 
uw bagage in stijl kunt vervoeren. Met de 
Quick-Grip-bevestigingen bevestigt u de 
dakbox eenvoudig met één hand en met de 
handige functies zoals ledverlichting in het 
deksel kunt u zelfs in het donker inladen.

€ 1.195

Fietsdrager, op frame gemonteerd. Bevestig uw fiets 
met deze drager eenvoudig en veilig op het dak van uw auto. 
Een stevige klauw met draaibegrenzers en zachte bekleding 

bevestigt het fietsframe correct en stabiel. De wielen 
 worden vastgezet met snelspanners.

€ 145
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Spatlappen. De speciaal ont- 
worpen spatlappen passen perfect 
bij de carrosserie en bieden een 
doeltreffende bescherming tegen
opspattend vuil van de wielen.

€ 220

Inklapbare trekhaak. Onze inklapbare trekhaak is er wanneer je 
hem nodig hebt, en anders klap je hem in. Druk op een knop in de 
bagageruimte en de trekhaak komt vanzelf tevoorschijn. U hoeft hem 
alleen maar met één klik te vergrendelen. Er zijn voor deze trekhaak 
ook verschillende fietsdragers beschikbaar.

€ 1.095

Fietsdrager, op trekhaak gemonteerd. 
Met deze moderne, lichtgewicht drager kunt 
u 3 tot 4 fietsen op de trekhaak vervoeren. De 
fietsdrager heeft een kantel functie, waardoor 
de bagageruimte ook goed bereikbaar is als 
er fietsen op staan.

€ 495  
Uitbreiding 4e fiets € 95
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VOOR WELKE REIS DAN OOK

Creëer een XC40 die perfect in uw leven past. Met Volvo-accessoires 
ontworpen met u en uw auto centraal. Uw passagiers kunnen genieten 
van de comfortabele ondersteuning van ons speciaal ontworpen nek-
kussen. Onze nieuwe kinderzitjes voor kinderen tot 10 jaar combineren 
comfort met state-of-the-art veiligheid en passen perfect in uw Volvo. 

De bekleding is gemaakt van woltextiel (80% wol). Wol is niet alleen 
een duurzaam en sterk, maar ook zacht en ademend. Uw kinderen zitten 
comfortabel en zijn beschermd. En omdat wij dezelfde strikte normen 
hanteren voor het ontwikkelen van kinderzitjes als bij het bouwen van 
onze auto’s weet u dat uw kinderen goed beschermd zijn.

Kinderzitje, zittingverhoger met 
 rugleuning, Leder/Nubuck Textiel 
(15–36 kg). De exclusieve zittingverhoger 
in echt leder en zacht Nubuck textiel met 
een verstelbare rugleuning vervoert een 
kind tussen de 3 en 10 jaar oud comfortabel 
en veilig omdat de veiligheidsgordel altijd 
goed zit. Als het kind wil slapen, kan de rug-
leuning eenvoudig worden gekanteld. Het 
kinderzitje is ook verkrijgbaar met woltextiel 
bekleding.

€ 295

 Kinderzitje, babyzitje (tot 13 kg).
Dit achterwaarts gericht kinderzitje biedt 
optimale bescherming en comfort voor baby’s
– van pasgeborenen tot circa 1 jaar. Hoge
en dik gevoerde zijkanten zorgen samen 
met de diepe vormgeving voor een optimale
bescherming.

€ 275

Kinderzitje, achterwaarts gericht 
(9–25 kg). In ons achterwaarts gerichte 
kinderzitje voor kinderen tussen 1 en 3–4 
jaar kunnen kinderen verschillende jaren 
veilig en comfortabel worden vervoerd. Met 
de unieke hoofdsteun en diepe zijsteunen van 
dit kinder zitje reist uw kind niet alleen zeer 
comfortabel, maar ook zeer veilig. De hoogte 
van de hoofdsteun is makkelijk in te stellen en 
zorgt samen met de geïntegreerde veilig-
heidsgordel voor optimaal comfort en 
veiligheid.

€ 395

 Kinderzitje, kinderstoeltje (15–36 kg).
In combinatie met de uitgebreide bescherming 
rond de schouders en aan de zijkanten zorgt 
dit stoeltje voor kinderen van 3 tot 10 jaar 
ervoor dat de heupgordel en de diagonale 
gordel correct past voor optimale veiligheid. 
Met een aantal verschillende instellingen 
voor de hoofdsteun wordt zelfs een lange
autorit in het kinderzitje een prettige ervaring.

€ 275

Nekkussen. Dit nekkussen biedt uw passagiers tijdens lange afstanden 
comfortabele ondersteuning in de nek. Het kussen kan eenvoudig op elke 
hoofdsteun in de auto geplaatst worden en kan weer eenvoudig worden 
verwijderd. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Blond nubuck of zacht Char-
coal woltextiel.

€ 45



VEILIGHEID & GEMAK | 15

WELKOM BIJ DE VOLVO CARS 
LIFESTYLE-COLLECTIE

Onze lifestyle-collectie bestaat uit een breed scala aan life-
style- accessoires – van handgemaakte lederen tassen en 
kleding tot horloges, koptelefoons en zonnebrillen. Ga voor 
meer lifestyle-accessoires naar volvocars.nl/webshop.

 

 

Let op: Het kan zijn dat deze brochure onjuiste informatie bevat, doordat er sinds de publicatie wijzigingen zijn doorgevoerd in productkenmerken. Het kan zijn dat bepaalde apparatuur alleen 
nog maar verkrijgbaar is tegen bijbetaling. 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. Getoonde adviesprijzen zijn inclusief montage en btw en gelden tot 28 maart 2019.

GA VOOR MEER ACCESSOIRES NAAR VOLVOCARS.NL/WEBSHOP
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