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IN NOVAT IE  DOO R 
DE S IG N

De nieuwe Volvo XC40: een 
compacte XC ontstaan uit 
Zweedse innovatie. Bestemd 
voor het stadsleven en ont
worpen rondom u.
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VOLVO XC40 | 5

U H EBT DE CO N T RO L E

Ervaar het gevoel van vertrouwen en controle tijdens elke rit in de 
XC40 – de hoge zitpositie en het soepele rijgedrag zorgen dat u de 
touwtjes in handen hebt.
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De XC40 is een authentieke XC voor in de stad. Een grote bodem
vrijheid, grote velgen en echte XCafmetingen geven hem een krach
tige uitstraling. Van de robuuste grille tot de prachtig gedetailleerde 
achterlichten – in elk opzicht een Volvo. Uniek Scandinavisch en 
onmiskenbaar stads, bestemd voor het stadsleven.
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GO ED OV ER Z I CH T

De grote bodemvrijheid geeft de XC40 een 
krachtige uitstraling en zorgt voor een goed 
gezichtsveld. Grote velgen en banden kunnen 
elke weg moeiteloos aan. Met deze XC stijgt 
u overal boven uit.

A LT I J D G EREED

Grote lichtmetalen velgen en een brede 
 carrosserie geven de XC40 een sterke aan
wezigheid. Deze XC is op alles voorbereid. 

M A A K E E N STO ERE IN DRU K

Kies uit een van de eigentijdse kleuren en 
maak een statement. Afhankelijk van de uit
voering kunnen het dak en de spiegelkappen 
in een contrasterende kleur geleverd worden 
voor een nóg robuustere look.

8 | VOLVO XC40
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EXTERIEURDESIGN | 9

EEN ST ERK K A R A K T ER

De XC40 ademt kracht en is onmiskenbaar 
een Volvo dankzij elementen zoals de trotse 
grille, de Tvormige lichten en de voorge
vormde bumper met skidplate. 

O N DERSCH E IDEN DE 
V ERL I CH T ING

Zien en gezien worden, overdag of ‘s avonds, 
met de typische Tvormige led koplampen 
van Volvo. De lampen passen automatisch de 
hoogte van de lichtbundel aan en schakelen 
tussen dim en grootlicht voor het beste zicht 
en om te voorkomen dat andere weggebrui
kers verblind worden. De optionele hoogge
plaatste ledkoplampen zijn voorzien van 
Active Bending Lights die meedraaien met 
het sturen (met tot wel 30°) voor een beter 
zicht in bochten.

SPEC I A A L O N T WO RPEN  
L I CH T M E TA L EN V ELG EN

Een assortiment aan lichtmetalen velgen 
helpt u de perfecte XC40 voor u te samen te 
stellen. Elke velg heeft een stoer, dynamisch 
design. Verder is er veel aandacht besteed aan 
details en aan een kwalitatief hoogwaardige 
afwerking die u verwacht van Volvo.
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DE REDEN DAT WE 
INNOVEREN
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 | 13

Omdat u kansen wilt grijpen

En avonturen wilt beleven

Omdat u de kinderen hebt beloofd morgen te gaan skiën

Omdat u er even tussenuit moet

En af en toe op de rem moet

Omdat elanden geen verkeersborden lezen

En koeien en kangoeroes evenmin

Omdat parallel parkeren een peulenschil moet zijn

Omdat u schoonheid en vakmanschap waardeert

Omdat u van met de hand afgewerkt nappa houdt

Omdat u uw koffie graag heet drinkt en uw water gekoeld

Omdat u dode hoeken hebt

Omdat het een lange dag is geweest

En u een massage van uw autostoel verdient

Omdat u geen ogen in uw achterhoofd hebt

Omdat u graag de touwtjes in handen hebt

Omdat u entertained wilt worden

En op de hoogte wilt worden gehouden

En u wilt af en toe in de watten worden gelegd

Omdat u bent vergeten waar u geparkeerd hebt

Omdat u liever deelt dan bezit

Omdat er vandaag wegwerkzaamheden zijn

Terwijl die er gisteren niet waren

Omdat we indruk op u willen maken

En dat is niet gemakkelijk

Omdat u om de toekomst geeft

Omdat onze planeet en onze bronnen eindig zijn

Omdat u een mens bent

Omdat tijd geen geld is, maar leven

_00DO5__00DNL_XC40_MY19_NLnl.indd   13 2018-05-09   10:47



_009UA_XC40_MY19_V0.indd   14 2018-03-12   15:52

BIJ ONZE ONTWERPEN  
STAAT DE AUTO NIET 
CENTRAAL.
Dat geven we toe. U fascineert ons. We denken de hele dag aan u, praten alleen 
maar over u. Alles wat u in uw leven meemaakt – ups en downs, geluksmomenten 
en teleurstellingen, behoeften, eisen, frustraties en hoop – intrigeert ons. 

Dus als we innoveren moet elk detail, van het service-aanbod tot het kleinste 
schroefje, voor u gerechtvaardigd zijn. Voegt het iets toe? Is het nuttig?

En in al die tijd dat we over uw leven hebben nagedacht, zijn er goede dingen 
gebeurd. Misschien wist u het nog niet, maar onze ambitie luidt dat in 2020 
niemand meer ernstig gewond raakt of omkomt in een nieuwe Volvo. Te mooi 
om waar te zijn? Integendeel. Het is realistisch en haalbaar.

U hebt in bijna ieder opzicht een rijk en bevredigend leven, dat weten we. We 
zeggen bijna, omdat er één iets is dat u te weinig lijkt te hebben. Tijd. En daarom 
willen we ervoor zorgen dat elke nieuwe Volvo tegen 2025 is voorzien van 
voldoende slimme oplossingen waardoor u per jaar een hele week aan vrije tijd 
wint. 168 uren die u geheel naar eigen inzicht kunt besteden.

We weten ook dat u begaan bent met de toekomst van onze planeet. Daarom 
kunt u met onze Drive-E technologie duurzaam rijden, zonder afbreuk van de 
prestaties. U wilt verbonden blijven met de wereld om u heen. Met onze Sensus-
oplossingen is dat geen probleem. We weten dat u graag een gevoel van controle 
hebt. Onze IntelliSafe-technologieën redden niet alleen levens, maar geven u ook 
meer rijplezier achter het stuur. 

We weten ook dat u geïnteresseerd bent in zelfrijdende auto’s. Elke dag nemen 
we baanbrekende stappen in onze zoektocht naar een veilige en ontspannende 
autonome rijervaring. Hetzelfde geldt voor volledig elektronische motoren. En 
zelfs voor slimmere oplossingen. 

We doen graag net dat beetje extra om aan uw wensen te voldoen.

U bent de reden dat we innoveren.
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INTERIEURDESIGN | 17

EEN INSPIREREND 
INTERIEUR

Het gedurfde, progressieve design is het grootste kenmerk van de 
Volvo XC40. Het interieur belichaamt de toekomstgerichte, Scandina
vische stijl. Dankzij de overzichtelijke indeling gaat uw aandacht auto
matisch uit naar de prachtige details, terwijl de hoge zitpositie u altijd 
het gevoel geeft dat u de controle hebt. Zorgvuldig vervaardigde 
en geselecteerde materialen prikkelen de zintuigen en de intuïtieve 
technologie geeft u de controle. Het interieur van de XC40 inspireert 
elke rit opnieuw.
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SCHOONHEID IN DE DETAILS

Met de details onderscheidt Volvo Cars zich van anderen. De door
dachtheid, de inspanningen en het vakmanschap waarmee zelfs de  
kleinste elementen in het interieur van de XC40 doordrenkt zijn, 
bezorgen u telkens als u instapt een uniek en speciaal gevoel.

Natuurlijk licht dankzij het panoramisch dak, onze karakteristieke 
frameloze achteruitkijkspiegel en de ledverlichting in de onderschei
dende, decoratieve panelen op het dashboard zijn slechts enkele van 
de visuele hoogtepunten in het interieur. Dit ziet er niet alleen fantas
tisch uit, maar bezorgt u ook nog eens een goed gevoel.

L E D V ERL I CH T ING

De XC40 is beschikbaar met speciale led 
interieurverlichting die het prachtig voorge
vormde dashboard en de slimme decoratieve 
panelen ‘s avonds benadrukken.

DU U R Z A M E SCHOO N H E ID

De textielmatten in het interieur van de XC40 
zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal 
en combineren een moderne stijl met een 
duurzame, milieuvriendelijke benadering.

V LO ERB EDEK K ING IN  
L AVA O R A NG E

Een van de hoogtepunten van de RDesign 
uitvoering zijn de optionele vloerbedekking 
en deurinserts in Lava Orange. Lava Orange 
is een rijke, gedurfde kleur die op perfecte 
wijze uitdrukking geeft aan het jeugdige 
karakter van de XC40.

18 | VOLVO XC40
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P O R T IE RG REPEN

De stoere, zorgvuldig vervaardigde portier
grepen van de XC40 doen denken aan die 
van grotere XCmodellen, terwijl deze dankzij 
de metallicafwerking ook nog eens bijzonder 
prettig aanvoelen. De XC40 is een traktatie 
voor al uw zintuigen.

PA NO R A M ISCH DA K

Het interieur van de XC40 is vormgegeven 
aan de hand van de unieke Zweedse waar
dering van licht. Dankzij het panoramisch dak 
wordt het interieur overdag overspoeld door 
natuurlijk licht.

V EN T IL AT IEO PEN ING EN

De ventilatieopeningen in de XC40 zijn een 
voorbeeld van het vernuft van onze desig
ners: een innovatief design dat een mooi, 
minimalistisch uiterlijk koppelt aan handige 
functionaliteit.

INTERIEURDESIGN | 19
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ÉCHT SLIMME OPBERGRUIMTE

We hebben naar onze klanten geluisterd om te begrijpen wat hun 
verwachtingen zijn van een auto: de ingenieuze opbergoplossingen 
in de XC40 zijn hier het resultaat van. De opbergvakken in het voor
portier zijn groot genoeg voor een laptop, handtas of zelfs drie grote 
drinkflessen. Dit element wordt mogelijk gemaakt door de Air Woofer 

Technology. Dit is een innovatie van Volvo Cars met een audio
luidspreker die achter het dashboard is gemonteerd, in plaats van  
in het portier. Zo ontstaat er ruimte waar deze het hardst nodig is.  
Dit is slechts één van de vele manieren waarop de XC40 helpt uw 
dagelijks leven gemakkelijker te maken.

DR A A DLOOS U W  
T EL EF OO N O PL A DEN

Onder het centrale touchscreen bevindt zich 
een ruimte waar een mobiele telefoon opge
borgen en draadloos opgeladen kan worden. 
Dit voorkomt geworstel met kabels en zorgt 
dat uw telefoon binnen handbereik is als u 
deze nodig hebt.

SL IM M E O PB ERG RU IM T E

De opbergbak onder de middelste armsteun 
voor is groot genoeg voor een kleine handtas 
of een doos tissues. Hiervoor zit een uitneem
bare opbergdoos. 

20 | VOLVO XC40
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OPBERGRUIMTE & VEELZIJDIGHEID | 21

G ROT E P O R T IERVA K K EN

Doordat er geen luidsprekers in de portieren 
zitten, is er ruimte voor opbergvakken in het 
voorportier. Deze zijn groot genoeg voor een 
laptop en in elk opbergvak passen drie drink
flessen van een liter.

K A A R T HO U DER

De netjes in het dashboard geïntegreerde 
kaarthouder zorgt dat u uw creditcard of tol
kaart bij de hand hebt als u deze nodig hebt. 

TA S SE N H A A K

Bevestig een kleine tas of een tas met een 
afhaalmaaltijd op veilige wijze aan een haak. 
Deze kunt u uitklappen uit het handschoe
nenkastje en voorkomt dat spullen gaan 
schuiven of dat er eten gemorst wordt als u 
aan het rijden bent.
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VEELZIJDIGE  
RUIMTE

Bij Volvo Cars begint alles met mensen – we kijken en luisteren 
we naar hen om op basis van hun behoeften auto’s te ontwerpen. 
Daarom is de XC40 volop voorzien van praktische, veelzijdige functies 
die ervoor zorgen dat u alles wat u wilt zo gemakkelijk mogelijk kunt 
meenemen. Laad uw auto met gemak in en uit dankzij de grote baga
geruimte die toegankelijk is via een elektrisch bedienbare achterklep 
met handsfreefunctie. Als u onhandige of ongewoon grote items 
moet vervoeren, dan biedt de inklapbare, uitneembare bagageruim
tevloer veel gemak. En als u nóg meer ruimte nodig hebt, dan klapt u 
met één druk op de knop de rugleuning van de achterstoelen omlaag.

22 | VOLVO XC40
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Waardevolle items bergt u veilig uit het zicht op onder de vergrendel
bare bagageruimtevloer. Om de bagageruimte zo veelzijdig mogelijk 
te maken, kan de inklapbare vloer in meerdere posities geplaatst 
worden. Er zijn eveneens vier rijggaten om lading te bevestigen, om 
gevoelige items veilig op hun plek te houden en de passagiers in de 
auto te beschermen. De twee tassenhaken zorgen ervoor dat uw 
boodschappen niet gaan schuiven of dat deze gaan lekken tijdens de 
rit. Met uw XC40 vervoert u moeiteloos elke lading – groot of klein.

Kies voor handsfree
Als u uw handen vol hebt, biedt de elektrisch bedienbare achterklep van de XC40 veel gemak. 
In combinatie met de optie sleutelloos instappen betekent dit dat u alleen maar uw voet onder 
de achterbumper hoeft te bewegen om deze automatisch te openen of sluiten.

Passend
De XC40 zorgt dat uw leven in uw auto past. De bagageruimte is één van de ruimste binnen 
deze klasse, met een regelmatige vorm waardoor u optimaal gebruik maakt van de ruimte.  
Met de inklapbare bagageruimtevloer stemt u de ruimte of op wat u ook vervoert.

OPBERGRUIMTE & VEELZIJDIGHEID | 23
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GESYNCHRONISEERD 
MET U

Elke interactie in de XC40 voelt natuurlijk en intuïtief aan. Van het 
gebruiksvriendelijke centrale touchscreen tot het bestuurdersdisplay 
met hoge resolutie en de stembediening die spreektaal begrijpt:  
de technologie maakt de dingen eenvoudig.

Het systeem is even vertrouwd en intuïtief als uw smartphone. U 
kunt de meeste functies bedienen via het centrale display met touch
screen – het portretformaat en de duidelijke graphics zorgen ervoor 
dat het display gemakkelijk te lezen is. Bovendien is het zó responsief 
dat u het zelfs kunt bedienen als u handschoenen draagt. 

Het 12,3inch digitale bestuurdersdisplay helpt u om uw aandacht 
op de weg voor u te houden, door zoveel mogelijk informatie direct vóór 
u weer te geven. Door afhankelijk van het licht buiten de auto helderder 
of donkerder te worden, past het display zich automatisch aan de 
lichtomstandigheden in de omgeving aan.

Uw gids
Sensus navigatie is uw gids, zodat u elke 
keer uw bestemming vindt en van alles op de 
hoogte blijft. Met duidelijke kaarten, gratis 
kaartupgrades voor het leven en apps die u 
helpen om te vinden wat u zoekt en die uw 
locatie delen, kunt u optimaal genieten van 
de reis die u voor de boeg hebt.

Een verbonden, plezierige beleving
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ONTWORPEN  
VOOR GELUID

We begrijpen dat muziek het verschil kan maken en de XC40 is 
ontwikkeld om u optimaal van uw favoriete muziek te laten genieten. 
Elke XC40 is voorzien van de Air Woofer Technology die voor een 
nauwkeurige, krachtige bas zorgt.

Voor een nog meeslependere ervaring kunt u kiezen voor het 
optionele Harman Kardon® Premium Soundaudiosysteem. Dit hoog
waardige audiosysteem – een samenwerking met een van ‘s werelds 
toonaangevende audiomerken – beschikt over 13 luidsprekers voor 
een prachtig uitgebalanceerd, krachtig geluid.

26 | VOLVO XC40
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Alles draait om de bas 
De XC40 beschikt over Air Woofer Technology – een nieuw 
type audioluidspreker die een nauwkeurig geluid en een 
geweldige basweergave levert. Omdat deze luidspreker achter 
het dashboard is gemonteerd in plaats van in de portieren, is 
er in het interieur ruimte voor waardevolle extra opbergruimte.

Streaming
In de XC40 krijgt u toegang tot streamingdiensten via slechts 
een druk op een knop of een gesproken commando. Onder
steuning voor Apple CarPlay™ en Android Auto™ houdt in 
dat u gemakkelijk naar muziek, nieuws en audioboeken kunt 
luisteren via uw favoriete apps.

Harman Kardon® Premium Sound
Geniet optimaal van uw favoriete muziek met Harman 
Kardon® Premium Sound in de XC40. Dit hoogwaardige 
audiosysteem leunt op de expertise van een van ‘s werelds 
toonaangevende audiomerken voor een krachtig, gedetail
leerd geluid.

 | 27 | 27
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VOLVO ON CALL.  
UW PERSOONLIJKE 
ASSISTENT

De Volvo On Call-app verbindt uw auto met de rest van de wereld en 
maakt uw leven wat minder ingewikkeld. De app is altijd beschikbaar 
als u deze nodig hebt, dus uw auto wordt meer dan een vervoersmiddel 
– hij wordt uw persoonlijke assistent.

Nodig uw familie en vrienden uit om als gastrijder de auto te besturen 
door via de app een beveiligde sleutel aan te maken waarmee zij 
toegang krijgen tot de XC40 en deze kunnen besturen. Verwarm of 
koel de auto op afstand, zodat het er comfortabel is als u wilt ver
trekken. De app helpt u bij het vinden van een parkeerplaats en leidt 
u er direct naartoe. U kunt uw Volvo On Callapp met uw agenda 
synchroniseren, zodat wanneer u een afspraak hebt uw auto precies 
weet waar u moet zijn en hoe u er moet komen. De app garandeert 
uw veiligheid door automatisch de hulpdiensten te waarschuwen en 
uw locatie te vermelden in geval u betrokken raakt bij een ongeval.

E L K E DAG M E E R G E M A K  
M E T VO LVO O N C A L L

Van tijdsbesparing in de ochtend tot de 
ontspanning tijdens de rit naar huis: 
Volvo On Call kan een onmisbaar 

 onderdeel zijn van uw dagelijkse routine.

WA A R G A A N W E N U H E E N ?

Een kalender toont uw volgende 
 vergadering. In de app drukt u op een 
knop, waarmee u het adres naar het 
 navigatiesysteem van de auto stuurt.

U W AU TO T E R U G V I N D E N

U bent vergeten waar u hebt geparkeerd, 
dus gebruikt u de autozoekfunctie om  
de straat te zoeken en vervolgens de 

 knipperlichtfunctie om de auto te vinden.

12.0011.00

D E P E R F E C T E S TA R T

Op koude ochtenden komt u in een 
warme auto en zijn de ruiten ontdooid 
omdat u via de Volvo On Call-app de 
verwarming kunt bedienen. Onderweg 

drukt u op de On Call-knop in de auto en 
vraagt de operator uw bestemming naar 
de autonavigatie te sturen zodat u zelf 

niets handmatig hoeft in te voeren.

07.30
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 | 29 | 29

H E T G E M A K VA N E E N 
A F S TA N D S B E D I E N I N G

U stelt de parkeerverwarming in om het 
interieur van de auto te verwarmen voor 

als u weggaat van kantoor.

17.15 22.20

W I F I  VO O R O N D E R W E G

U gaat op weg naar huis. Met behulp van 
de wifi-hotspot kunt u muziek van uw 
telefoon naar het audiosysteem van de 

auto streamen.

17.45

14.45

13.00

U W AU TO A L S A F H A A L P U N T

De schoenen die u gisteren besteld 
hebt via In-car Delivery worden netjes 

in de achterbak van uw Volvo afgeleverd. 

U krijgt een melding dat uw bestelling is 
afgeleverd in de achterklep van uw auto.

K L A A R VO O R E E N  
N I E U W E DAG

Een melding herinnert u eraan dat u ’s 
ochtends een vergadering hebt. U verstuurt 

de locatie naar Sensus navigatie en stelt 
in dat de parkeerverwarming inschakelt 

voordat u vertrekt.
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VERBONDEN. 
HANDIG

Door de connectiviteit van uw XC40 te combineren met uw mobiele 
apparaat, kan de XC40 meer zijn dan alleen een vervoermiddel. 
Dankzij de Volvo On Callapp is de XC40 uw toegang tot een serie 
verbonden diensten die van uw auto een hub maken voor u, uw familie 
en uw vrienden.

Volvo Incar Delivery bespaart tijd en reduceert de impact op het 
milieu. Deze functie (in ontwikkeling) gebruikt de connectiviteit van de 
XC40 om online gekochte artikelen te laten afleveren in de kofferbak 
van uw geparkeerde auto. Zo hoeft u niet te wachten tot een pakketje 
arriveert of het ergens af te halen bij een afhaalpunt.

Gebruiksvriendelijker kan niet. Zodra u zich hebt aangemeld voor de 
dienst, kunt u online shoppen als altijd en Incar Delivery selecteren als 
leveringsoptie. Het transportbedrijf ontvangt vervolgens een digitale 
sleutel waarmee zij de bagageruimte kunnen openen met een smart

phone of mobiel apparaat. De digitale sleutel geeft hen slechts een
maal toegang tot de auto – ze kunnen er de motor niet mee starten 
– en u ontvangt een melding als uw bestelling geleverd is.

Ons nieuwe deelautoconcept is nog een andere innovatieve dienst 
voor elke verbonden XC40. Het stelt u in staat om uw auto – en de 
bijbehorende diensten – te delen door vrienden, familieleden of col
lega’s toegang te verlenen via hun mobiele apparaat en de Volvo On 
Callapp. Zodra zij de auto hebben geopend, wordt de speciale sleutel 
binnenin geactiveerd. Hiermee kunnen ze de auto vergrendelen, ont
grendelen en ermee rijden. Het feit dat u hen de sleutels niet hoeft 
te overhandigen, opent een wereld aan mogelijkheden – dit betekent 
dat een vriend of collega uw auto kan lenen, waar u ook bent of waar 
de auto ook is. Een verbonden denkwijze voor een verbonden wereld, 
door Volvo Cars.

 | 31 | 31
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ERVAAR CONTROLE

De XC40 heeft een hoge zitpositie die u de controle geeft en zorgt 
voor een uitstekend zicht op de weg voor u. Deze auto laat u boven 
het alledaagse uitstijgen met een doordacht, overzichtelijk design dat 

u voort durend het gevoel geeft dat u de controle hebt. Intuïtieve tech
nologie maakt uw leven minder ingewikkeld: het gebruiksvriendelijke, 
centrale touchscreen is zo responsief dat u het zelfs kunt bedienen 

32 | VOLVO XC40
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als u hand scho enen draagt, terwijl het bestuurdersdisplay met hoge 
resolutie er geweldig uitziet en gemakkelijk te bedienen is – onder 
alle lichtomstandigheden.

De menselijke touch
Het centrale display met touchscreen vormt 
het kloppende hart van het interieur – een 
vertrouwd element in de nieuwe generatie 
Volvo’s dat prachtig design koppelt aan 
gebruiksgemak. Het portretformaat maakt 
het lezen van informatie en het volgen van de 
navigatiekaart uiterst eenvoudig. 

 | 33 | 33
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Veiligheid verdient dagelijks aandacht
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ONDERSTEUNENDE 
TECHNOLOGIE

Elke reis is een fluitje van een cent in de XC40, dankzij een reeks 
nuttige Volvo Carsinnovaties. De Pilot Assisttechnologie maakt  
het rijden in druk verkeer minder vermoeiend. Deze technologie helpt  
u een vooraf ingestelde afstand te behouden ten opzichte van het 
voertuig voor u en voert kleine stuurcorrecties uit om u te helpen uw 
auto in het midden van de rijbaan te houden, bij snelheden van tot 
wel 130 km/u. Adaptive Cruise Control verlicht de belasting door de 
XC40 op een vooraf ingestelde afstand ten opzichte van de auto voor  
u te houden. U stelt de afstand in en de XC40 past de snelheid aan 
om deze afstand in stand te houden.

VOLVO XC40 | 35
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Kruispuntremfunctie
City Safety omvat een kruispuntremfunctie 
die een ongeluk op een kruising minder 
waarschijnlijk of minder ernstig maakt.  
Als de bestuurder de auto het pad van een 
tegemoetkomend voertuig op stuurt dan 
remt deze functie – de eerste ter wereld toen 
deze werd geïntroduceerd in de Volvo XC90 
– de auto automatisch af.

CITY SAFETY:  
BESCHERM WAT  
BELANGRIJK IS

Volvo Cars is synoniem voor veiligheid. De geavanceerde functies  
in de XC40 zijn het resultaat van decennia aan ervaring en innovatie 
 – deze functies zijn bedoeld om u te helpen een botsing te voorkomen  
en om u en uw passagiers te beschermen als er zich toch een voordoet. 

City Safety vormt het hart van dit alles. Deze innovatie identificeert 
zelfs ‘s nachts andere voertuigen, voetgangers, fietsers en grote 
dieren voor u en waarschuwt u als een botsing onvermijdelijk is. Als u 
niet op tijd reageert, schakelt het systeem automatisch de remmen in 
om een botsing te voorkomen of beperken. 

Elke XC40 is standaard voorzien van City Safety. Dit systeem speelt 
een belangrijke rol bij het realiseren van onze visie dat vanaf 2020 
niemand meer komt te overlijden of ernstig gewond raakt in een 
nieuwe Volvo. 

36 | VOLVO XC40

Oncoming Lane Mitigation
Door automatisch tegen te sturen helpt 
dit systeem u bij het vermijden van 
aanrijdingen met tegemoetkomend 
verkeer. Komt u op de andere weghelft 
met een tegemoetkomend voertuig 
terecht, dan grijpt de auto in.
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Rear Collision Warning
Rear Collision Warning maakt deel uit van 
de IntelliSafe Surroundoptie en beschermt 
u als het systeem het risico op een botsing 
van achteren detecteert. Net voor de botsing 
spant het systeem automatisch de voor
bereide veiligheidsgordels voorin aan. Als 
uw auto stilstaat wordt ook Full Auto Brake 
geactiveerd, wat het risico op een whiplash 
terugdringt.

Run-off Mitigation
Onze Runoff Mitigationtechnologie 
beschermt u door u op de weg te houden. 
Als deze innovatie detecteert dat u op het 
punt staat ongewild de weg te verlaten bij 
een snelheid tussen 65–140 km/u, dan voert 
deze een stuurcorrectie uit en biedt indien 
noodzakelijk remondersteuning om u weer 
op de juiste weg te helpen.

Lane Keeping Aid
Deze functie is standaard aanwezig en 
houdt de weg voor u in de gaten. Het sys
teem stuurt de auto voorzichtig terug naar 
de juiste rijbaan als het detecteert dat u op 
het punt staat ongewild de rijbaanmarke
ring te passeren. Als de stuurcorrectie niet 
voldoende blijkt of als u doorschiet naar de 
andere rijbaan, dan wordt u hierop geat
tendeerd door middel van lichte trillingen in 
het stuurwiel.

BLIS™
Onze Blind Spot Informationtechnologie 
maakt ritten veiliger en minder stressvol 
door een beter besef te bieden van het 
verkeer op de weg. Deze technologie maakt 
gebruik van radarsensoren om de weg 
achter en naast u in de gaten te houden en 
waarschuwt u voor voertuigen die naderen 
of naast u rijden, om de kans op een botsing 
te reduceren.

 | 37 | 37
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PARKEREN.  
MAAR DAN 
GEMAKKELIJKER

Parkeren is een fluitje van een cent in de XC40 dankzij zijn compacte 
afmetingen, de verhoogde zitpositie en het responsieve stuurgedrag 
– én de ondersteunende technologie. De 360°camera van de XC40 
gebruikt beelden van discreet gemonteerde camera’s om een boven
aanzicht van de auto te genereren. Aan de hand hiervan ziet u waar 
uw auto zich bevindt ten opzichte van andere voertuigen en objecten, 
waardoor u deze kunt omzeilen.

38 | VOLVO XC40
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De automatische parkeerfunctie Park Assist Pilot stuurt de XC40 in 
een parallel gelegen parkeerplek met slechts 1,2 keer de lengte van 
de auto of in een standaard parkeervak. Het enige wat u hoeft te doen 
is het gas en rempedaal bedienen (als de auto hier om vraagt).

Park Assist Pilot helpt u ook een parkeerplek te vinden door u te 
waarschuwen zodra u een plek passeert die groot genoeg is. Cross 

Traffic Alert (CTA) met Brake Support maakt het achteruit wegrijden uit 
parkeerplekken veiliger. Radarsensoren in de achterbumper detecteren 
of u op het punt staat achteruit te rijden in het pad van een aankomend 
voertuig of van een naderende fietser of voetganger. Als de sensoren 
iets detecteren, krijgt u een waarschuwing. Indien nodig wordt de rem 
geactiveerd om een botsing te voorkomen of beperken.

Een beter zicht
De 360°camera van de XC40 geeft u een gedetailleerd ‘vogelperspectief’ van uw auto van 
boven, zodat u kunt zien waar deze zich bevindt ten opzichte van andere voertuigen en objecten. 
Deze functie is voornamelijk nuttig in kleine ruimtes en op drukke parkeerplaatsen om uw auto 
vrij te houden van krassen.

Een app die helpt
Met de Volvo On Callapp vindt u uw auto 
terug op een drukke parkeerplaats, door kort 
de alarmknipperlichten te activeren en te 
claxonneren. Als uw XC40 uitgerust is met 
zowel Sensus Connect als Sensus navigatie, 
dan kunt u de Park and Payapp gebruiken 
om een vrije parkeerplek te zoeken en deze 
betalen via de app. 

 | 39 | 39
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VEILIGER DAN OOIT

Het uitgangspunt van elke Volvo is de bescherming van u en uw 
passagiers. De geavanceerde veiligheidsfuncties in de XC40 zijn  
het resultaat van decennia aan innovatie.

Zoals bij al onze auto’s bent u in de XC40 omgeven door stevigheid. 
Het passagierscompartiment bestaat grotendeels uit ultrasterk 
boronstaal dat een beschermende kooi rondom u en uw passagiers 
vormt. De speciaal ontworpen structuren van de voorstoelen minima
liseren het risico op ruggengraatletsel in geval van een botsing. De 
voorstoelen zijn uitgerust met ons Whiplash Injury Protection System 
om het risico op nekletsel te minimaliseren als de auto van achteren 
wordt aangereden. Als uw XC40 van de weg raakt, dan vermindert 
onze Runoff Roadbescherming het risico op ernstig letsel.  
Dit alles en meer maken de XC40 een veilige auto.

40 | VOLVO XC40
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WENDBAAR. RESPONSIEF.  
ALLES ONDER CONTROLE

Waar u ook heen gaat met uw XC40, u hebt altijd alles onder con
trole. Geniet van een wendbare, energieke respons als u aan het stuur 
zit – of u nu in de stad rijdt of buiten de bebouwde kom – dankzij de 
geavanceerde vering die grotendeels vervaardigd is uit lichtgewicht 
aluminium. Met selecteerbare rijmodi stemt u de responsiviteit van 
de auto af op uw humeur door de instellingen van de motor, de auto
matische versnellingsbak, de Electronic Stability Control, het stuur en 
de Start/Stopfunctie aan te passen. Het optionele Four Cchassis 
omvat elektronisch aangestuurde schokdempers voor nóg meer 
veelzijdigheid en nóg meer controle over het rijgedrag van uw XC40. 
Modellen die zijn uitgerust met vierwielaandrijving geven een verbe
terde grip, om vanuit stilstand zo efficiënt mogelijk op te trekken en 
voor een veiliger gevoel bij gladde omstandigheden of als u rijdt met 
een aanhanger. Met Hill Descent Control rijdt u zo veilig mogelijk van 
steile of gladde hellingen af.

Slimme motoren bieden de responsiviteit die u nodig hebt, naast 
lage emissies en een laag brandstofverbruik. Compromissen zijn niet 
nodig. Dit alles dankzij onze nieuwe serie geavanceerde motoren met 
turbocharger. Deze compacte, lichte motoren brengen soepel vermogen  
in balans met efficiëntie. Bovendien beperken deze het gewicht aan 
de voorzijde van de auto, hetgeen de wendbaarheid ten goede komt.

Het vermogen wordt overgebracht naar de weg door middel van een 
uiterst efficiënte, soepel schakelende transmissie. Deze omvat een 
achttrapsautomaat, waarbij u op bepaalde uitvoeringen kunt schakelen 
met de paddles aan het stuurwiel. De XC40 zorgt dat u de controle 
houdt en inspireert tot vertrouwen, hoe lang of kort de rit ook is.

Efficiënte kracht zonder compromis
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ABONNEER U OP 
DE TOEKOMST

Welkom in de toekomst. Daar waar eenvoudige, comfortabele  
pakketten uw rijervaring revolutionair verbeteren. We noemen het  
0en onderdeel van onze visie om u uw vrije tijd terug te geven.

Met een vast bedrag per maand zonder aanbetaling hebt u beschik
king over uw eigen Volvomodel. En wij zorgen voor de rest: verzekering, 
onderhoud en service. Gemakkelijk, transparant en zorgeloos. En omdat 
de service flexibel is, kunt u nadat u bent geabonneerd ook voor kortere 
periodes andere Volvomodellen gebruiken*, bijvoorbeeld wanneer u 
een grotere auto nodig hebt.

Afhankelijk van uw regio omvat ‘Care by Volvo’ ook een reeks exclu
sieve conciërgediensten, zodat u uw tijd nuttig kunt besteden. Daar
naast profiteert u van onze progressieve technologieën en innovaties 
omdat u in onze nieuwste Volvomodellen rijdt.

Nog beter: omdat u traditioneel gezien niet de eigenaar van de auto 
bent, bent u nergens voor verantwoordelijk. U beschermt uzelf alvast 
tegen onverwachte kosten.

Dit is het autorijden van de toekomst. Dit is luxe eenvoud. Vanaf  
vandaag verkrijgbaar bij Volvo Cars (niet in Nederland).

*Afhankelijk van de locatie
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UW REIS  
BEGINT HIER

48 | VOLVO XC40

We hebben de XC40 met maar één doel ontworpen: een XC die 
naadloos aansluit op uw wensen en levensstijl. Een auto die aan uw 
verwachtingen voldoet: een prettige, soepele rijervaring met uitzon derlijk 
comfort en onderscheidend Scandinavisch design – met zorg gebouwd 
voor de mensen en de wereld die we delen. De XC40 is ontworpen voor 
intuïtief gebruik en om uw leven gemakkelijker te maken.

Een efficiënte, responsieve diesel of benzinemotor vormt de kern van 
uw XC40. Welke motor u ook kiest, u profiteert altijd van de nieuwste 
DriveEtechnologie voor responsief vermogen. Het brandstofverbruik 
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DE KEUZE IS AAN U – MOTOREN | 49

en de CO2uitstoot zijn minimaal en onze motoren voldoen nu al aan de 
toekomstige regelgeving voor uitstootemissie.

De motor is gecombineerd met onze achttraps Geartronic™ auto
maat of handgeschakelde zesversnellingsbak voor een soepele en 
intuïtieve rijstijl. En voor net dat beetje extra kiest u voor onze reactieve 
AWDvierwielaandrijving die u meer rijstabiliteit en tractie geeft, op 
alle wegen en in alle weersomstandigheden.

Maak uw keuze en geniet van uw reis, wat uw bestemming ook is.

T5 AWD
Deze 247 pk/350 Nm T5 AWDbenzinemotor reageert op 
de snelweg net zo als in de stad. Deze prachtige allrounder 
heeft vermogen in overvloed als u het nodig hebt. In com
binatie met onze soepele achttraps Geartronic™ automaat 
en vierwielaandrijving bent u verzekerd van voortreffelijke 
rijeigenschappen.

T4 
T4 AWD
Geniet van een comfortabele en uiterst zuinige rijervaring 
met een constante kracht zelfs al bij een laag toerental. Onze 
190 pk/300 Nm T4 benzinemotor geeft u door de combi
natie met een soepele achttraps Geartronic™ de volledige 
controle over uw reis.

T3
Met onze 156 pk/265 Nm driecilinder 1,5 liter T3 benzine
motor profiteert u van een laag brandstofverbruik en een 
krachtig vermogen bij alle toerentallen. Een laag motorgewicht 
staat voor een perfecte wegligging en een soepele hand
geschakelde zesversnellingsbak geeft u volledige controle.

D4 AWD
Met onze krachtige 190 pk/400 Nm D4 AWDdieselmotor 
geniet u meer en verbruikt u minder. Twinturbotechnologie, 
onze achttraps Geartronic™automaat en vierwielaandrijving 
geven u direct controle over de auto en zorgen voor een 
 efficiënte rijervaring.

D3 
D3 AWD
De 150 pk/320 Nm D3 dieselmotor creëert de ultieme com
binatie van brandstofbesparing, performance en verfijning. 
Uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak of 
een achttraps Geartronic™ automaat en vierwielaandrijving; 
de perfecte partner voor welke reis dan ook.
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ONTWERP UW EIGEN 
ZWEEDSE XC

Bij alles wat we doen, staan mensen centraal. Dit geeft u de vrijheid 
een Volvo te ontwerpen die uw persoonlijkheid weerspiegelt en perfect 
in uw leven past.

De nieuwe XC40 is geïnspireerd op de dynamiek van het stadse 
leven en stadse mode en is net zo individueel als u. Er zijn vier ver
schillende designs waar u uit kunt kiezen – elk met een uiterst onder
scheidende stijl en karakter: het sportieve XC40 RDesign, het iets 
luxere XC40 Inscription, het levendige Momentum en het onmisbare 
XC40 standaard design.

Wat u ook wenst, ook voor u is er een Volvo XC40. Lees verder en 
ontdek hoe uw nieuwe XC40 eruit ziet.

DE KEUZE IS AAN U – UITVOERINGEN | 51

VO LVO XC 40 MO M EN T U M

Een uitgesproken, eigentijdse stijl met een 
stadse look die vertrouwen uitstraalt – 
beschik baar in contrasterende combinaties.

VO LVO XC 40 R DE S IG N

Geïnspireerd op prestaties, met een contras
terend sportief design in elk detail, vanbinnen 
en vanbuiten.

VO LVO XC 40

Een trots en waar kenmerk van de  
Zweedse compacte XC.

VO LVO XC 40 INSCR IP T IO N

De frisse elegantie van Zweedse luxe.
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DE SPORTIEVE LOOK

De XC40 RDesign geeft uitdrukking aan de sportieve ziel van uw 
Zweedse compacte XC, met een dak in hoogglans zwart en andere 
onderscheidende exterieur design details. De grote lichtmetalen velgen 
versterken het voorkomen op de weg en dragen bij aan de krachtige 
uitstraling. Dit design springt vanuit elke hoek in het oog en belooft 
een geweldige rit.

In het op de bestuurder toegespitste Charcoalinterieur bent u 
omgeven door op maat gemaakte materialen en afwerkingen. Uw 
lichaam wordt op comfortabele wijze ondersteund door de RDesign 
stoelen met bekleding van geperforeerd Fijn Nappaleder/Nubuck 
textiel. Alles – van het RDesignsportstuur met optionele schakel
paddles tot de Charcoalhemelbekleding – is bestemd om u te 
inspireren en de controle te geven. De optionele vloerbedekking in 
Lava Orange is uniek voor de XC40 RDesign en creëert een jeugdige, 
stijlvolle atmosfeer die u elke rit weer energie geeft. 
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GEÏNSPIREERD DOOR 
DE KUNST VAN HET 
AUTORIJDEN

De XC40 RDesign is ons meest overtuigende statement, geken
merkt door dynamische contrasten en een zelfverzekerde uitstraling. 
Unieke exterieurdetails in hoogglans zwart, zoals de grille, het dak 
en de spiegelkappen, in combinatie met grote lichtmetalen velgen 
zorgen voor een écht onderscheidend uiterlijk. Het sportieve thema 
wordt voortgezet in het interieur met RDesignstoelen met geperfo
reerd Fijn Nappaleder/Nubucktextiel bekleding, optionele vloerbe
dekking in Lava en concave Cutting Edge aluminium decorinleg. Een 
sportchassis zorgt ervoor dat u de controle hebt met voortdurend 
rijcomfort.

Het hoogglans zwarte dak geeft de auto een 
sterk karakter – afhankelijk van uw keuze 
van de exterieurkleur heeft dit een aan
zienlijke impact op het uiterlijk van uw XC40 
RDesign. Het gestanste RDesignlogo 
in de achterste deurstijl vormt een subtiel, 
maar onderscheidend statement over de 
auto die u rijdt.

De optionele, grote 20inch 5dubbel spaaks 
lichtmetalen velgen in onderscheidend Matt 
Black Diamond Cutdesign dragen bij aan een 
krachtig voorkomen, dat perfect in harmonie 
is met de typische Tvormige led koplampen 
en de designelementen in hoogglans zwart, 
zoals de grille, de spiegelkappen, het dak en 
de geïntegreerde dakrails.

Aan de achterkant dragen de geïntegreerde 
dubbele uitlaatpijpen en de hoogglans zwarte  
skidplate bij aan de sportieve elegantie.

De XC40 RDesigngrille is voorzien van 
een hoogglans zwart frame en hoogglans 
zwart inzetstuk met horizontale lamellen dat 
zorgt voor een unieke look.
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De concave Cutting Edge aluminium deco
rinleg met geïntegreerde ledlichtgeleiders 
zorgen voor een sportieve, exclusieve atmo
sfeer binnenin uw XC40 RDesign – overdag 
en ‘s avonds.

Geniet van het dynamische gevoel binnenin 
uw XC40 RDesign. Het Charcoalinterieur 
met optionele vloerbedekking en deurinleg
stukken in Lava Orange creëren energieke 
contrasten, terwijl de exclusieve RDesign 
stoelen, de Cutting Edge aluminium decorin
legstukken en de met leer beklede RDesign 
versnellingspook en versnellingspookhoes 
met wit stiksel de sportieve inborst van de 
auto benadrukken.

Het op de bestuurder toegespitste XC40 
RDesign interieur met RDesignstuur, dat 
deels bekleed is met geperforeerd leder, een 
leren versnellingspook, aluminium sportpe
dalen en optionele schakelpaddles plaatsen 
u middenin de actie.

De uitgebreid verstelbare RDesignstoelen 
zijn bekleed met exclusief geperforeerd Fijn 
Nappaleder/Nubucktextiel en bieden het 
lichaam meer dan voldoende ondersteuning, 
waar u ook heen gaat. Contrasterend wit 
stiksel en omboordsel dragen bij aan de 
sportieve look, terwijl de handmatige zitting
verlengers voor extra ondersteuning van de 
dijen zorgen.
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De exterieurkleur die u kiest voor uw XC40 RDesign heeft een aan
zienlijke impact op het uiterlijk. Bijvoorbeeld: Crystal White met een 
contrasterend hoogglans zwart dak zorgt voor een koele, robotachtige 
look, terwijl een exterieur in Black Stone zorgt voor een gemenere, 
krachtige stijl – voornamelijk in combinatie met de grote 19inch licht
metalen velgen in Matt Black Diamond Cut.

56 | VOLVO XC40

18" 5dubbelspaaks 
Matt Black Diamond Cut  

(standaard)

19" 5dubbelspaaks 
Matt Black Diamond Cut 

(optioneel)

20" 5dubbelspaaks  
Matt Black Diamond Cut, 920 

(optioneel)

21" 5openspaaks 
Black Diamond Cut 

(optioneel)
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720 Bursting Blue metallic

019 Black Stone 725 Fusion Red metallic

714 Osmium Grey metallic711 Bright Silver metallic

707 Crystal White metallic

HOOGGLANS ZWART DAK 
Bij de XC40 RDesign is het dak altijd hoogglans zwart.  
Dit geeft de auto een sterk karakter, terwijl het perfect past  
bij de andere exterieurdesignelementen in hoogglans zwart.

XC40 RDESIGN | 57
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Het sportieve XC40 RDesigninterieur in Charcoal is de perfecte 
omgeving voor een soepele rijervaring. Dit sportieve gevoel wordt 
verder versterkt door de Charcoalhemelbekleding, terwijl de 
 optionele vloerbedekking en deurinlegstukken in Lava een krachtige 
grafische twist toevoegen. 

Nubuck/Fijn Nappaleder, Charcoal,  
vloerbedekking in Lava Orange, RB00 
(optioneel)

Cutting Edge aluminium decorinlegstukken

58 | VOLVO XC40
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De RDesignstoelen zijn bekleed in een 
stijlvolle combinatie van geperforeerd Fijn 
Nappaleder en Nubucktekstiel met con
trasterend wit stiksel en omboordsel voor 
een écht sportieve look en feel.

Nubuck/Fijn Nappaleder, Charcoal, 
 vloerbedekking in Charcoal, RB00 
(standaard)

XC40 RDESIGN | 59
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DE FRISSE ELEGANTIE  
VAN LUXE

We hebben de XC40 Inscription gecreëerd om u 
Zweedse luxe te laten ervaren. Het gaat om stijl
volle details en zorgvuldig ontworpen interieur met 
verfijnde, authentieke materialen – allemaal om u 
het allerbeste van het moderne Scandinavische 
design te laten beleven.

Het exterieur geeft al een voorproefje van wat  
u van het interieur van de XC40 Inscription kunt 
verwachten. Twee unieke metallic carrosserie
kleuren, smaakvol samengestelde chromen  
details, skidplates in Silverafwerking en unieke 

Black Diamond Cut lichtmetalen velgen voor een 
 harmonische en opvallende look.

Binnen in de XC40 Inscription kunt u genieten 
van exclusieve leren stoelen omgeven door door
dacht design en natuurlijke materialen, zoals de 
exclusieve en stoere handgemaakte Driftwood 
decorinleg in echt essenfineer en de versnellings
pookknop van Zweeds kristal. Dankzij de vele 
combinatiemogelijkheden voor de exterieur en 
interieurkleuren creëert u eenvoudig de XC40 
Inscription die uw persoonlijkheid weerspiegelt.
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TIJDLOZE LUXE

De XC40 Inscription staat voor elegante Zweedse luxe. Het stijlvolle 
exterieur met chromen details mengt zich feilloos in het stadse leven 
en grote Black Diamond Cut lichtmetalen velgen zorgen voor een 
zelfverzekerde uitstraling, wat uw bestemming ook is. Vanbinnen zor
gen leren stoelen en verlichte decorinlegstukken van echt Driftwood, 
een unieke versnellingspookknop en exclusieve Inscriptiontextiel
matten voor een ontspannen gevoel tijdens uw rit door de stad.

De chromen, lage raamlijsten en de geïn
tegreerde dakrails in hoogglans aluminium 
voegen een vleugje bling toe aan het 
 exterieur van uw XC40 Inscription. Het 
gestanste Inscriptionlogo in de achterste 
deurstijl zinspeelt op een nieuw soort luxe.

De Inscriptiongrille met hoogglans zwarte 
inlegstukken, verticale chromen lamellen 
en chromen frame in combinatie met onze 
typische ledkoplampen en mat zilveren 
skidplate voor creëren een opvallende en 
luxe look.

De XC40 Inscription straalt in alle opzichten 
stijl en zelfverzekerdheid uit, zeker ook vanaf 
de achterkant die prachtig en dynamisch is 
vormgegeven met een mat zilveren skidplate 
en geïntegreerde dubbele uitlaatpijpen.

Onze grote 20inch 5spaaks Black Diamond 
Cut lichtmetalen velgen versterken het op val
lende voorkomen van uw XC40 Inscription 
op de weg.
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Kom binnen in de XC40 Inscription en ervaar 
de moderne Zweedse luxe. U zit heerlijk 
comfortabel in de leren stoelen en kunt 
genieten van de handgemaakte concave 
decorinleg van echt Driftwood. ‘s Nachts 
wordt de exclusieve atmosfeer versterkt 
door onze interieurverlichting.

Onze concave Driftwood decorinleg in 
echt essenfineer doet denken aan hout dat 
gevormd is door de natuurlijke krachten 
van water, wind en golven. Geïntegreerde 
ledlichtgeleiders versterken de atmosfeer 
binnenin als het buiten donker is.

De leren comfortstoelen zijn ergonomisch 
ontworpen voor buitengewoon comfort, hoe 
lang uw reis ook duurt.

Aan de binnenkant wordt u elke keer 
verwelkomd door de metalen instaplijsten 
wanneer u de deur van uw XC40 Inscription 
opent.

XC40 INSCRIPTION | 63
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Het exterieur van de XC40 Inscription is met zijn opvallende design
elementen een expressie van moderne Zweedse luxe. Met het brede 
kleurenpalet met onder andere vier unieke XC40 Inscription carrosse
riekleuren creëert u de XC40 Inscription die het best past bij uw stijl 
en voorkeuren. De lichtmetalen velgen zijn er in verschillende stijlen en 
sluiten aan op de exterieure designelementen voor een nog krachtigere 
en stijlvolle uitstraling van uw compacte XC.

19" 5dubbelspaaks 
Black Diamond Cut  

(optioneel) 

18" 6spaaks 
Black Diamond Cut 

(standaard)

20" 5spaaks 
Black Diamond Cut, 917 

(optioneel)

21" 5openspaaks 
Black Diamond Cut 

(optioneel)
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724 Pine Grey metallic723 Denim Blue metallic

717 Onyx Black metallic

722 Maple Brown metallic

719 Luminous Sand metallic

GESELECTEERDE INSCRIPTION 
CARROSSERIEKLEUREN
Om het stijlvolle voorkomen van uw XC40 Inscription nog 
meer te versterken, hebben onze ontwerpers vier opvallende 
metallic carrosseriekleuren met uitzonderlijk rijke en moderne 
accenten geselecteerd: 719 Luminous Sand metallic,  
722 Maple Brown metallic, 723 Denim Blue metallic and  
724 Pine Grey metallic.

707 Crystal White metallic

711 Bright Silver metallic
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Charcoalleder, hemelbekleding in Charcoal, 
RD00 (standaard)

Rood oxideleder, hemelbekleding in  
Charcoal, RD90 (optioneel)

Driftwood decor

Alles aan de XC40 Inscription ademt weloverwogen design en nauw
keurig vakmanschap. Het is een compacte XC om trots op te zijn, een 
gevoel dat overheerst bij de goed doordachte eigenschappen zoals de 
comfortstoelen bekleed met zacht leer, de handgemaakte decorinleg 
van echt Driftwood en de unieke versnellingspookknop van kristal. De 
vele verschillende combinaties voor het interieur maken het eenvoudig 
om een eigen, persoonlijke XC40 Inscription te ontwerpen.
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Amberleder, hemelbekleding in Charcoal,  
RD20 (optioneel)

Blondleder, hemelbekleding in Charcoal,  
UD70 (optioneel)

De leren comfort voorstoelen zijn beschik
baar in onderscheidende bekledingskleuren 
zoals Oxide Red (optioneel) en bieden 
verschillende aanpassingsmogelijkheden, 
waaronder een 4weg lendensteun voor de 
perfecte ondersteuning van uw lichaam.
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XC40 & XC40 MOMENTUM | 69

XC40 EN XC40 MOMENTUM.  
EIGENTIJDSE, STADSE STIJL

Met de XC40 in standaarduitvoering is niets 
ingewikkeld. Dit is de basisuitstraling van de veel
zijdige Zweedse compacte XC. De auto heeft een 
no nonsense uitstraling die terug te zien is in het 
interieur van de XC40 standaard. U bevindt zich 
middenin de actie en u kunt zich richten op wat 
voor u het belangrijkst is. 

De XC40 Momentum tilt de ‘urban experience’ 
naar een hoger niveau. Momentum is een trotse 
expressie van een stadse stijl, waarbij slimme 
functies en eigentijds design hand in hand gaan en 
zorgen voor een betrouwbare en levendige look. De 
XC40 Momentum is ontworpen en gebouwd voor 

een prettiger leven in de stad en is uitgerust met 
alles wat u nodig hebt voor een succesvol leven.

De carrosserie is beschikbaar in een serie effen 
en metallic kleuren, elk met een onderscheidende, 
eigentijdse uitstraling. Om echt boven de middel
maat uit te stijgen, zijn de meeste carrosseriekleuren 
beschikbaar met een contrasterend wit dak, witte 
spiegelkappen en velgen met witte spaken.

Vanbinnen zit u ontspannen in de ergonomisch 
ontworpen stoelen met moderne bekleding. De vele 
verschillende kleurcombinaties voor het interieur 
maken het eenvoudig om een eigen, persoonlijke 
XC40 te ontwerpen.
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STADS EN VOL 
VERTROUWEN

Alles bij de XC40 of XC40 Momentum is zelfverzekerd en vol vertrouwen. 
Deze modellen zijn écht stads met een Scandinavische twist. Dankzij het 
opvallende monochrome kleurenspel laat het standaard model van de 
XC40 met trots de doelgerichte ziel van de auto zien. Het optionele witte 
dak en de vele interieurcombinaties van de XC40 Momentum stellen u 
in staat om een compacte XC samen te stellen die uw stijl en voorkeuren 
weerspiegelt. De moderne bekleding, en de concave Urban Grid alumi
nium decorinleg en de verfijnde interieur geven de atmosfeer binnenin 
een luxe accent.

Een zelfverzekerde grille met ledkoplampen 
en een zwarte skidplate voor gecombineerd 
met grote velgen en mat zwarte dakrails – de 
XC40 ademt standaard het stadse leven.

De opvallende grille met een hoogglans 
chromen frame, typische ledkoplampen, 
hoogglans geïntegreerde dakrails, het 
optionele contrasterende wit dak, witte 
spiegelkappen en 19inch witte lichtmetalen 
velgen zorgen dat de XC40 Momentum in 
elke stadse omgeving op zijn plek is.

De hoogglans zilveren skidplate met 
 verborgen uitlaatpijpen geeft de XC40 
Momentum een robuuste, maar stijlvolle 
aanblik van achteren.

Het optionele, contrasterende witte dak 
versterkt de eigentijdse look van de XC40 
Momentum en is beschikbaar bij de meeste 
carrosseriekleuren.
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Het monochrome Charcoalinterieur van de 
XC40 standaard heeft een krachtig, doelge
richt karakter met ergonomisch ontworpen 
textielstoelen, stuur met leren bekleding en 
onze unieke gegraveerde Origin decorinleg.

Het interieur van de XC40 Momentum met 
textiel/vinyl stoelen, concave Urban Grid alu
minium decorinleg, leren stuurwiel en textiel
matten weerspiegelt de essentie van tijdloos 
Scandinavisch design.

De gegraveerde Origin decorinleg in het 
dashboard en de voorportieren geven het 
interieur van de XC40 een tijdloze sfeer en 
geeft u een overzicht van het centrum van 
Göteborg, de geboortestad van uw Zweedse 
compacte XC.

XC40 & XC40 MOMENTUM | 71

De concave Urban Grid aluminium deco
rinlegstukken versterken de moderne 
atmosfeer van het interieur van de XC40 
Momentum.
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Het standaardmodel van de XC40 levert niets in op gebied van stijl en 
functie. Zwarte accenten in het ontwerp versterken het doelgerichte 
karakter van de auto en passen perfect bij de zorgvuldig gekozen effen 
en metallic carrosseriekleuren. De XC40 Momentum komt met een 
breed scala aan carrosseriekleuren en velgen waarmee u een heel 
eigen compacte XC creëert. De grote, sportieve 18inch 5spaaks 
lichtmetalen velgen in Silverafwerking zijn standaard. Om het uiterlijk 
van uw XC40 Momentum nóg sterker te benadrukken, kunt u kiezen 
voor 19, 20 of 21inch velgen in opvallend Black Diamond Cutdesign 
of met witte spaken die een perfecte aanvulling vormen op het optionele 
witte dak. 
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19" 5spaaks 
Black White, 923 

(optioneel)

20" 5spaaks 
Black Diamond Cut, 917 

(optioneel XC40 Momentum)

18" 5spaaks 
Silver, 921 

(standaard XC40 Momentum 
optioneel XC40)

19" 5spaaks 
Black Diamond Cut, 922 

(optioneel XC40 Momentum)

17" 5spaaks 
Silver, 919 

(standaard XC40)

21" 5openspaaks 
Black Diamond Cut 

(optioneel)
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614 Ice White
XC40 en XC40 Momentum

714 Osmium Grey metallic
XC40 en XC40 Momentum

714 Osmium Grey metallic
XC40 Momentum

711 Bright Silver metallic
XC40 en XC40 Momentum

717 Onyx Black metallic
XC40 en XC40 Momentum

717 Onyx Black metallic
XC40 Momentum

621 Amazon Blue
XC40 Momentum

019 Black Stone
XC40 en XC40 Momentum

019 Black Stone
XC40 Momentum

621 Amazon Blue
XC40 Momentum

725 Fusion Red metallic
XC40 Momentum

725 Fusion Red metallic
XC40 Momentum

CONTRASTEREND WIT DAK 
Voor een unieke, opvallende look zijn de 
meeste carrosseriekleuren voor de XC40 
Momentum beschikbaar in combinatie 
met een contrasterend wit dak en witte 
spiegelkappen.

XC40 & XC40 MOMENTUM | 73
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Textiel/Vinyl in Blond, hemelbekleding in 
Blond, R100 (XC40 Momentum standaard)

Het interieur van de XC40 standaard is een krachtig statement 
van onmisbaar Scandinavisch design. Het bestaat uit monochroom 
Charcoal met comfortstoelen met textiele bekleding. De XC40 
Momentum versterkt de tijdloze look en feel met stoelen met textiel/
vinylbekleding. Voor een nog luxueuzere sfeer kunt u upgraden 
naar onze exclusieve leren bekleding, beschikbaar inverschillende 
interieurkleurcombinaties, met hemelbekleding in Blond of optioneel 
in Charcoal, passend bij uw persoonlijke voorkeuren. De atmosfeer 
binnenin, overdag en ‘s avonds, wordt verder versterkt door de met 
led verlichte concave gegraveerde Origin decorinleg in rechthoekig 
Urban Gridpatroon.

Textiel in Charcoal, hemelbekleding in  
Charcoal, R100 (optioneel XC40)

Charcoalleder, hemelbekleding in Blond,  
RD00 (optioneel XC40 Momentum)

Textiel/Vinyl in Charcoal, hemelbekleding in 
Charcoal, R300 (optioneel XC40 Momentum)

Textiel/Vinyl in Blond, hemelbekleding in 
Blond, U470 (XC40 Momentum standaard)
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Charcoalleder, hemelbekleding in Charcoal, 
RD00 (optioneel XC40 Momentum)

Blondleder, hemelbekleding in Blond, 
UD70 (standaard XC40 Momentum)

Rood oxideleder, hemelbekleding in  
Charcoal, RD90 (optioneel XC40 
Momentum)

Urban Grid aluminium decorinleg 
(XC40 Momentum)

Blondleder, hemelbekleding in Charcoal,  
UD70 (optioneel XC40 Momentum)

Origin decorinleg 
(XC40)

Amberleder, hemelbekleding in Charcoal,  
RD20 (optioneel XC40 Momentum)
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ACCESSOIRES.  
UW XC40  
– OP UW MANIER

De nieuwe XC40 is ontworpen om uw leven gemakkelijker en beter 
te maken. Kleed de nieuwe Volvo XC40 aan in uw eigen stijl, aan
gepast aan uw manier van leven met een ruime keuze uit Volvo Cars 
accessoires. 

Kiest u voor de exterieur styling kit voor uw XC40 dan voegt u een 
stoer en sportief accent toe aan het vertrouwde en eigentijdse uiterlijk 
van uw compacte XC. De roestvrijstalen designelementen versterken 
de bodemvrijheid en zijn perfect in lijn met het opvallende exterieur. 
Onze grote 21inch 5openspaaks lichtmetalen velgen geven uw XC40 
een nog krachtigere uitstraling.

ACCESSOIRES | 77
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78 | VOLVO XC40

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.

21INCH 5OPENSPAAKS BLACK DIAMOND CUT  
LICHTMETALEN VELGEN. 
Voor het accentueren van het stoere, sportieve karakter van 
de XC40 kiest u onze 21inch 5spaaks lichtmetalen velgen 
in opvallend Black/Diamond Cut design. Deze indrukwek
kende, prachtig vormgegeven velgen versterken de krachtige 
lijnen van deze bijzondere Zweedse compacte XC.
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DAKSPOILER 
De stijlvolle dakspoiler in dezelfde kleur als het dak geeft 
extra dimensie aan het sportieve karakter en de aerodynamica 
van uw Volvo XC. Past perfect bij de exterieur stylingkit. 

EXTERIEUR STYLINGKIT
Geef uw XC40 een nog opvallender uiterlijk met deze stoere 
en sportieve exterieur stylingkit. De skidplates voor en achter 
en het lijstwerk onderaan de portier in geborsteld roestvrijstaal 
versterken de krachtige uitstraling van uw compacte XC.  
De geïntegreerde dubbele uitlaatpijpen zorgen voor een 
stijlvolle afwerking. 
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80 | VOLVO XC40

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 
en daarom maken ze het leven eenvoudiger en zorgen ze ervoor 

dat u de capaciteit van uw Volvo XC 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 op uw 
XC40 passen.

BAGAGERUIMTEMATTEN
Onze optionele bagageruimtematten zorgen dat het interieur 
van uw XC40 als nieuw blijft, wat u ook doet. Er is een sterke 
kunststoffen mat met opstaande randen die stevig en 
gemakkelijk schoon te maken is en een omkeerbare mat met 
kwalitatief hoogwaardig textiel aan de ene kant en duurzaam 
kunststof aan de andere – geschikt voor uiteenlopende 
toepassingen.

STALEN REK
Ons stalen rek biedt een stevige barrière tussen de baga
geruimte en de passagiers en voorkomt dat losse bagage bij 
krachtig remmen de passagiersruimte in wordt geslingerd. 
Het rek is eenvoudig uit te klappen en u klapt het op tegen het 
plafond als u het niet nodig hebt.
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DAKDRAGERS
De dakdragers zijn eenvoudig te monteren en bieden u 
onmiddellijk de mogelijkheid om onze accessoires te plaatsen. 
Van fietsendrager tot kanohouder.

INKLAPBARE TREKHAAK
Onze inklapbare trekhaak is klaar voor gebruik als u deze 
nodig hebt – als u trekhaak niet nodig hebt, klapt u deze in. 
Met een druk op de knop in de bagageruimte wordt de trek
haak elektrisch uitgeklapt. U hoeft deze alleen maar in zijn 
positie te vergrendelen, met slechts één klik. Er is een serie 
fietsdragers beschikbaar, die speciaal zijn ontworpen om op 
de trekhaak te passen.

SPATLAPPEN
Met de speciaal ontworpen spatlappen zorgt u dat uw auto er 
goed uit blijft zien. Deze passen perfect bij de carrosserie van 
de XC40 en beschermen de auto tegen vuil.

MATTEN VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Deze duurzame kunststof vloermatten zijn zacht en flexibel 
met de eigenschappen van rubber. Ze beschermen de 
vloerbedekking van uw XC40 tegen modderige laarzen en 
schoenen. Deze zijn zodanig vormgegeven dat ze perfect in 
de beenruimte passen en onderweg niet zullen wegglijden 
en verschuiven. De opstaande randen voorkomen dat vocht 
en vuil op de vloerbedekking van de auto terechtkomen.
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82 | VOLVO XC40

WELKOM BIJ DE VOLVO CAR 
LIFESTYLECOLLECTIE.

Onze Lifestylecollectie bestaat uit een breed scala aan lifestyle 
accessoires – van Zweeds kristal tot handgemaakte lederen tassen, 
kleding, horloges en meer exclusieve items. Ga voor meer lifestyle 
accessoires naar collection.volvocars.com

_00DO5__00DNL_XC40_MY19_NLnl.indd   82 2018-05-09   10:47



_009UA_XC40_MY19_V0.indd   83 2018-03-12   15:53

LIFESTYLECOLLECTIE | 83

NEEM UW MUZIEK MEE 
Deze Harman Kardon® Soho draadloze kop
telefoon combineert een strakke stijl met uit
zonder lijke geluidskwaliteit. Met Bluetooth® 
connectiviteit en een slim opvouwdesign is 
deze koptelefoon perfect om onderweg van 
uw favoriete muziek te genieten. 

ZWEEDSE TIJD 
Het eerste horloge van de designafdeling 
van Volvo Cars is onderscheidend maar sub
tiel – beschikbaar als onderdeel van de Volvo 
Car Lifestylecollectie – en is een toonbeeld 
van verfijnd, Scandinavisch design.

REIS IN STIJL
Ontworpen door Volvo Cars en gemaakt 
door het Zweedse lederwarenmerk Sandqvist; 
met onze weekendtas met bijpassende leren 
kaarthouder en leren paspoortsleeve reist u 
in stijl. Beschikbaar in zwart en cognac.
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N.B.: Sommige informatie in deze brochure is mogelijk onjuist als gevolg van aanpassingen in productspecificaties die na het ter perse gaan van de brochure zijn doorgevoerd. Bepaalde beschreven 
of afgebeelde uitrustingen zijn alleen verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag voordat u besteld uw Volvo dealer om de meest actuele informatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde 
zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren in prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen.
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T5 AWD T4 AWD

Motortype: 2,0 I4 benzine turbocharged 2,0 I4 benzine turbocharged

Transmissie: Achttraps Geartronic™ Achttraps Geartronic™

Max. vermogen, kW (pk)/min: 182 (247) 5500 140 (190) 4700

Max. koppel, Nm/min.: 350/1800 – 4800 300/1400–4000

Acceleratie, 0 – 100 km/u in sec, automaat: 6.5 8.4

Topsnelheid, automaat: 230 210

Brandstoftank, liter: 54 54

Bagageinhoud, liters (V2112): 460 460

Milieuklasse: Euro 6dTEMP Euro 6dTEMP

Bandencategorie*: A B C A B C

T4 T3

Motortype: 2,0 I4 benzine turbocharged 1,5 I4 benzine turbocharged

Transmissie: Achttraps Geartronic™ Handgeschakelde zesversnellingsbak

Max. vermogen, kW (pk)/min: 140 (190) 4700 115 (156) 5000

Max. koppel, Nm/min.: 300/1400–4000 265/1850–3850

Acceleratie, 0 – 100 km/u in sec, man./auto: –/8.5 9.4/–

Topsnelheid, km/u, man./auto: –/210 200/–

Brandstoftank, liter: –/54 54/–

Bagageinhoud, liters (V2112): 460 460

Milieuklasse: Euro 6dTEMP Euro 6dTEMP

Bandencategorie*: A B C A B C

_00DO5__00DNL_XC40_MY19_NLnl.indd   84 2018-05-09   10:47



_009UA_XC40_MY19_V0.indd   3 2018-03-12   15:53

FEITEN & CIJFERS
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D4 AWD D3

Motortype: 2,0 I4 commonrail twin turbodiesel 2,0 I4 commonrail turbodiesel

Transmissie: Achttraps Geartronic™ Handgeschakelde zesversnellingsbak of achttraps 
Geartronic™

Max. vermogen, kW (pk)/min: 140 (190) 4000 110 (150) 3750

Max. koppel, Nm/min.: 400/1750–2500 320/1750–3000

Acceleratie, 0 – 100 km/u in sec, man./auto: –/7.9 9.9/10.2

Topsnelheid, km/u, man./auto: –/210 200/200

Brandstoftank, liter: 54 54

Bagageinhoud, liters (V2112): 460 460

Milieuklasse: Euro 6dTEMP Euro 6dTEMP

Bandencategorie*: A B C A B C

D3 AWD

Motortype: 2,0 I4 commonrail turbodiesel

Transmissie: Achttraps Geartronic™

Max. vermogen, kW (pk)/min: 110 (150) 3750

Max. koppel, Nm/min.: 320/1750–3000

Acceleratie, 0 – 100 km/u in sec, automaat: 10.4

Topsnelheid, automaat: 200

Brandstoftank, liter: 54

Bagageinhoud, liters (V2112): 460

Milieuklasse: Euro 6dTEMP

Bandencategorie*: A B C

*De banden classificatie is gebaseerd op de EUbandenlabeling voor brandstofefficiëntiewaardering op basis van de rolweerstand van de band. 

Selectieve katalytische reductie voor een gereduceerde uitstoot van stikstofoxide (NOX). De dieselmotor is voorzien van een systeem – selectieve katalytische reductie (SCR, Selective 
Catalytic Reduction) – dat de uitstoot van stikstofoxide met tot wel 90% reduceert met behulp van een additief genaamd DEF (Diesel Exhaust Fluid, dieseluitlaatvloeistof), zoals AdBlue®. De tank 
met deze vloeistof wordt bij elke onderhoudsbeurt bijgevuld, maar dient eveneens tussen onderhoudsbeurten bijgevuld te worden. U kunt dit gemakkelijk zelf doen, bijvoorbeeld als u gaat tanken 
bij een tankstation. De vulleiding bevindt zich naast de dieselvulleiding.

AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van het Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Alle technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen. Neem contact op met uw Volvo Cardealer voor de meest recente informatie.

Gem. verbruik: 4,8 – 7,2 l/100 km (20,8 – 13,9 km/l), gem. CO2uitstoot resp. 127 – 168 g/km.
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