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AKCIJSKI CENIK VOLVO V40
Motor

Moč kW / KM

Cena

Volvo Cars Financiranje

90 / 122

22.490 EUR

3 letni obroki po 7.497 EUR

88 / 120

22.990 EUR

3 letni obroki po 7.663 EUR

Bencinski motorji
T2 INSCRIPTION+

Dizelski motorji
D2 INSCRIPTION+

V40 T2 INSCRIPTION+

V40 D2 INSCRIPTION+

T2 2.0 bencinski motor, 90 kW (122 KM)

D2 2.0 dizelski motor, 88 kW (120 KM)

6-stopenjski ročni menjalnik

6-stopenjski ročni menjalnik

City Safety - do 50 km/h

City Safety - do 50 km/h

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

Paket 7 zračnih blazin + zračna blazina za pešca

Paket 7 zračnih blazin + zračna blazina za pešca

Odbijača in spodnji rob karoserije v barvi vozila

Odbijača in spodnji rob karoserije v barvi vozila

Električno sklopljiva zunanja ogledala (z osvetl. tal)

Električno sklopljiva zunanja ogledala (z osvetl. tal)

Spojler, zadaj

Spojler, zadaj

Samodejna zatemnitev notranjega ogledala

Samodejna zatemnitev notranjega ogledala

Zatemnjena stekla, vrata zadaj in prtljažnik

Zatemnjena stekla, vrata zadaj in prtljažnik

Elektronska klimatska naprava ECC, dvopodročna

Elektronska klimatska naprava ECC, dvopodročna

Drsni naslon za roke, spredaj

Drsni naslon za roke, spredaj

Vožnja brez ključa, brez PSC

Vožnja brez ključa, brez PSC

Senzor za dež

Senzor za dež

Po višini in globini nastavljiv volanski drog

Po višini in globini nastavljiv volanski drog

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik

Tempomat

Tempomat

Upravljanje radia na volanu

Upravljanje radia na volanu

Usnjen volan - 3 kraki

Usnjen volan - 3 kraki

Usnjena prestavna ročica z okrasnim vložkom

Usnjena prestavna ročica z okrasnim vložkom

Usnjena ročica ročne zavore

Usnjena ročica ročne zavore

Aluminijasta platišča 43,2 cm (17")

Aluminijasta platišča 43,2 cm (17")

Voznikov sedež (dodatno nastavljiv sedalni del in ledvena opora)

Voznikov sedež (dodatno nastavljiv sedalni del in ledvena opora)

Digitalna voznikova instrumentna plošča 20,3 cm (8'') z Active TFT zaslonom

Digitalna voznikova instrumentna plošča 20,3 cm (8'') z Active TFT zaslonom

LED aktivni žarometi z LED dnevnimi lučmi

LED aktivni žarometi z LED dnevnimi lučmi

Ambientalna osvetlitev

Ambientalna osvetlitev

Okrasni vložki Milled Aluminium

Okrasni vložki Milled Aluminium

Parkirni senzorji, spredaj in zadaj

Parkirni senzorji, spredaj in zadaj

Sensus Connect s High Performance 17,8 cm (7'') Sound avdio sistemom

Sensus Connect s High Performance 17,8 cm (7'') Sound avdio sistemom

Usnjeno oblazinjenje

Usnjeno oblazinjenje

Visokotlačno pranje žarometov

Visokotlačno pranje žarometov

Volvo Guard Alarm

Volvo Guard Alarm

Navedene cene veljajo izključno za vozila modelnega leta 19 iz zaloge z možnostjo dobave do 31.12.2019. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DMV, 22% DDV in ekološko takso. Cene veljajo za vozila s serijsko opremo. Cene ne
vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Veljavnost ponudbe: do 31.12.2019 ali do odprodaje zalog. Povprečna poraba goriva: 4,5 – 6,1 l/100 km. Emisije CO₂: 118 - 143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Emisije NOx: 0,0190 - 0,0385
g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00018 - 0,00049 g/km, število delcev: 1,09 E+11 – 4,04E+11. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Reprezentativni primer izračuna za
Volvo V40 T2 90 kW (122 KM) Inscription+ iz akcijske ponudbe je pripravljen na podlagi predpostavke financiranja preko UniCredit Leasing, d.o.o.: vrsta financiranja: finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja: 22.490 EUR; lastna
udeležba (polog): 33,00%, 7.496,70 EUR; znesek financiranja: 14.993,40 EUR; trajanje pogodbe o leasingu: 24 mesecev; število obrokov: 2; letni obrok: 7.496,70 EUR; stroški odobritve: 150,00 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe:
15.143,40 EUR; letna obrestna mera: 0%, efektivna obrestna mera za stranko: 0,66% na dan 6.6.2019. Stranki je lahko ponujeno tudi financiranje po drugačnih parametrih oz. individualnem izboru. Financiranje se lahko zavrne če stranka nima
ustrezne bonitete. Opozorilo: Določeni podatki v tem ceniku so lahko z napako, nepopolni ali so se med procesom tiska ali objave spremenili. Pred naročilom se posvetujte s trgovcem Volvo, ki vam bo zagotovil zadnje verzije podatkov. Proizvajalec si
pridružuje pravico do sprememb cen, barv, materialov, specifikacij in modelov brez predhodne najave. Slike so simbolične. Več informacij na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

