Prisliste Volvo C40 Recharge Pure
Priserne er pr. 1. april 2022 (MY23). Viste priser er med 2022 registreringsafgifts-satser gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. De vejledende nyvognspriser er inkl. moms og leveringsomkostninger (4.180,- kr.).
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser. S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig. O = u/b (alternativ mulighed). P = Kun i Pakke.

Motor:			

Single Engine (P6)		

Twin Engine (P8)

Brændstof:			El		El
Motoreffekt (HK):			231		
408 (AWD)
CO 2 (g/km):			0		0
Wh/km:			
182		199
Km e-range, op til:		

436 km		

449 km

Batteri:			
69 kWh		

78 kWh

Ladetider (11 kWh AC / 150 kWh DC):		

7 timer / 10-80% på 28 min.		

Ladehastighed i kWh (AC / DC):			

11 / 150		

8 timer / 10-80% på 28 min.
11 / 150

Trækvægt (kg.):			1.500		1.800

Priser fra:			

Single Engine (P6)		

Twin Engine (P8)

Core:			
402.080,-		

-

Plus:			
418.080,-		472.080,Ultimate:			438.080,-		492.080,NB: Som følge af WLTP er forbruget varierende for hver enkelt variant, og påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr.

Care Offer (Spørg din Volvo-forhandler for generelle vilkår.)
• Service - 3 år eller 100.000 km (hvad der måtte komme først)
• Original Service
• Skifte af filter til luftkvalitetssystemet
• Rengøring af sensorer til kollisionsadvarselssystemet
		 (indersiden af forruden)
• Udskiftning af beholder med punkteringsvæske
• Wear & Tear – 3 år eller 100.000 km (hvad der måtte komme først)
• Udskiftning af vinduesviskerblade 1 gang pr. år
• Udskiftning af bremseklodser og bremseskiver efter behov
• Garanti – 3 år eller 100.000 km (hvad der måtte komme først)
• 1 års ekstra nybilsgaranti (totalt 3 år)
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C40 Recharge Core:
Klima

Pak & Last

Elektrisk kabinevarmer, High Voltage coolant Heater A (HVHA)

Foldbart bagagerumsgulv og indkøbsposeholder

El-opvarmede forsæder

Forberedt for semi-aut. trækkrog

El-opvarmede sidespejle

Førstehjælps-kit

El-opvarmet emblem i kølergrill

Hattehylde

Klimaanlæg, 2 zoner (ECC) med AQS (Air Quality System) multifilter

Lastbeskyttelsesnet

Panorama glastag

Opbevaringsrum under kølerhjelmen (31L)

Udvendig temperaturmåler

Tæppe under bagagerumsgulv

Sæder og indtræk

Eksteriør

El-justerbar lændestøtte, 4-vejs

Aquablades med indbygget sprinklersystem

Indtræk: City Canvas stof, komfortsæder (R780)

Diffuser bag i sort højglans

ISOfix beslag bag, yderpladser

El-indfældbare sidespejle

Manuel justerbart førersæde (6-vejs)

El-styret bagklap

Manuel justerbart passagersæde (4-vejs)

Forlygtespulere

Manuelt nedfældbare nakkestøtter bag

Global åbning og lukning af sideruder via fjernbetjent centrallås

Nedfældbart splitbagssæde 60/40

Højtaler til udvendig lyd (AVAS)

Siddehyndeforlængelse for, manuel

Integrerede roof rails i sort højglans
Ladekabel Type 2, Mode 3, 3-faset 16A AC 11kW, 6,0 m

Interiør

LED forlygter med Active High Beam (op/ned)

12V stik, for

LED kørelys med lyssensor

3-eget rat i kunstlæder

Nødladekabel m. Schuko-stik 6A, 7 m

Armlæn for, med kopholder

Recharge logo på C-stolpen

Aut. nedblændende bak- og sidespejle

Recharge kølergrill, lukket og indfarvet

Barnestolsfæste i gulvet ved passagersæde for

Siderudeliste i sort højglans nederst

Gearknop i kunstlæder

Sidespejlskåber i sort højglans

Indstigningsliste ”Recharge”

Skidplates i sort højglans

Interiørbelysning Mid Level
Loftsbeklædning i sort

Førersupport og sikkerhed

Make up spejle med lys, begge sider

Advarselstrekant

Multijusterbart rat

Airbag-afbryder i passagersiden

Måtter, tekstil

ESM (Exterior Sound Module (AVAS)), kun Recharge

Nøgleenhed i standardudførelse med chrom sider

Home Safe belysning

Papirkurv for, med vippelåg

Nøglefri betjening adgang/start samt åbning af bagklap

Ratfjernbetjening til bl.a. lydanlæg og fartpilot

Parkeringskamera bag

“Take Away” krog i handskerummet

Parkeringssensor for og bag

Tunnelkonsol High Gloss Black detaljer

Progressiv servostyring
Regnsensor

Safety Assistance:
• Forward Collision Warning
• Automatic Emergency Braking
		
• Pedestrian, cyclist & intersection
• 2-trins airbag i fører- og passagersiden
• ABS -bremser
• Automatisk bremsning efter kollision
• Automatsik oplåsning ved kollision
• Connected Safety (Slippery Road Alert. Kræver data)
• Collision Warning (også ved kørsel i mørke)
• Collision Warning with Full auto brake
• Digitalt førerdisplay 12,3”
• Driver Alert Control
• Elektronisk startspærre
• El-styret barnelås via kontakt i førerdør
• Energiabsorberende siddehynder ved ulykke
		 (mindsker risikoen for kompressionsskader i ryggen)
• ESC antiudskridningssystem med EBA (panikbremseassistent)
• Færdselstavlegenkendelse
• Fartpilot
• Forberedt for alco-lås
• Hill Descent Control
• Hillstart assist
• IC airbaggardiner
• iTPMS (Tire pressure monitoring system)
• Knæairbag i førersiden
• Lane Keeping Aid
• Oncoming Lane Mitigation
• Oncoming Mitigation By Braking
• Pre-prepared Brakes
• Ratstammen kollapser ved collision
• Ready to Drive Notification
• Run Off Road Mitigation
• Seleforstrammere ved forsæder og yderpladser bag
• SIPS airbags
• Speed Limiter based on Road Sign Information system
• WHIPS for, Whiplash protection system
Tyverialarm med bevægelsessensor
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Plus standardudstyr udover Core:

Ultimate standardudstyr udover Plus:

Lyd & Teknik

Sæder & indtræk

Klima

High Performance lydanlæg
• 9” touch skærm
• 330W forstærker
• DAB+ radio
• 8 højtalere
• 2 stk. 19 mm diskanter for
• 2 stk. 100 mm mellemregister for
• 2 stk. 80 mm mellemregister bag
• 1 stk. 100 mm fuldregister
• 1 stk. FreshAir Woofer

El-justerbart førersæde med hukommelse

AQS Multifilter (PH2.5)

Eksteriør

Sæder & indtræk

LED tågeforlygter

El-justerbart passagersæde med hukommelse

Google Automotive Services
• Navigation via Google Maps
• Stemmestyring på dansk (Hey Google…)
• Google Play med udvalgte apps
• Smartphone integration
Trådløs opladning af smartphone (Qi)
USB-C stik, to for og to bag
Volvo Car app (app & eCall)
Fælge og Chassis
19” letmetalfælge 5 dobbelt-eger Black DC
Dækreparations kit
Elektromekanisk parkeringsbremse
Låsbare hjulbolte

El-nedfældbare nakkestøtter bag (via knap i touch skærmen)
Førersupport og sikkerhed
Driver Assistance
• Adaptive Cruise Control
• Pilot Assist
• Qeue Assist
• Speed sign Assist & eco cruise (via Google Maps)
• Emergency Stop Assist

Førersupport & sikkerhed

Driver Awareness
• Blind Spot Information System
• Cross Trafic Alert
• Collision Warning and Mitigation Support rear

Harman Kardon Sound system
• DIRAC® Unison Tuning
• 12 kanals 600W forstærker
• 13 Hi-fi højtalere tilpasset kabinen:
		
• 2 stk. 19mm diskanter for
		
• 2 stk. 25mm diskanter bag
		
• 1 stk. 100mm fuldregister
		
• 2 stk. 80mm fuldregister
		
• 2 stk. 100mm mellemregister for
		
• 2 stk 150mm bas bag
		
• 1 stk. Fresh Air Woofer
		
• 1 stk. Fresh Air Subwoofer

Parkeringskamera 3600
Parkeringssensor for, bag og side
Lyd & Teknik

Touring chassis
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