
XC40 Recharge Plus 

Den dynamiske SUV

Brændstoftal og CO2 er baseret på WLTP.. NB: Som følge af WLTP er brændstofforbruget og CO2-udledning varierende for hver enkelt 

variant, og påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr. *Plug-in hybrid teknologi, brændstofmotor + el-motor på forakslen. 

Så længe lager haves - beskatningspriserne er glædende ved indreg. senest 31. december 2022

Så længe lager haves - beskatningspriserne er glædende ved indreg. senest 31. december 2022

MODEL MOTOR HK/
GEARKASSE FORBRUG KM/L EMISSION 

CO2 G/KM
VEJL. BESKATNING 

INKL. LEVERING

XC40 Recharge T4 Plus
Briht 129+82/7 aut. 47,6-45,5 48-49 411.000

XC40 Recharge T4 Plus
Dark 129+82/7 aut. 47,6-45,5 48-49 411.000

XC40 Recharge T5 Plus
Briht 180+82/7 aut. 47,6-45,5 48-49 442.000

XC40 Recharge T5 Plus
Dark 180+82/7 aut. 47,6-45,5 48-49 442.000

XC40 Dark XC40 Bright



Ekstraudstyr

Forbehold for ændringer i priser og specifikationer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Standardudstyr på XC40 Recharge:
• 60/40 split bagsæde
• Armlæn med kopholder, for
• Aquablades (integreret sprinklersystem) 
• Clean Zone med AQS
• Digital Instruktionsmanual
• Digital instrumentering 12,3” 
• Dynamic chassis
• Dækreparations kit
• El-indfældbare sidespejle
• El-justerbar lændestøtte, 4-vejs
• El-justerbare sidespejle med varme 
• El-ruder for og bag
• El-udløste nakkestøtter bag
• Forberedt for Semi-automatisk trækkrog 
• Forlygtespulere
• Fugtighedssensor
• Global åbning og lukning af sideruder

via fjernbetjent centrallås 
• Hill start assist 
• Home Safe belysning
• Integrerede Roof Rails, sorte 
• ISOfix beslag bag, yderpladserne 
• Klimaanlæg, 2 zoner
• LED forlygter med Active High Beam (op/ned) 
• LED kørelys med lyssensor
• Låsbare hjulbolte
• Make up spejl med lys i førersiden
• Manuel justerbart førersæde (6-vejs) 
• Manuel justerbart passagersæde (4-vejs) 
• Multijusterbart rat
• Nøglefri start
• Progressiv servostyring
• Ratfjernbetjening til bl.a. lydanlæg og fartpilot 
• Regnsensor
• Siderudelister i standardudførelse, sorte 
• Skjult afgangsrør
• Start/Stop teknik 

• Tankkapacitet 48L 
• Tyverialarm med bevægelsessensor 
• Volvo Car App med e-Call og tilhørende app.

• 4-eget rat i kunstlæder
• Aut. nedblændende bakspejl + sidespejle
• Drive Mode Settings, giver mulighed 

for at tilpasse bilens køreegenskaber
• Integrerede Roof Rails, sorte
• Låg på askebæger
• Make up spejle med lys
• Skidplates for og bag i Silver
• Tæppe under bagagerumsgulv
• Elektrisk kabinevarmer, High Voltage coolant

Heater A (HVHA)
• El-styret bagklap
• ESM (Exterior Sound Module (AVAS))
• Indstigningsliste i metal ”Recharge”
• Komfortsæder m/Premium stof City Block

indtræk i Grey Melange (R7C0)
• Ladekabel Type 2, Mode 2, 16A, 7 m 

(Wall-box stik)
• Lastbeskyttelsesnet i pose
• Nøglefri betjening døre/start
• Paneler i Urban Grid, aluminium
• Roof rails i Silver
• Sensus navigation
• Siddehyndeforlængelse, man. justerbar, forsæder
• Skidplates for og bag i Silver
• ”Take away-krog” ved handskerum
• Trådløs opladning af smartphone
• High Performance lydanlæg

• 18” letmetalfælge 5-eget Aero Black Diamond 
Cut 235/55 R18 

• El-justerbart førersæde med hukommelse
• El-justerbart passagersæde 
• Indstigningsliste ”Recharge” 
• Interiørbelysning High Level
• Nøgle-enhed i standardudførelse med chrom 

sider/knapper
• Parkeringssensor for og bag
• Parkeringskamera bag 
• Tunnelkonsol i sort højglans 
• Tågeforlygter, LED

Klimapakke · kr. 4.900
• Varme i bagsæde
• Opvarmet rat
• Varme i sprinklerdysser

Plus udstyr udover Core

Core udstyr


