Verðlisti

Volvo Care

5
Volvo XC40 Recharge P6

Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið.
Lengd ábyrgð Volvo bíla gildir
eingöngu fyrir bíla sem keyptir
eru hjá Brimborg.

100% HREINN RAFMAGNSJEPPI

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl. Einfaldaðu rafbílakaupin.
Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hvort sem er við kaup, langtímaleigu eða hagstæða græna fjármögnun, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu.

Tegund

Orkugjafi/
drifrafhlaða

Hestöfl
/Tog

Skipting

Hröðun
í 100 km/klst

Áætluð
orkunotkun

Drægni í
bl. akstri
allt að*

Care
tilboð¹
verð kr.

Care+
tilboð²
verð kr.

per 100 km

hö/Nm

Volvo XC40 P6
Recharge Plus
framdrif

Rafmagn
69 kWh

231
/ 330

Sjálfskipting

7,4 sek

18,6 kWh

424 km

7.530.000

8.032.920

Volvo XC40 P6
Recharge
Ultimate
framdrif

Rafmagn
69 kWh

231
/ 330

Sjálfskipting

7,4 sek

18,6 kWh

424 km

8.030.000

8.532.920

Langtímaleiga
til 36 mánaða*

Skannaðu QR
kóðann til að sjá verð
á langtímaleigu í
Vefsýningarsal.

Volvo Care tilboð:
¹ Við kaup: Þjónusta og viðhald í 36 mánuði innifalið eða að 100.000 km, hvort sem kemur á undan.
² Við kaup: Þjónusta og viðhald í 36 mánuði innifalið eða að 100.000 km, hvort sem kemur á undan og þriggja ára ábyrgðar- og kaskótrygging frá Sjóvá,
með tiltekinni sjálfsábyrgð.

STAÐALBÚNAÐUR Í RECHARGE PLUS:
11 kW innbyggð hleðslustýring, Type 2
Evróputengi
12.3“ TFT skjár í mælaborði
19“ 5-Double Spoke Black Diamond-cut
álfelgur
2ja svæða loftkæling
9“ skjár í miðjustokki
ABS hemlakerfi með EBD hemlajöfnun
Aftengjanlegur loftpúði farþegamegin framan
Aksturstölva
Android Auto stýrikerfi með Google Assistant,
Google Maps og Google Play
Bakkmyndavél
BLIS myndavél á hliðarumferð og „Cross
Traffic“ öryggi
Bluetooth GSM símkerfi
Borgaröryggi (City Safety)
Brekkubremsa (Hill Descent Control)
City Canvas Carchoal tauáklæði (R780)
„Clean Zone“ loftræstikerfi
„Cutting Edge“ klæðning í mælaborði
Dimming í baksýnisspegli
Eins fetils akstur (One Pedal Drive)
Festingar fyrir innkaupapoka í skotti

Fjarstýrð barnalæsing á afturhurðar
Fjarstýrð samlæsing
Framdekk 235/50 og afturdekk 255/45
Framlenging á setum framsæta
Glasahaldari í miðjustokk
„Glossy Black“ stuðarahlífar framan og aftan
Gúmmímottur að framan og aftan
Handbremsa rafstýrð
Heilsársdekk
Hleðslukapall, 10A fyrir 16A heimilistengil
Langbogar
LED aðalljós
LED lýsing „High Level“ í innréttingu
Lyklalaust aðgengi
Nálægðarskynjari að framan og aftan
„Pilot Assist“ hjálparstýring + fjarstillanlegur
hraðastillir
Rafdrifin aðfelling hliðarspegla
Rafdrifin opnun á afturhlera
Rafdrifnar rúður að framan og aftan
Rafdrifnir og upphitaðir hliðarspeglar
Regnskynjari í framrúðu
SIPS hliðarárekstrarvörn
Sjálfvirk netuppfærsla hugbúnaðar (OTA)

Spólvörn með stöðugleikastýringu (DSTC)
Stefnuljós í hliðarspeglum
Svartur toppur í innréttingu
TPMS loftþrýstiskynjarar í hjólbörðum
Upplýstir speglar í báðum sólskyggnum
USB tengi í armhvílu að framan
Veglínuskynjari
Viðgerðarsett með loftdælu í stað varadekks
Volvo app
Volvo High Performance hljómtæki með DAB
WHIPS bakhnykksvörn
Állistar í hurðarfalsi
Útihitamælir
Þak (ekki Silver Dawn) og útispeglar í
svörtum lit
Þjófavörn með hreyfiskynjurum
Þráðlaus hleðslustöð fyrir snjallsíma

RECHARGE ULTIMATE ÚTFÆRSLA
UMFRAM RECHARGE PLUS:

Nálægðarskynjari á hlið
Rafdrifið farþegasæti
Rafdrifið ökumannssæti með minni
Raffellanlegir hnakkapúðar í aftursætum

Sóllúga Panorama
Þokuljós í framstuðara

360 gráðu myndavél
Harman Kardon hljómtæki

NORDIC COLD CLIMATE BÚNAÐUR:
Forhitari fjarstýrður með appi eða á skjá
Upphitanleg framsæti
Upphitanlegt leðurstýri
Upphitanlegt Volvo merki í grilli
Varmadæla

FRAMHJÓLADRIFINN RAFMAGNSJEPPI
• Framhjóladrifinn, 231 hestafla rafmagnsjeppi sem togar 330 Nm
• Langdrægur með 69 kWh drifrafhlöðu, allt að 424 km drægni í
blönduðum akstri og aðeins 28 mínútur að ná 340 km drægni í
hraðhleðslu
• Fullkominn ferðabíll með 1.500 kg dráttargetu og 18,1 cm veghæð
• Notendavænt rými með fullt af geymsluplássi, 452 lítra farangursrými
og 31 lítra aukarými í húddi
• Notendavæn tækni með Android Auto stýrikerfi með Google Assistant,
Google Maps og Google Play, forhitari fjarstýrður með appi eða á skjá
og varmadæla
• 5 ára víðtæk verksmiðjuábyrgð og 8 ára verksmiðjuábyrgð á drifrafhlöðu
aðeins á bílum seldum hjá Brimborg

AUKAHLUTIR

AUKAHLUTIR MEÐ ÁSETNINGU

RN80

Dökkar rúður í farþegarými
Málmlitur
Sérlitur Crystal White Pearl
Sérlitur Sage Green
Pixel Tech Led aðalljós
20“ 5-Spoke Black Diamond-cut
álfelgur, Framdekk 235/45 og afturdekk 255/40
Connect Charcoal tauáklæði með Microtech á
slitflötum
Connect Charcoal tauáklæði með Microtech á
slitflötum og Fjordblue teppum. „Topography“
klæðning í mælaborði
Fusion tauáklæði

260.000 kr.

R8Z0

Wool Blend áklæði, gírstöng með kristal

320.000 kr.

179
Ext.
707
733
1170
1185
R980
Y980

58.000 kr.
110.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
230.000 kr.
195.000 kr.
195.000 kr.
240.000 kr.

Dráttarbeisli hálfrafdrifið
Plastmotta í skott
Þverbogar á toppinn
Hjólafesting á þverboga
Skíðafesting á þverboga (4 skíði)
Skíðafesting á þverboga (6 skíði)
Skíðafesting á þverboga útdraganleg (6 skíði)
Öryggisgrind í farangursrými
Aurhlífar framan og aftan
Leðurskel á fjarstýringu

305.000 kr.
27.000 kr.
60.000 kr.
32.000 kr.
38.000 kr.
44.000 kr.
53.000 kr.
80.000 kr.
49.000 kr.
22.000 kr.

Þessi aukabúnaður er fáanlegur hjá Brimborg og er ásetning hjá Volvo verkstæði þar
sem við á.

Þennan búnað þarf að panta með bíl frá verksmiðju. Spurðu söluráðgjafa hvort
hægt sé að breyta bíl í pöntun.

HLEÐSLUSTÖÐVAR OG KAPLAR
Etrel INCH Light 22 kW með 5m Type 2 kapli
Etrel INCH Light 22 kW með tengli
Etrel INCH Pro 22 kW með 5m Type 2 kapli
Etrel INCH Pro 22 kW með tengli
Hleðslukapall 6m, IEC 3P 230V, 16A 11kW, Type 2,
Mode 3
Hleðslukapall 6m, IEC 3P 400V, 32A 22kW, Type 2,
Mode 3
Kapalhaldari

69.900 kr.
9.900 kr.

HELSTU MÁL

HLEÐSLUSTÖÐVAR OG HLEÐSLUTÍMI
Tegund hleðslustöðvar

131.900 kr.
110.900 kr.
239.900 kr.
219.900 kr.
50.000 kr.

11 kW innbyggð hleðslustýring

Heimahleðslustöð (AC) 22 kW - 3 fasa

7 klst.

Heimahleðslustöð (AC) 7,4 kW - 1 fasa

11 klst.

Hraðhleðslustöð (DC) 150 kW

10% - 80% (340 km) drægni á 28 mín.

Hraðhleðslustöð (DC) 50 kW

10% - 80% (340 km) drægni á 56 mín.

Ýmsir möguleikar eru í heimahleðslustöðvum. Fáðu nánari upplýsingar hjá söluráðgjafa Volvo.
Sérfræðingar mæla með hleðslu rafbíla með heimahleðslustöðvum (AC) eða hraðhleðslu (DC).
Venjulegir heimilistenglar eru ekki ætlaðir til bílahleðslu.

Lengd: 4.440 mm
Breidd m/speglum: 2.034 mm
Hæð: 1.651 mm
Stærð á skotti: 452 lítrar, stækkanlegt í 1328 lítra
Aukafarangursrými í húddi: 31 lítrar
Dráttargeta: 1500 kg
Veghæð: 18,1 cm
Eigin þyngd: 1955 kg
Þyngdardreifing: 55% framás og 45% afturás
Loftmótstöðustuðull: 0,329 Cd
* Uppgefin drægni byggir á WLTP staðlinum og er því ekki sama og raundrægni. WLTP vottunin er stöðluð
framsetning sem mælir drægni bíls m.v. fullhlaðna drifrafhlöðu þar til hún er alveg tóm. Raundrægni fer
hins vegar eftir mörgum þáttum s.s. akstursmynstri, útihitastigi, hraða, notkun miðstöðvar og loftkælingar,
vindmótstöðu, fjölda farþega og magni farangurs, yfirborði vegar, brekkum, eftirvagni, ofl.

Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. gengi á verðlista. Kaupverð er með virðisaukaskatti
og öðrum opinberum innflutningsgjöldum nema annað sé tekið fram. Verð bíls og aukabúnaðar, búnaður hans og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar
fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð rafmagnsbíla er með lækkuðum eða niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við
lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Komi til breytinga á lögum um opinber gjöld breytist verð bifreiðarinnar í samræmi. Leiguverð er með
virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram og háð tilteknum skilmálum sem má finna á brimborg.is. Leiguverð rafbíla hækkar um 24% þegar virðisaukaskattsívilnun á útleigu
rafbíla fellur niður 31.12.2023. Allir leigusamningar hækka þá, einnig þeir sem gerðir voru fyrir þann tíma. Leigutaki getur þá skilað bíl eða haldið áfram og greitt hærra gjald.
Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár að lágmarki og í sumum tilvikum allt að fimm ár frá afhendingu
bifreiðar. Nýir Volvo bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki 3ja ára framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða samtals 5 ár eða að 100.000 km skv. nánari skilmálum.
Rafbílar og tengiltvinn rafbílar eru að auki með 8 ára rafhlöðuábyrgð, eða að 160.000 km skv. nánari skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og
þjónustuskilmála en ítarlegri upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins.
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Útg. Volvo XC40 P6 BEV
Gengi EUR 147,00

