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tilbehør

NU KAN DU GIVE DIN BIL
DIT PERSONLIGE PRÆG.
Volvo V40 har en slående silhuet. Det er en fem-dørs hatchback,
der skiller sig ud fra mængden uden at behøve at påkalde sig
opmærksomhed. En bil der overrasker og henrykker med fint
forarbejdede detaljer. V40 er allerede et perfekt match til dig, men
med vores tilbehør kan du få den til at passe endnu bedre til din
personlighed. Uanset om du giver din V40 en mere sportslig karakter
med vores udvendige styling kit og unikke hjul eller finder din
destination med vores nye Sensus Navigation vil Volvo V40 virkelig
supplerer din stil.
FIND MERE PÅ VOLVOCARS.COM/ACCESSORIES

EKSTERIØR-STYLINGTILBEHØR

For at give din bil en endnu mere personlig og
unik profil har Volvo udviklet disse eksteriørstylingtilbehør, der forstærker din bils dynamiske
elegance.

EKSTERIØR-STYLINGPAKKE. For at forstærke din bils

dynamiske elegance har vi udviklet denne iøjnefaldende
stylingpakke. Den indeholder sidedeflektorer, bagdeflektorer
og en sporty diffuser bag med dobbelte afgangsrør. Sammen
med tagspoileren og de aerodynamiske hjul viser disse
tilbehør din V40 fra den mest fordelagtige side. Vist her
med farveafstemte deflektorer med røde striber samt
Ailos 7,5x18” hjul med rød dekor.

Ailos letmetalhjul, 7,5x18",
White Decor. Fire komplette
hjul med fælg og dæk.

Ailos letmetalhjul, 7,5x18",
Lime Decor. Fire komplette
hjul med fælg og dæk.

Ailos letmetalhjul, 7,5x18",
Red Decor. Fire komplette
hjul med fælg og dæk.

DIFFUSER BAG MED DOBBELTE AFGANGSRØR. Diffuseren er

fuldt integreret i den bageste kofanger og fremhæver din V40’s
dynamiske look. Den øverste del er enten lakeret i samme farve
som din V40 eller i kontrasterende grå, mens den nederste
del altid er i Charcoal. Og de specialdesignede dobbelte,
integrerede afgangsrør i forkromet rustfrit stål giver din Volvo
et eksklusivt, sporty look.

Atreus letmetalhjul,
7,5x18", Diamond Cut/
Black and White eller
Diamond Cut/Dark Grey.
Fire komplette hjul med
fælg og dæk.

Freja letmetalhjul, 7x17",
Diamond Cut/Light Grey
eller Diamond Cut/Dark
Grey Matt. Fire komplette
hjul med fælg og dæk.

TAGSPOILER. Denne unikke spoiler har flyinspirerede finner
og små vinger, som understreger din Volvo V40’s sporty og
aerodynamiske look. Den har integreret bremselys og er lakeret
i samme farve som din V40.

SIDEDEFLEKTORER OG BAGDEFLEKTORER. Disse smukt skulpterede sideflektorer fås i karrosserifarve eller kontrastgrå og kan fremhæves med røde, hvide

eller limefarvede striber.

STÆNKLAPPER FOR OG BAG. Vores stænklapper beskytter ikke bare din
Volvos karrosseri mod mudder og sten, der slynges op, de er også specielt
udviklede som en integreret del af din bils hjulkasse. Det betyder, at de, som
de burde, ser ud som en naturlig del af din Volvo.

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK. Dette holdbare og alsidige anhængertræk
er specialkonstrueret til brug på din Volvo. Det er let at montere, når du har
brug for det, og når det ikke er i brug, kan det afmonteres hurtigt og enkelt.
Og for at bibeholde din Volvos elegante udseende, findes der en farve
afstemt dækkåbe.

CYKELHOLDER TIL 1-2 CYKLER (MONTERES PÅ ANHÆNGERTRÆK). Vores
kompakte nye cykelholder er meget enkel at bruge, er beregnet til to cykler
og kan monteres på bilens anhængertræk i to nemme trin. Og når holderen
ikke bliver brugt, er den nem at opbevare enten i bilen eller hjemme.

LASTHOLDERE. De aerodynamic konstruerede lastholdere i aluminum
og sort plast, der aerodynamisk monteres direkte på skinnerne, er et
letanvendeligt system til transport af baggage på bilens tag. Tilføj en skiholder
eller et andet af Volvos lastholdertilbehør og kør afsted.

SENSUS NAVIGATION. Find vej og benyt vores cloudbaserede apps, som kan guide dig til de nærmeste butikker, hoteller o.lign. eller til en gratis
parkeringsplads. Vælg din destination ved hjælp af stemmestyring eller vælg den på forhånd via din mobiltelefon. Kortopdateringer er inkluderet.

TAGBOKS ”EXPANDABLE” 500. Vores nye 500 liters tagboks med
udvidelsesmulighed er alsidig, aerodynamisk og så lille og elegant, når den er
foldet sammen, at du måske aldrig ønsker at tage den af. Når den er udvidet,
er der god plads til dagligvarer, kufferter, klapvogne, golftasker og meget
mere. Du kan åbne tagboksen fra begge sider. Maks belastning er 50 kg.
Tagboksen er fastgjort til Volvo’s lastholdere.

INDSTIGNINGSLISTE, BAG. Disse indstigningslister med Volvo-logo gør dine
passagerers køretur til noget særligt, samtidig med at de beskytter dørpane
lerne mod ridser og lakskader. De monteres direkte på dørpanelerne.

BABYSTOL (OP TIL 13 KG). Spædbørn op til ét

års alder sidder godt beskyttet i denne bagud
vendte stol. Sideklapper beskytter i tilfælde af
en sidekollision, og den polstrede hovedstøtte
og fempunktsselen er nemme at justere. Der
er også en solskærm til at beskytte mod solen.
Babystolen er desuden nem at bære, og den kan
bruges som babylift.

BARNESTOL, KOMBINERET (9–25 KG). Denne
avancerede, fleksible bagudvendte barnestol
passer til børn fra ni måneder til seks år. Den
monteres med bilens sikkerhedssele og er nem
at justere for optimal komfort og sikkerhed.

BARNEPUDE (15–36 KG). Volvos barnepude

sørger for, at barnet sidder i den rigtige højde
i forhold til sikkerhedsselen. Desuden er den
konstrueret til at yde optimal beskyttelse i tilfælde
af en sidekollision. Hovedstøtte og bredde
justeres let, så komforten øges, og hovedstøtten
kan lægges ned, når dit barn skal sove.

DIN VOLVO. BARE MED MERE EFFEKT. Hvis du gerne vil gøre køreoplevelsen

SOLSKÆRM, SIDERUDER BAG. Disse solskærme er nemme at fastgøre til

BAGAGEGARDIN-NET. Dette net til mindre, løse genstande er monteret
under hattehylden, og det hjælper dig med at holde orden i bagagerummet.

BESKYTTELSESGITTER. Under hård opbremsning beskytter dette
beskyttelsesgitter af stål personerne i bilen mod tunge, løse genstande,
der kan blive farlige projektiler.

i din Volvo endnu mere kraftfuld, er vores Polestar Performance Software
den ideelle løsning. Denne Volvo-godkendte opgradering forstærker din
motoreffekt og dit drejningsmoment, så køreturen bliver fantastisk spændende.

bagdørenes ruder. De hjælper med at reducere varme og blænding fra direkte
sollys. De giver din Volvo et markant udseende og samtidig et indtryk som af
tonede ruder. Lette at fjerne, når de ikke er nødvendige.

BAGAGEORDNERMÅTTE. Med bagageordnermåtten kan du holde styr
på dine ting på eller under bagagerumsgulvet. Takket være de tre flytbare
opdelere af aluminium kan du skabe opbevaringsrum, præcis som du
ønsker dem, og selve måtten modstår hård brug. Fås både til det to-delte
bagagerumsgulv samt til biler med standard bagagerumsgulv.

TO-DELT BAGAGERUMSGULV. Med det smarte to-delte bagagerumsgulv
kan du få et helt fladt gulv fra forende til bagende, når bagsæderne og det
forreste passagersæde er klappet ned. Dette skaber også mere opbevarings
plads under gulvet.

BAGAGEORDNER TIL BAGAGERUMMET. Denne letmonterede teleskop
ramme med gulvskinner og bagageholder gør det nemt at fastgøre og holde
styr på tasker, grej og løse genstande. Skrøbelige genstande kan holdes
adskilt fra anden bagage, og bagagerummet kan også opdeles i to, hvis
det ønskes. Og når der ikke er brug for bagageordneren, er den nem at
afmontere og opbevare.

BAGAGERUMSMÅTTE, PLAST. Denne stilfulde plastmåtte er designet specielt
til din Volvo. Den har en belægning, som forhindrer bagagen i at glide rundt.
Den forhindrer også snavs og vand i at trænge ind i bagagerummet.

VENDBAR STOFMÅTTE TIL BAGAGERUM, KAN FOLDES SAMMEN. Denne

KARDANTUNNELMÅTTE. Denne måtte i naturgummi beskytter din Volvos
originale gulvtæppe mod snavs og slitage. Måtten følger midterkonsollens
form og er fremstillet i robust gummi med et diskret mønster på oversiden.

elegante stofmåtte gør det muligt at bibeholde bagagerummets attraktive
udseende, også selvom der af og til er behov for at transportere snavsede
genstande. Måtten er vendbar og vandtæt med farveafstemt stof på den
ene side og plast på den anden.

Bemærk! Visse oplysninger i denne brochure kan være fejlagtige på grund af ændringer i produktspecifikationer, der er indtruffet efter trykketidspunktet. En del af det
beskrevne eller viste udstyr fås eventuelt kun mod en merpris. Spørg din Volvo-forhandler før du bestiller for at få de seneste oplysninger. Fabrikanten forbeholder sig ret
til at foretage ændringer på ethvert tidspunkt og uden varsel med hensyn til priser, farver, materialer, specifikationer og modeller.
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