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O XC40 é o autêntico SUV urbano. Com boa altura em relação ao solo, 
rodas grandes e proporções de um verdadeiro SUV, ele tem um porte 
imponente. Um Volvo em cada detalhe, desde a grade dianteira arrojada 
até as lindas lanternas traseiras. Com ar inconfundivelmente escandinavo 
e urbano, ele foi feito para a vida na cidade.
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UM INTERIOR QUE INSPIRA

O design ousado e moderno  é marca registrada do Volvo XC40,  
com cabine que reflete o estilo escandinavo e arrojado. O layout limpo 
permite que você se concentre nos belos detalhes. A posição alta de 
dirigir faz com que você sempre se sinta no controle. Os materiais  
cuidadosamente elaborados e selecionados agradam aos sentidos,  
e a tecnologia intuitiva coloca você no comando. A cabine do XC40  
é um lugar que inspira em todas as viagens.



BELEZA EM CADA DETALHE

É nos detalhes que os interiores da Volvo Cars se destacam.  
Os menores elementos da cabine do XC40 são resultado de muita 
reflexão, esforço e minúcia, o que ajuda a criar uma sensação única
e especial sempre que você está nela. 
 

A luz natural do teto solar, nosso característico espelho retrovisor  
sem moldura e a iluminação de LED nos exclusivos painéis  
côncavos de decoração no painel de instrumentos são apenas  
alguns dos destaques visuais de uma cabine projetada para  
ser bela e fazer você se sentir bem.

LUZE S DE L ED

O XC40 possui iluminação interior em LED 
que destaca o painel de instrumentos 
belamente esculpido e os requintados painéis 
decorativos à noite.

B EL E Z A SUST EN TÁV EL

Feitos de material 100% reciclado,  
os tapetes internos de tecido do XC40  
combinam um estilo moderno com uma  
abordagem sustentável e responsável em 
relação ao meio ambiente.
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M AÇ A N E TA S DA S P O R TA S

As maçanetas cuidadosamente elaboradas 
do XC40 parecem as dos nossos SUVs 
maiores, e é muito agradável tocar no seu 
acabamento metálico. O XC40 é um carro 
que agrada a todos os seus sentidos.

T E TO SO L A R

O que moldou o interior do XC40 foi 
a adoração que os suecos têm pela luz. 
Durante o dia, o teto solar inunda o interior 
com luz natural.

SA Í DA S DE A R 

As saídas de ar do XC40 são um exemplo  
da engenhosidade dos nossos designers,  
pois contam com design inovador que  
combina a bela aparência minimalista  
com funcionalidade e facilidade de uso.
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ARMAZENAMENTO REALMENTE INTELIGENTE

As inovadoras soluções de armazenamento do XC40 surgiram 
quando ouvimos nossos clientes e entendemos o que eles queriam 
dos seus carros. Os bolsões das portas dianteiras são grandes
o suficiente para um laptop, bolsa ou até três garrafas grandes
de bebida.  
 

Essa característica é possível devido à tecnologia Air Woofer®, 
uma inovação da Volvo Cars que usa um alto-falante montado atrás 
do painel de instrumentos, em vez de nas portas,  
para liberar espaço onde você mais precisa. Essa é apenas uma  
das muitas maneiras em que o XC40 ajuda a facilitar o seu dia a dia.

CARREGAMENTO WIRELESS
DE SMARTPHONE 
 
No console central, existe um compartimento 
onde você pode carregar seu celular sem
a utilização de cabos, através de uma nova 
tecnologia de carregamento por indução.

A RM A ZE N A M E N TO IN T EL IG EN T E

O compartimento de armazenamento 
embaixo do descanso de braço central 
dianteiro é grande o suficiente para  
acomodar uma bolsa pequena ou até
uma caixa de lenços de papel. E tem
um porta-objetos removível, à frente,
que pode ser usado como lixeira.
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CO M PA R T IM E N TOS  
G R A N DE S N A S P O R TA S

Com as portas dianteiras livres dos  
alto-falantes, sobra espaço para os bolsões, 
que são grandes o suficiente para acomodar 
um laptop ou três garrafas de um litro cada.

P O R TA- C A R TÃO

O porta-cartão, perfeitamente integrado  
ao painel de instrumentos, permite manter 
dois cartões em um local fácil de encontrar  
e alcançar quando necessário.

G A N CHO PA R A BO L SA S

Pendure uma bolsa ou sacola pequena  
em um gancho perfeitamente dobrável  
no porta-luvas e evite que os itens se 
movam enquanto você dirige.



ESPAÇO 
VERSÁTIL

Na Volvo Cars tudo começa pelas pessoas. É por isso que observamos, 
escutamos e projetamos carros em torno das necessidades delas. 
E é por isso que o XC40 está cheio de recursos práticos e versáteis, 
que o ajudam a carregar o que quiser com a maior facilidade possível.
Carregue e descarregue o carro com facilidade graças ao amplo 
porta-malas.
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Itens pequenos podem ser armazenados de forma segura sob o piso 
do porta-malas. E, para tornar o porta-malas mais versátil, o piso 
dobrável pode ser colocado em várias posições. Existem também 
quatro argolas de fixação de carga para manter itens delicados seguros 
e proteger os ocupantes do carro, além de dois ganchos para sacolas 
que impedem suas compras de se moverem e se espalharem durante 
o transporte. Não importa o tipo de carga que você precisa transportar 
(grande ou pequena), seu XC40 o ajuda a fazer isso sem esforço.

O tamanho certo 
O XC40 ajuda você a carregar sua vida no carro. O compartimento de carga é um dos
maiores da categoria, com uma forma regular que ajuda a aproveitar ao máximo o espaço.  
E o piso de carga dobrável ajuda você a adaptá-lo ao que estiver carregando.
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EM SINCRONIA COM VOCÊ

Cada interação no XC40 é natural e intuitiva. Da tela central fácil de 
usar e sensível ao toque, passando pelo painel digital do motorista até 
o controle de voz, usamos a tecnologia para simplificar as coisas.

Tudo tão familiar e intuitivo quanto usar seu telefone. Você pode  
controlar a maioria das funções pelo monitor central com tela sensível 
ao toque. Seu formato vertical e gráficos claros e bem visíveis  
facilitam a leitura, e ele é tão sensível que pode ser usado  
mesmo que você esteja de luvas.

O painel digital de 12,3” do motorista, disponível em todas as versões, 
ajuda a manter o foco na estrada, colocando a maior quantidade
de informações possível diretamente à sua frente. E ele se adapta 
automaticamente às condições de luz ao redor, ficando mais brilhante 
ou mais escuro dependendo da luz que vem de fora do carro.

Seu guia
A Navegação Sensus é seu guia para 
ajudá-lo a encontrar seu destino e mantê-lo 
bem informado. Com mapeamento claro, 
atualizações vitalícias e gratuitas dos 
mapas e disponibilidade de aplicativos  
que o ajudam a encontrar o que está  
procurando e a compartilhar sua  
localização, você pode realmente  
aproveitar a viagem.
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EXPERIÊNCIA 
SONORA

Entendemos que a música pode fazer a diferença, e o XC40 foi projetado 
para permitir que você aproveite ao máximo suas músicas favoritas.
Cada XC40 traz a tecnologia Air Woofer®,  que oferece graves precisos 
e poderosos. Para uma experiência ainda mais imersiva, disponibilizamos 
o sistema  de áudio Harman Kardon® Premium Sound. Produzido em 
colaboração com uma das principais marcas de áudio do mundo, esse 
sistema de áudio top de linha possui 13 alto-falantes que produzem um 
som equilibrado e poderoso.
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O segredo está nos graves 
O XC40 conta com a tecnologia Air Woofer®, um novo tipo
de alto-falante que fornece som preciso e excelente reprodução 
de graves. E como ele está montado atrás do painel de 
instrumentos, e não nas portas, acrescenta valioso espaço 
de armazenamento na cabine.

Streaming sob demanda 
No XC40, para acessar serviços de streaming do seu celular, 
basta tocar em um botão ou usar um comando de voz.  
E há suporte ao Apple CarPlay® e Android Auto® para que 
você possa ouvir facilmente músicas, notícias e audiobooks 
pelos seus aplicativos favoritos.

Harman Kardon® Premium Sound 
Aproveite ao máximo as suas músicas favoritas com  
o Harman Kardon® Premium Sound do XC40. Esse sistema 
de áudio top de linha aproveita a experiência de uma das  
principais marcas de áudio do mundo, fornecendo  
um som poderoso e variado.



SEMPRE  
CONECTADO

O aplicativo Volvo On Call  conecta seu carro com o resto do 
mundo, ajudando a descomplicar sua vida. Ele está sempre disponível 
quando você precisa, para que seu carro não seja apenas um meio de 
transporte, mas também seu assistente pessoal.

Você pode usá-lo para preparar seu carro para a viagem ao escritório, 
ou de volta para casa, esfriando ou aquecendo remotamente a cabine. 
Você pode sincronizar seu aplicativo Volvo On Call com seu calendário 
para que o carro determine onde ficam seus compromissos e como 
chegar lá. E ele também é um item de segurança: entra em contato 
automaticamente com serviços de emergência, se você se envolver 
em um acidente, e informa onde você está.

S E U D I A F I C A M A I S FÁC I L 
C O M O VO LVO O N C A L L

Economizando tempo ou ajudando-o a 
relaxar a caminho de casa, o Volvo On 
Call pode ser uma parte indispensável  

da sua rotina diária.

E D E P O I S ?
O calendário mostra sua próxima reunião. 

Basta tocar em um botão no aplicativo
e enviar o endereço para  

o sistema de navegação do carro.

E N C O N T R E O S E U C A R R O

Esqueceu onde estacionou? Basta usar o 
mapa localizador do carro para encontrar 
a rua e depois utilizar a função de piscar 

os faróis para identificar seu veículo.

12.0011.00

O I N Í C I O P E R F E I TO

Quando você entra no carro pela manhã, 
o sistema de navegação sabe para onde 

você vai, graças ao Volvo On Call.

07.30
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W I - F I  N A E S T R A DA 
Você está dirigindo para casa. Usando o 
ponto de acesso de Wi-Fi, você pode ouvir 
música por streaming, transmitindo via 
bluetooth do seu telefone para o sistema 

de áudio do carro.

17.45

P R O N TO PA R A U M N OVO D I A
Uma notificação o lembra sobre uma

reunião que você terá de manhã.  
Envie a localização para o sistema de 
Navegação Sensus e ajuste o timer do 

aquecedor de estacionamento  
para ligar antes de você sair.

22.2017.15

C O N F O R TO C O M  
C O N T R O L E R E M OTO



CONTROLE DA EXPERIÊNCIA

O XC40 possui uma posição alta de direção que o coloca no comando 
e oferece uma ótima visão da estrada à frente. É um carro que o eleva 
acima do cotidiano, com um design bem pensado e limpo. Com ele, 
você sempre vai se sentir no controle. A tecnologia intuitiva torna sua 

vida menos complicada. Por exemplo, o painel central de 9” sensível 
ao toque é uma interface rápida e de fácil acesso a diversas funções 
do carro.
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O toque humano
No centro da cabine, fica o painel central
de 9” sensível ao toque (um item comum
na nova geração de carros da Volvo)
que combina um design bonito com a  
facilidade de uso. O formato vertical torna 
especialmente fácil ler as informações e 
seguir os mapas de navegação por satélite. 
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TECNOLOGIA PILOT ASSIST

Toda viagem é fácil no XC40, graças a uma variedade de inovações 
úteis da Volvo Cars. A tecnologia Pilot Assist torna a condução no 
trânsito menos cansativa. O sistema ajuda você a manter uma distância 
pré-definida do veículo à frente e corrige a direção para manter o carro 
na faixa em velocidades de até 130 km/h. Com o Controle de Cruzeiro 
Adaptativo, você define a distância do carro à frente e o XC40 adapta 
sua velocidade para manter essa distância.



CITY SAFETY: PROTEGER  
O QUE É MAIS IMPORTANTE

A Volvo Cars é sinônimo de segurança, e os recursos avançados  
do XC40 são o resultado de décadas de experiência e inovação.  
Eles servem para ajudá-lo a evitar colisões e protegem você e os  
passageiros se elas ocorrerem. 

O centro de tudo é o City Safety. Essa inovação identifica outros
veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes à frente, mesmo
à noite, e o avisa se uma colisão for iminente. Se você não reagir
em tempo, ela acionará os freios automaticamente para ajudar
a evitar ou mitigar uma colisão. 

O City Safety é item padrão em todos os XC40. Ele desempenha um 
papel fundamental em nos ajudar a atingir nossa meta de, até 2020, 
ninguém ser morto ou ferido gravemente em um novo carro da Volvo.
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Frenagem em cruzamentos
O City Safety inclui uma função  
de frenagem em cruzamentos que ajuda  
a tornar acidentes em entroncamentos 
menos prováveis ou menos graves.  
A Volvo foi pioneira ao lançar esse recurso 
para o mundo no seu modelo XC90. 
Ele freia automaticamente o carro se o 
motorista cortar a frente de outro veículo.

Mitigação de saída da estrada
Se o sistema detectar que você está prestes 
a sair da estrada sem querer, ele prestará 
auxílio esterçando levemente a direção
para mantê-lo na estrada e, caso isso não 
seja suficiente, também intervirá freando
o veículo para reduzir a velocidade e diminuir 
os riscos do acidente. Esse sistema atua
em velocidades entre 65km/h e 140km/h.

Sistema de alerta de mudança de faixa 
(LKA) com assistente de direção 
Esse recurso padrão monitora a estrada 
à frente e guia delicadamente o carro de 
volta à sua faixa se detectar que você está 
quase cruzando, sem querer, a marcação da 
faixa. Se o ajuste da direção do carro não for 
suficiente ou se você atravessar para outra 
faixa, será alertado por um som de aviso ou 
vibrações suaves no volante.



ÁGIL, RESPONSIVO,  
NO CONTROLE

Não importa para onde vá com o XC40, você sempre se sentirá  
no controle. Conte com respostas ágeis e fortes por trás do volante,  
na cidade ou na estrada, graças a uma suspensão sofisticada que  
usa alumínio. Com modos de condução selecionáveis, você pode
configurar as respostas do carro de acordo com sua vontade,
ajustando as configurações do motor, a caixa de câmbio, o controle 
eletrônico de estabilidade, a direção e a função Start/Stop.
Os modelos equipados com tração nas quatro rodas oferecem uma 
resposta mais rápida, o que torna a aceleração mais eficiente
e proporciona uma sensação ainda mais segura quando a via está 
escorregadia ou ao usar um reboque. Também disponível
o Controle de Descida, que permite descer encostas íngremes
ou escorregadias com o máximo de segurança.

Os motores fornecem a capacidade de resposta que você deseja  
e reduzem as emissões de poluentes e o consumo de combustível. 
Sem comprometer outros recursos. Tudo isso graças à nossa nova 
família de sofisticados motores com turbocompressor. Esses motores 
compactos e leves equilibram potência suave com eficiência. E mantêm 
ao mínimo o peso na frente do carro, o que melhora a agilidade na 
condução.

Com potência transmitida para a estrada de forma altamente eficiente, 
a transmissão automática de oito velocidades permite trocar as 
marchas usando as borboletas instaladas no volante (apenas na 
versão R-Design). O XC40 é um carro que permite que você assuma 
o controle e que inspira confiança, não importa se a viagem é longa 
ou curta.
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SUA VIAGEM 
COMEÇA AQUI

Criamos o Novo XC40 com o único propósito de lhe proporcionar 
um SUV urbano perfeitamente adequado ao seu estilo de vida. É um 
carro que atende às suas expectativas, proporcionando condução 
divertida e ágil, conforto excepcional e exclusivo design escandinavo – 
um veículo construído com cuidado para as pessoas e para o nosso 
uso diário. 

Não importa a sua escolha, você terá à disposição nossa mais 
recente tecnologia Drive-E, que lhe dará potência com boa capacidade 
de resposta. O consumo de combustível e as emissões de CO2 são 
mantidos baixos, e nossos motores já estão em conformidade com
a futura legislação sobre emissões de gases.
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O motor é combinado à nossa caixa de câmbio automático de 8 
velocidades Geartronic®, que permite condução suave e intuitiva.
Nossa tecnologia responsiva de tração nas quatro rodas AWD
oferece a vantagem de aumentar a estabilidade e a tração ao dirigir
em todas as superfícies de estradas e em todas as condições 
climáticas.

Faça sua escolha e aproveite todas as suas viagens.

T5 AWD
O motor a gasolina T5 AWD, com 252hp
de potência e 350Nm de torque, tem ótima 
capacidade de resposta, tanto na estrada 
como na cidade, o que garante excelente 
dirigibilidade em combinação com nossa 
caixa de câmbio automático suave de 8 
velocidades Geartronic® e tração nas 
quatro rodas. 
 

T4 FWD
O motor T4 FWD com 190hp de potência
e 300Nm de torque, aliado ao câmbio 
automático de 8 velocidades Geartronic®,
é perfeito para o dia a dia da cidade.
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CRIE SEU PRÓPRIO SUV URBANO

Nossa abordagem em tudo o que fazemos é sempre colocar as pessoas em primeiro lugar. Isso também inclui dar a liberdade de criar
um Volvo que reflita sua individualidade e se encaixe perfeitamente na sua vida.

Inspirado no ritmo da vida e na moda urbana, o Novo XC40 é tão individual quanto você e tem três opções de design à sua escolha,
cada qual com estilo e personalidade distintos: o R-Design, robusto e esportivo; o Momentum, contemporâneo e requintado; e o XC40 T4,
imponente e urbano.

Não importa sua preferência. Pode ter certeza de que existe um Volvo XC40 perfeito para você. Continue lendo e saiba mais sobre
as versões do XC40.

VO LVO XC 40 MO M EN T U M

Com estilo forte, contemporâneo e urbano, 
permite combinações contrastantes.

VO LVO XC 40 T4 
Garante conforto com soluções inovadoras 
de espaço interno, adaptadas ao seu estilo 
urbano e tecnológico.

VO LVO XC 40 R- DE S IG N

Inspirado no desempenho, com design
esportivo contrastante em cada detalhe,
por dentro e por fora.
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R-DESIGN:  
VISUAL ESPORTIVO

A opção R-Design captura a alma esportiva do XC40. Ela traz um 
conjunto de itens na cor preta, como o teto, os espelhos retrovisores 
e outros detalhes que fazem a diferença no design externo. As rodas 
de 20” de liga leve, incluindo o teto e outros detalhes distintivos de 
design externo. As rodas grandes de liga leve aumentam a presença 
do carro na estrada e conferem um aspecto robusto. É uma opção 
que chama a atenção de todos os ângulos e transmite a ideia
de condução incrível.

No interior centrado no motorista, você está cercado por materiais
e acabamentos customizados. Seu corpo é confortavelmente apoiado 
pelos assentos estofados do R-Design. Tudo no carro serve para 
inspirar e colocar você no controle, do volante esportivo com borboletas 
para troca de marcha (shift paddle) até o revestimento do teto na
cor preta Charcoal. Um item exclusivo do R-Design é o carpete
na cor Laranja Lava (item opcional), que cria um ambiente jovem
e elegante que vai energizar você em cada viagem.

PARA VER UMA LISTA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS, 
ACESSE VOLVOCARS.COM.BR
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INSPIRADO  
PELA ARTE DE DIRIGIR

O R-Design é a nossa opção mais poderosa, caracterizada por 
contrastes dinâmicos e porte imponente. Detalhes exclusivos de 
design externo em preto brilhante, como a grade dianteira, o teto
e as capas dos espelhos das portas, juntamente com as rodas grandes 
de liga leve, permitem criar uma aparência realmente única. O tema 
esportivo continua no interior do R-Design com assentos de nobuck, 
carpetes na cor “Laranja Lava” (opcional) e decoração côncava
e moderna de alumínio. O chassi esportivo garante que você esteja 
sempre no controle, com muito conforto

O teto da versão R-Design é sempre  
na cor Black Solid, juntamente com  
os retrovisores externos. A versão também 
se diferencia pelo logo “R-Design”  
na coluna C.

O design externo se diferencia pela roda 
de 20”, exclusiva da versão, com faróis 
dianteiros direcionais e de neblina em LED.

A essência esportiva é também realçada 
com escapamentos duplos traseiros.

A grade dianteira é diferenciada por linhas 
horizontais, o que traz esportividade ao 
modelo.
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O acabamento em alumínio é iluminado por 
guias em LED, criando uma ambientação 
esportiva e exclusiva.

Aproveite a sensação dinâmica dentro do 
seu XC40 R-Design. O interior em couro  
e nobuck na cor Carvão contrasta com  
o acabamento em aluminio. O carpete em 
“Laranja Lava” é opcional.

Volante revestido em couro, com
acabamentos em alumínio. O volante,
exclusivo da versão R-Design, agrega
borboletas para troca de marchas,
controles de áudio, piloto automático
e Pilot Assist.

O perfeito detalhe sueco com costuras 
destacadas e o acabamento do banco em 
nobuck.
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MOMENTUM: 
ESTILO URBANO 
CONTEMPORÂNEO

A opção Momentum exibe com orgulho um estilo urbano, em que 
recursos inteligentes e design contemporâneo interagem para 
criar uma aparência requintada e cheia de confiança. Projetado e 
construído para facilitar a vida na cidade, o XC40 Momentum está bem 
equipado com tudo o que você precisa para dirigir com tranquilidade.  
Os detalhes externos na cor da carroceria, juntamente com as molduras 
das janelas na cor preta, ressaltam o ar de modernidade. O exterior 
está disponível em uma variedade de cores sólidas e metálicas, cada 
qual com um aspecto distintamente contemporâneo. E, para realmente 
se destacar da multidão, a maioria das cores externas da carroceria 
está disponível com teto branco.

No interior, você pode relaxar nos assentos com design ergonômico  
e exclusivo estofamento de couro. Muitas combinações diferentes  
de cores internas facilitam a customização do XC40.

PARA VER UMA LISTA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS,  
ACESSE VOLVOCARS.COM.BR



CONFIANTE E URBANO

Tudo no XC40 Momentum transpira autoconfiança e convicção.  
Ele é mesmo urbano, mas com um toque escandinavo.  
O teto branco opcional e muitas combinações de interiores  
permitem customizar um SUV urbano da Volvo que reflita seu estilo  
e preferências. Os estofamentos de couro, a decoração côncava  
e urbana de alumínio e a sofisticada iluminação interior  
dão um toque de luxo ao ambiente interno.

A grade frontal do XC40 Momentum possui 
linhas verticais.

O design exterior do XC40 Momentum 
é diferenciado pelos faróis dianteiros em 
LED, rack de teto em alumínio e rodas de 
liga leve 19”.

O para-choque traseiro da versão Momentum 
possui acabamento em prata.

Teto na cor Ice White é opcional.
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O interior mantém a ergonomia e conforto 
escandinavo. Design minimalista e eficiente.

O acabamento interior do XC40 Momentum 
é em alumínio côncavo.

Com o painel do motorista de 12,3”  
e o display central de 9”, o condutor  
está no controle de tudo o que acontece 
no carro.

Os bancos seguem o padrão sueco de
ergonomia e conforto, revestidos sempre
em couro e com 4 opções de cores.

XC40 MOMENTUM | 37
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FEITO PARA VOCÊ

Ao pensar de forma diferente, a Volvo criou um carro que se adapta 
ao seu estilo. As interfaces de alta tecnologia, soluções de  
armazenamento inteligentes e opções de design personalizadas  
tornam o XC40 T4 o carro perfeito para você.



Para-choque traseiro inteiro preto e lanternas 
traseiras em LED.

Rodas de liga leve de 18”
e rack de teto preto.

XC40 T4 | 39
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XC40 T5 R-Design

INTERIOR  |  ACABAMENTOS E CORES

XC40 T5 Momentum

Bancos: Couro Carvão | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão
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Bancos: Couro e Nobuck Carvão | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos: Couro Caramelo | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos: Couro Oxide Red | Teto: Carvão
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos: Couro Carvão | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão

Bancos: Couro Bege | Teto: Bege
Carpete: Carvão | Painel e Volante: Carvão (painel inferior bege)

R
D

0
0

XC40 T4

EXTERIOR  |  RODAS

XC40 T4

18” Silver  
(Roda R137)

20” Matt Black Diamond  
(Roda R135)

XC40 T5 R-DesignXC40 T5 Momentum

19” Black Diamond  
(Roda R128)



EXTERIOR  |  CORES

XC
40

 T
5

 
M

om
en

tu
m

M
om

en
tu

m

M
om

en
tu

m

XC
40

 T
5

 
R

-D
es

ig
n

R
-D

es
ig

n

019
Black Stone

Série: Teto na cor da carroceria Opcional: Teto na cor Ice White Série: Teto na cor Black Stone

725
Fusion Red**

614
Ice White*

707
Crystal White

621 
Amazon Blue**

711
Bright Silver

711
Bright Silver*

714
Osmium Grey

714
Osmium Grey

720
Bursting Blue

717
Onyx Black

725
Fusion Red

*As cores 614 e 711 não podem ser combinadas com o teto Branco na versão Momentum.
**As cores 621 e 725 não podem ser combinadas com os interiores RD20 e RD90.

XC
40
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4

614
Ice White

711
Bright Silver

714
Osmium Grey

717
Onyx Black
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ITENS DE SÉRIE

Motor e Transmissão

Potência 190 hp 252 hp 252 hp

Torque 300 N.m 350 N.m 350 N.m

Automática de oito velocidades - Tração Dianteira (FWD) • – –

Automática de oito velocidades - Tração Integral (AWD) – • •

Áudio e Navegação

Apple CarPlay® e Android Auto® • • •

Conexões: 2 USB dianteiros, 1 USB traseiro e Bluetooth • • •

Carregador para smartphone por indução (Wireless) – • •

Sistema de áudio Performance: 3 alto-falantes - 80 watts • – –

Sistema de áudio High Performance: 8 alto-falantes - 250 watts – • –

Sistema de áudio Harman Kardon: 13 alto-falantes com Subwoofer - 600 watts – – •

Sistema de navegação - Sensus Navigation Pro com RSI (Road Sign Information) – – •

Assentos

Assentos dianteiros com suporte lombar elétrico e do motorista com regulagem elétrica e memória • • •

Assentos dianteiros com ajuste de extensão e do passageiro com regulagem elétrica – – •

Assentos com revestimento em couro • • –

Assentos esportivos R-Design com revestimento em couro e nobuck – – •

Climatização

Ar-condicionado digital com Clean Zone • - -

Ar-condicionado digital dual zone com Clean Zone - • •

Teto solar panorâmico elétrico - - •

Instrumentação

Painel central de LCD com 9” touchscreen e antirreflexivo • • •

Painel de instrumentos digital com 12,3” personalizável • • •

Segurança

Airbag frontal e lateral para motorista e passageiro • • •

City Safety - Sistema de frenagem automática • • •

Cortinas laterais infláveis • • •

Sistema de alerta ao condutor - DAC • • •

Sistema de fixação de cadeirinha infantil - ISOFIX • • •

Sistema de proteção contra impactos laterais - SIPS • • •

Sistema de proteção em saída de estrada - RUN-OFF ROAD • • •

Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de direção • • •

Sistemas de travamento e prevenção

Sistema Keyless - Abertura/fechamento do veículo e partida do motor sem chave – • •

Sistemas de suporte e tecnologia

Assistente de partida em aclive e declive - HSA • • •

Assistente de descidas íngremes - HDC • • •

Configurador de modo de condução - Drive Modes - • •

Sensor de estacionamento traseiro • • -

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro - - •

Câmera traseira de estacionamento - • •

Controle de cruzeiro • • -

Função start/stop • • •

Paddle Shift - - •

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) - - •

Pilot Assist - - •

Sensor de chuva • • •

Volante com regulagem de altura e profundidade • • •

Volvo on Call • • •

Sistemas de iluminação

Faróis Full LED com nivelamento automático • • •

Faróis com luzes direcionais ativas - ABL - - •

Faróis com função antiofuscante - AHB • • •

Faróis de neblina de LED - - •

Faróis com acendimento automático • • •

Luzes dianteiras de condução diurna em LED • • •

 
• Itens de série   - Indisponível

XC40
T4

XC40  
T5

Momentum

XC40
T5

R-Design 

O fabricante reserva-se o direito de modificar, incluir ou excluir equipamentos e acessórios. Consulte seu concessionário antes de efetuar a compra.
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Chassi

Chassi Sport – – •

Chassi Dynamic • • –

Controle dinâmico de estabilidade e tração - DSTC • • •

Freio de estacionamento elétrico • • •

Compartimento de bagagem

Assoalho do porta-malas rebatível para divisão de bagagens – • •

Abertura e fechamento elétrico do porta-malas com função Hands-Free – – •
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Trânsito seguro: eu faço a diferença.


