КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO V40 DrivE edition
Дана комерційна пропозиція не є рекламою, а вживається для внутрішнього користування і є частиною
переддоговірного процесу переговорів

Модельний рік
Двигун
Потужність
Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Розгін 0-100 км/год
Витрата пального (змішаний цикл)
Викиди СО2
Габаритні розміри
Комплектація:
Колір кузову:
Колір оббивки салону:

2014
4 циліндра, об'єм 1560 см.куб., турбований дизельний
115 к.с. при 3600 об./хв.
270 Нм при 1750 -2500 об/хв.
6-ти ступенева автоматична Powershift
Передній привід
12,1 с.
3,9 л/100 км
102 г/км
Довжина – 4369 мм
Висота
– 1420 мм
Ширина - 1783 мм
Колісна база – 2647 мм
Kinetic
Rebel Blue Solid
Чорний текстиль (Textile - Charcoal / Charcoal)

Стандартне обладнання Kinetic
•Система City safety
•Подушки безпеки водія та пасажира 2-х степенів
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки, для усіх
сидінь
•Функція регулювання обмеження швидкості
•Знак аварійної зупинки
•Світловий сигнал екстренного гальмування
•Кріплення для встановлення дитячого сидіння
•Функція відключення подушки безпеки пасажира
•Нагадування про непристебнуті ремені безпеки другого ряду
сидінь
•Бокові подушки безпеки SIPS
•Система екстренного гальмування ЕВА
•Бокові шторки безпеки
•Задній ліхтар індикаціїї гальмування, розміщенний у
верхньому положенні Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь

•Центральна консоль з підлокітником
•Шкіряне кермо, 3-спицеве
• Електричний підігрів заднього скла
•Клімат-контроль (ЕСС) двохзонний
•Передні сидіння з обігрівом
•Сидіння переднього пасажира з механічним
регулюванням
•Бортовий комп'ютер Інформація, що виводитьсяна на
панель приладів, шведською мовою
•Датчик зовнішньої температури повітря
•Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду
•Багажне відділення з поглибленим дном
•Рульове кермо із регулюванням по висоті та по вильоту
•Аудіосистема 'Performance' 2*25 Вт, 4 динаміки,
Допоміжний аудіо вхід, CD-плеєр для одного диску з
підтримкою формату MP3, 5" дисплей
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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO V40 DrivE edition
Стандартне обладнання (продовження)
•Інтелектуальна система інформування водія (IDIS)
•Подушка безпеки водія для захисту колін
•Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним
натягуванням
•Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
•Відділення для рукавичок, що замикається
•Система попередження несанкціонованого проникнення в
автомобіль (BLL)
•Система сигналізації Volvo Guard Alarm
•Супроводжувальне освітлення
•Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом
дистанційного управління (KIR)
•Іммобілайзер (блокування руху)
•Автоматичне регулювання вікон на усіх дверях
•Рульове кермо із механічним регулюванням
•Легкосплавні диски 16" MATRES
•Комплект для ремонту шин

•Кнопки керування аудіо системою на кермі
•Спойлер на даху автомобіля
•Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним
регулюванням
•Галогенові фари
•Супроводжувальне освітлення
•Автоматичне відключення задніх протитуманих ліхтарів
•Лампи денного світла
•Система Запобігання Перекиданню
•Занижене шасі Dynamic
•Антиблокувальна система гальм ABS
•Система динамічної стабілізації та контролю тяги
(DSTC)
•Аптечка
•Стоп/Старт
•Круїз-контроль

Додаткове обладнання
•Ричаг стоянкового гальма оздоблений шкірою
•Килимки салонні текстильні
•Керівництво з експлуатації на українській мов

•Інформація, що виводиться на панель приладів,
російською мовою

Додаткові умови
• Строк дії комерційної пропозиції – до 30.06.2014
• Дата поставки автомобіля: дізнавайтесь у відділі продажу
•Розрахунок здійснюється в національній валюті.

• Гарантійний термін: 24 місяці без обмеження пробігу;
•Технічне обслуговування: 20 000 км або 1 рік, в
залежності від того, що настане раніше.

Регулярна вартість автомобіля:
Знижка:
Спеціальна пропозиція:
Контактна особа
Відділ продажу Volvo
sales@viking-motors.ua
+38 044 391 11 00
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495 460 Грн
116 460 Грн
379 000 Грн

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO V40 DrivE edition
Додаткові переваги
Разом з новим Volvo клієнт отримує додаткову перевагу – Volvo Assistance, що передбачає:
• інформаційну підтримку клієнтів;
• комплекс безкоштовних послуг:
• безкоштовна евакуація автомобіля,
• надання підмінного автомобілю,
• та багато іншого.
При плановому технічному огляді пропонується комплекс сервісних послуг по програмі Service 2.0., що дозволяє:
• оновити програмне забезпечення автомобіля,
• отримати альтернативне транспортне рішення,
• мати персонального консультанта, що відповідатиме за обслуговування Вашого автомобіля,
• провести повний технічний огляд з деталізацією роботи всіх систем безпеки,
• мийка автомобіля.
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