
VOLVO XC40 D3 MOMENTUM AWD
nafta 110 kW – automat 8st

Vnitřní výbava XC40 MOMENTUM

3ramenný kožený volant s dekorativním obložením v provedení Uni Deco - barevně sladěn s 
interiérem 12.3" digitalní displej komunikačního rozhraní řidiče.
 
Audiosystém „High Performance“, 9“ dotykový displej středové konzoly, 8 repro, 8 kanálový      
zesilovač o výkonu 250 W, speciální bas.reprodukor Air Woofer umístěný centrálně vpředu za 
palubní deskou (ne na úkor úložných kapes před. Dveří). Sdílení přes Wi-Fi / Bluetooth - datové 
párování s chytrým telefonem, internetové rádio, internetové aplikace, USB-A vpředu,USB-C  
vstup v zadní části středového tunelu, HF Bluetooth, Audio Streaming, elektronický návod k 
obsluze vozu.
Automatická jednozónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC, obsahuje systém CleanZone - 
automatické pokročilé čistění vzduchu ve voze AQS, s multifiltrací a indikací aktivní funkce na 
centrálním displeji; programovatelně s funkcí vyvětrání před odjezdem a možností aktivace 
prodloužení doby doběhu topení, pokud zůstanete ve voze během parkování.     
PTC - elektrický přídavný ohřev vzduchu v interiér (st.pro D4)
Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s manuální změnou odrazivosti
Výklopný háček víka schránky v palubní desce - pohodlné řešení častého problému kam odložit 
tašku
Dekorativní hliníkové obložení interiéru Urban Grid
Středový panel v černém provedení Charcoal
Dešťový senzor pro aut. stírání čelního skla s plynulou regulací (vč. možností man. nastavení 
cyklovače)
Držák parkovacích lístků 
Elektrické ovládání předních a zadních oken (s funkcí auto-up/auto-down)
Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla
Funkce Eco (modifikace systému Start-Stop, Eco klima, fce plachtění Eco-Coast kdy nad 65 km/h 
aut. převodovka v poloze D
    nebrzdí motorem – naopak volně dojíždí setrvačností na volnoběh)
Plastové lišty dveřních prahů VOLVO (vpředu)
Kryt zavazadlového prostoru, s možností uložení po podlahou 
Standardní klíč s dálkovým ovládáním
Kůží potažená hlavice řadicí páky 
Loketní opěrka vpředu, s držáky nápojů a úložným prostorem 
Loketní opěrka vzadu, s držáky nápojů 
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče výškově, podélně a nastavením náklonu
Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce výškově a podélně 
Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě, dělená v poměru 60/40, s pevnými hlavovými opěrkami
Manuálně nastavitelné ztlumení podsvícení přístrojů palubní desky a interiéru
Multifunkční volant s ovládací prvky audio systému 
"Schránka na odpadky opatřená víčkem - přímo před středovou loketní opěrkou, lze vyjmout a 
vysypat do koše mimo vůz.“
Osvětlení interiéru střední úrovně -  zahrnuje osvětlení prostoru pro nohy, vpředu (vč. okolí), 
schránky spolujezdce v palubní desce, zavazadlového prostoru, toaletního zrcátka, náladové 
osvětlení pro 1. řadu (bílé)
Pokročilý palubní počítač
Pokročilé hlasové ovládání vozu pro vybrané funkce (zatím ne pro ČJ)
Progresivní el. posilovač řízení s proměnlivou charakteristikou v závisloti na rychlosti



Háčky na oblečení umístěny vyjímatelně v kotvení bezpečnostní sítě pro oddělení zav. prostoru nad 
zadními dveřmi a B-sloupcích (4x)
Sedadla Dynamic v kombinaci textil/vinyl
Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel
Ukazatel venkovní teploty a hodin
Úložná přihrádka (pod podlahou zavazadlového prostoru)
Nastavení jízdních režimů - umožňuje pomocí cetnrálního dotykového displeje jednoduše měnit 
společné nastavení pro motor, převodovku, brzdy, posilovač řízení a odpružení kol a světlé výšky 
vozu.

Vnější výbava MOMENTUM

18” kola z lehké slitiny s 5 paprsky, stříbrná Silver, pneumatiky 235/55 R18 
Vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě vozu, stopky a osazení v základním černém provedení
Barevně sladěné kliky dveří
Dynamicky laděný podvozek DYNAMIC
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Integrované střešní ližiny z eloxovaného hliniku v hedvábně saténovém provedení
LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním dálkových světel AHB, světla pro denní svícení v 
provedení 
   Thorova kladiva (LED DRL), stand. světelný výkon
Lemování bočních oken ve standardním černém provedení
Maska chladiče v provedení Momentum s černými vertikálními žebry Charcoal a s rámováním v 
lesklém hromu
Znak motoru, modelu a pohonu všech kol AWD pro příslušné motorizace
Palivová nádrž o objemu 54l 
Směrová LED světla integrovaná v krytech vnějších zpětných zrcátek a v předních a zadních 
světlech
Standardní typ zadního nárazníku, jeho spodní část v leskle stříbrném provedení
Přední nárazník se spodním krytem v leskle stříbrném provedení
Střešní anténa
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a zadní okno (společná aktivace)
Zadní parkovací asistent
Koncovky výfuku v skrytém provedení

Standardní výbava Volvo XC40

Bezpečnost XC40

Nafukovací clona - airbag hlavy a ramen pro vnější sedadla
Airbagy řidiče, spolujezdce a airbag kolen řidiče
Asistent pro rozjezd do svahu (Hill Start Assist) s funkcí Auto hold (pomáhá s rozjezdem ve 
svahu se sklonem >3% a umožňuje řidiči pustit po zastavení např. na semaforu nebo před 
křižovatkou brzdový pedál, přičemž brzdná síla zůstane zachována).
Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu (Hill Descent Control) - může být aktivován 
stiskem tlačítka před rozjezdem dopředu nebo dozadu v prudkém svahu, a to především na kluzkém
nebo jinak náročném povrchu (je také integrován v jízdním režimu off-road)
Bezklíčové startování
Bezpečnostní sloupek řízení nastavitelný v obou osách



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a indikační diodou v obou předních dveřích, s možností 
nastavení postup. odemčení ve 2 krocích
Elektrická parkovací brzda s aut. uvolněním jízdou
Elektrický progresivní posilovač řízení "EPAS"
Elektronický imobilizér
Elektronicky řízený systém pohonu všech kol AWD 
ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY - jedná se o systém dynamického řízení stability 
vozu, které obsahuje:
Aktivní řízení stáčivosti vozidla: snímá změny úhlu stáčivosti /smyku pomocí dvou typů senzorů -
v jakém směru se vůz skutečně pohybuje vs. úhel natočení volantu, kam chete jet. Hodnoty jsou 
stále porovnávány, a pokud dochází ke smyku, přibrzdí jedno nebo více kol takovým způsobem, 
aby se vůz vrátil do směru, kam je natočen volant.
Asistent stability přívěsu: při jízdě s přívěsem nebo s karavanem redukuje nebezpečí ztráty 
stability nebo pohyb rozvlněním.
Logika regulace nedotáčivosti: reguluje nedotáčivost - tendenci vozidla jet v zatáčkách rovně.
Doporučení jakým směrem řídit: při brzdění v podmínkách, kdy je adheze na jedné straně vozu 
nižší než na straně druhé, vzniká riziko přetočení/smyku vozu.  Aby se předešlo smyku, vůz včas 
informuje řidiče, jakým směrem kontrovat volantem. To se děje pomocí automatického zásahu do 
řízení vozu -  natočením volantu správným směrem.
Dynamické řízení distribuce točivého momentu: zlepšuje směrovou charakteristiku vozu jeho 
přenesením z hnaného kola ztrácejícího trakci na druhé kolo stejné nápravy při vyjíždění ze zatáčky.
U AWD platí pro obě nápravy.
Pokročilé řízení stability: sleduje a reaguje na rychlost bočního zrychlení a tendenci vozidla k 
převrácení.
Řízení boční stability: sleduje míru naklonění vozu např. v zatáčce (a další parametry). Pokud 
naklánění  vzroste do bodu, kde by mohlo dojít k převrácení vozidla, systém RSC zmenší poloměr 
dráhy vozidla, aby se naklánění zmenšilo.
Sportovní režim: vhodný pro zkušené řidiče preferující dynamickou jízdu, do určité míry 
umožňuje prokluz kol a řízený smyk
Přístupové uvítací osvětlení - osvětlení pro cestu k vozu
Doprovodné osvětlení - osvětlení pro bezpečnou cestu od vozu
Funkce automatického zamykání vozu za jízdy
Funkce okamžitého - "panického" spuštění alarmu na dálkovém ovladači centrálního zamykání
Lékárnička s výstražným trojúhelníkem, povinná výbava
Mechanický dětský zámek zadních dveří
Omezovač rychlosti – s možností nastavení na volantu
Odvětrávané kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu 17“, vzadu 16“
Sada pro opravu pneumatik
Servisní interval 30 000 km pro všechny motorizace
Systém detekce dopravního značení (RSI)
SYSTÉM CITY SAFETY - bez ohledu na to, zda je den či noc, dokáže rozpoznat: vozidla, 
chodce, cyklisty a velká zvířata; na které upozorňuje prostřednictvím světelných kontrolek a 
zvukové výstrahy; přičemž předem připraví brzdový systém a předepne bezpečnost. pásy předních
sedadel; a v případě nutnosti začne brzdit plnou brzdnou silou, přičemž zahrnuje také systém 
zabrzdění v křižovatce při hrozící srážce s protijedoucím vozidlem při odbočení vlevo. Systém City 
Safety je schopen s ohledem na jízdní situaci minimalizovat, nebo zcela zabránit nehodě při 
relativním rozdílu rychosti k vozidlu vpředu až do 60km/h. Zahrnuje také Systém ochrany před 
srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu - pokud rozpozná, že jste s vozem přejeli 
vodorovné značení jízdního pruhu a hrozí zkřížení cesty protijedoucímu vozidlu, automaticky 
zasáhne do řízení, aby Vás vrátil zpět. Zásah do řízení můžete kdykoliv potlačit otočením volantem 
a lze i zcela vypnout (aktivní mezi 60-140km/h).



Systém komplexní ochrany v případě bočního nárazu – unikátní vysokopevnostní klec chránící 
posádku je vyrobena ze za tepla tvářené oceli legované bórem, coby nejpevnějšího dostupného 
materiálu, který chrání osoby uvnitř při všech typech dopravních nehod. V případě kolize pomohou 
přední a zadní deformační zóny pohltit energii nárazu, čímž dojde ke snížení dopadu na cestující 
uvnitř vozu. Mohou se aktivovat následující ochranná zařízení: předpínače bezpečnostních pásů, 
airbagy hlavy a ramen a odpojení akumulátoru (PHEV)
Systém komplexní ochrany v případě převrácení vozu – mimo vysokopevnostní klece a unikátní
konstrukce střechy, která chrání posádku při převrácení, se dle vstupních signálů ze senzorů 
sledujících zrychlení a rychlost klopení dojde k vyhodnocení závažnosti dopravní nehody a typu 
nárazu a potřebné reakce, kterou může být aktivace některých ochranných systémů. Systém dále
odemkne dveře, aktivují se předpínače bezpečnostních pásů, airbagy hlavy a ramen a odpojení 
akumulátoru (PHEV).
SYSTÉM KONTROLY TRAKCE - snižuje prokluz kol a zlepšuje směrovou stabilitu vozidla; 
obsahuje :
Systém kontroly prokluzu: předchází prokluzu (pozitivnímu) hnaných kol při zrychlování vozidla
Systém kontroly tahu motoru: předchází prokluzu (negativnímu) hnaných kol při zpomalování 
vozu
Systému kontroly trakce: redukuje prokluz hnaných kol přenesením točivého momentu z hnaného
kola ztrácejícího trakci na druhé kolo stejné nápravy při zrychlování na rovině
Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky - v rychlostním rozmezí 65-140 km/h může 
zabránit nechtěnému sjetí vozidla ze silnice pokud systém rozpozná riziko bezprostředního sjetí 
vozu ze silnice, pomůže varováním a následně zásahy do řízení a brzděním řidiči udržet vůz na 
silnici. To znamená, že pokud hrozí, že vůz opustí vozovku, bude na volant vyvinut potřebný točivý
moment pro vyrovnání směru vozu, přičemž začne vůz dle potřeby brzdit. Řidič má kdykoli 
možnost aktivním řízením převzít situaci do svých rukou.
Systém automatického ponárazového brzdění - po nárazu, při kterém došlo k aktivaci
předpínačů bezpečnostních pásů a/nebo jednoho či více airbagů a/nebo po rozpoznání srážky 
většího zvířete, se automaticky aktivují brzdy.
Systém regulace brzdového světla (SLC) – obsahuje regulaci běžného brzdového světla (BLC) 
pro správné a včasné rozsvícení dle pohybu pedálu a zatížení brzdy + regulaci nouzového 
brzdového světla (EBL), která aktivuje výrazné blikání pro výstražná i brzdová světla při 
panickém /aut. brzdění
Systém regulace zpomalování (VDC) - komplexní systém pro bezpečné, stabilní a kontrolované 
snižování rychlosti vozu způsobem
    vhodným pro danou situaci, který zahrnuje:
    - Protiblokovací brzdový systém
    - Elektronická distribuce brzdného účinku
    - Brzdový asistent
    - Podpora maximálního brzdného účinku
    - Pohotovostní příprava brzdového systému
    - Podpora postupného vyvíjení brzdné síly
    - Snížení vzdálenosti pro zastavení
    - Optimalizace brzdné vzdálenosti
    - Regenerativní brzdění
    - Ukazatel množství brzdové kapaliny
Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky (funguje také v případě 
převrácení vozidla) vč. předběžné aktivace předpínačů bezpečnostních pásů a aut. odemčení všech 
dveří, unikátní schopnost předních sedadel absorbovat náraz ve smyslu vertikálního zatížení páteře, 
uvolnění brzdového pedálu
Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Aid) - aktivně pomáhá jemnými zásahy 
do řízení vrátit vozidlo do původního jízdního pruhu,pokud vozidlo vyjíždí z pruhu, protože se řidič
přestal koncentrovat nebo nemá z jiného důvodu vozidlo pod kontrolou (aktivní mezi 65-200 km/h).



Systém kontroly pozornosti řidiče (DAC) s Upozorněním na vybočení z jízdního pruhu (LDW)
iTPMS - systém monitorování tlaku v pneumatikách vč. WBL (varování dle polohy)
Tempomat
Třetí brzdové světlo (LED) integrované v zadním střešním spojleru
Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2x)
Upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech
Vypínač airbagu na straně spolujezdce
WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na předních sedadlech)
Zadní mlhová světla

Převodovka

8stupňová automatická převodovka AWD (T5 AWD, D4 AWD)
8stupňová automatická převodovka FWD (T4 FWD, D3 FWD) 
6stupňová manuální převodovka AWD (D3 AWD)
6stupňová manuální převodovka FWD (T3 FWD, D3 FWD)


