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Wie zoekt naar toekomstgerichte invullingen,

stoort zich niet aan bestaande conventies.

Want dan telt alleen het verwezenlijken

van individuele wensen, afgestemd op een

persoonlijke stijl en smaak. Een eigen weg,

zonder echter de sociale en maatschappelijke

verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.

Dit streven vindt u terug in de

Volvo V40, het stijlvolle antwoord

op de wensen èn de eisen van de

moderne autogebruiker. Een auto,

die u alle ruimte geeft voor een

veelzijdige invulling voor uw individuele mobili-

teit. Door een subtiel samenspel van doordacht

design, motorisch vernuft, hoogstaande techniek
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en onnavolgbare veiligheidsvoorzieningen. Deze

. - onderscheidende eigenschappen maken
-

de 5-deurs Volvo V40 tot een klasse apart.

Een uiterst complete en

eigentijdse auto, ontworpen om

naadloos aan te sluiten op de

verwachtingen van een nieuwe generatie autoge-

bruikers. Een totaal nieuw concept. dat verder

vorm geeft aan de beproefde Volvo-traditie. Want

ook in de Volvo V40 vindt u de bekende veilig-

heidsaspecten waar Volvo borg voor staat. Zoals

SIPS,ABS, de bestuurdersairbag en de revolutio-

naire SIPS-bags in de

beide voorstoelen.

Voor volledige informatie betreffende de mogelijkheden
en het samenstellen van uw Volvo V40 verwijzen wij u
naar de bijbehorende consumentenprijslijst
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Met de unieke Volvo Lines kunt u uw

Volvo V40 helemaal naar eigen inzicht

samenstellen. Dat geldt natuurlijk voor de

motor en de transmissie, maar ook voor

de keuze in exterieurkleuren en bekleding.

DE PERSOONLIJKE
INVULLING

De vele extra's geven ti alle vrijheid,

zodat u uw Volvo optimaal kunt afstem-

men op uw individuele wensen en uw

persoonlijke levensstijl. De mogelijkhe-

den en combinaties zijn bijna onbeperkt.

Zo kunt u bijvoorbeeld het meest

exclusieve interieur combineren met de

motor naar uw keuze. Als ti uw keuze

bepaald heeft, wordt de auto vervolgens

speciaal voor u geproduceerd. Om u te

verzekeren van uw eigen onvergelijkbare

Volvo V40.



















4 cilinder 16V, in 1.8 of 2.0 liter leverbaar.

Veiligheid is meer dan het het simpelweg

toepassen van kreukelzones en airbags.

Het is minstens zo belangrijk dat uw

auto over de mogelijkheden beschikt om

u veilig door onverwachte verkeers-

situaties te loodsen. Door een vlotte

acceleratie, een perfecte wegligging en

een korte remweg bijvoorbeeld.

Eigenschappen die mede de basis vormen

voor onbezorgd rijplezier.



De comfortabele
ekerheid van
optimale
controle

z
~ TECHNISCHE ASPECTEN

Lichtmetalen benzinemotoren met

gegoten cilinders, 4 kleppen per

cilinder, dubbele bovenliggende

nokkenas, hydraulische klepstoters.

computergestuurde Injectie en

ontsteking, 4-traps automaat met

loek up of 5-versnellingsbak. DSA

(Dynamic Stability Assi.tance) Volvo's

nieuwe tractio" control systeem

(al. extra).

Voorwielophanging met McPherson

schokbrekers en veerpoten.

Onafhankelijke multllink achterwiel-

ophanging voor constante sporing en

wielvlucht. Anti-rol stabilisatorstang.

Progressieve stuurbekrachtiging.

ABS met geventileerde remschijven

voor.

Echt veilig autorijden is pas mogelijk, als

u alles optimaal onder controle heeft.

Zekerheid, die II alle ruimte geeft voor

puur en zorgeloos rijplezier.

De combinatie van kracht

en souplesse.

De voorwielaangedreven Volvo V40 heeft

een dwarsgeplaatste lichtmetalen vier

cilinder lijnmotor, met dubbele bovenlig-

gende nokkenassen en vier kleppen per

cilinder. Naar wens leverbaar met een

1.8 16V motor met 85 kWII15 DIN pk,

of een 2.0 16V 1110lOrmet een vermogen

van 103 kWII40 DIN pk. Krachtige rno-

toren, die al bij 2000 omw./min. maar

liefst 90% van hun volle vermogen leve-

ren. Waardoor u snel en zonder dat u

hoeft te schakelen, kunt accelereren.

Zo kunt u altijd veilig inhalen en wordt

rijden echt genieten.

De automatische versnellingsbak

beschikt over drie verschillende program-

ma's. Met het Economy-prograrnma kiest

u voor souplesse en brandstofbesparing,
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het Sport-programma schakelt pas bij

hogere toerentallen over. waardoor de

trekkracht van de 1110toroptimaal benut

wordt. MeI het Winter-programma ver-

mindert u de kans op wielspin bij het

wegrijden op gladde wegen. Al deze

programma's beschikken bovendien over

een overdrive als hoogste versnelling.

Controle op gladde wegen door

het unieke DSA-systeem.

U bent vast wel bekend met de situatie,

waarin uw aangedreven wielen gaan slip-

pen op een nat of glad wegdek.

De auto reageert niet zoals u wilt, glijdt

weg en u heeft geen volledige controle

meer. Met de Yolvo V40 behoren deze si-

tuaties tot het verleden. Want met het als

extra leverbare DSA-systeem kunt u ste-

vig optrekken zonder dat de voorwielen

slippen, zodat u zelfs op een glad wegdek

kunt wegrijden.

DSA (Dynamic Stability Assistance) is

een nieuw, door Volvo ontwikkeld traction

control systeem.



Dit systeem zorgt er automatisch voor dat

het vermogen op de wielen wordt af'ge-

stemd op de grip op hel wegdek. Als één

van de aangedreven wielen begint te slip-

pen, wordt het vermogen meteen terug-

gebracht tot hel de grip hervindt. Voor

een maximale grip en een volledige con-

trole in elke situatie. Het DSA-systeem

werkt bij alle snelheden, inclusief achter-

uit rijden, reduceert onderstuur en zorgt

voor een permanente stabiliteit en een

veilig weggedrag. Het beperkt bovendien

de slijtage aan uw motor, versnellingsbak

en banden.

De weergaloze wegligging.

De Volvo V40 voelt zich op smalle, boch-

tige wegen net zo thuis als op de snelweg.

Dankzij de onafhankelijke wielophan-

ging die niet alleen garant staat voor een

Het krachtige remsysteem.

Ook als u opeens voluit moet remmen

zorgt het standaard ABS- remsysteem

ervoor dm de wielen hun grip op hel weg-

dek behouden en de auto bestuurbaar

blijft. Zo vermindert u de kans op onge-

lukken en wordt de auto met de kortst

mogelijke remweg tol stilstand gebracht.

De voorwielophanging zorgt er boven-

dien voor dat de auto niet omhoog komt

bij het accelereren of naar beneden duikt

bij het remmen.

ABS
uitstekende wegligging, maar ook voor de

veiligheid die rijden in de V40 tot een

unieke ervaring maakt. Op wat voor een

weg dan ook. Deze combinatie van corn-

fort en weergaloze wegligging komt ook

voort uit het hoogstaande multi-link

systeem, dat de achterwielen altijd in het

juiste spoor houdt en zo overstuur voor-

komt.

Kortom, koers vastheid en stabiliteit

voor puur en betrouwbaar rijplezier,

ook in de meest onverwachte situaties.
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TWEE GEïNTEGREERDE
KINDERZITJES (EXTRA)

ALLE ZITPLAATSEN ZIJN
BESTAND TEGEN

KRACHTEN VAN DE LADING
VAN 100 KG BIJ EEN

BOTSING

ALLE 5 ZITPLAATSEN MET
VEILIGHEIDSGORDELS, HOOFDSTEUNEN

EN BESCHERMING ONDER GORDEL
DOOR GLIJDEN

LAADBEVEILIGING

AFGESCHERMDE
BENZINETANK

ABS

SIOE MARKERS

VEILIGHEIDSKOOI GEMAAKT
VAN HIGH STRENGTH STAAL

VOLVO'S UNIEKE BESCHERMING
TEGEN ZIJWAARTSE

AANRIJDINGEN IN COMBINATIE
MET SIPS·BAGS

SCHIJFREMMEN RONDOM,
GEVENTILEERD OP

VOORWIELEN



SIPS
Met Side Impact Airbags - standaard

op de Volvo V40

AUTOMATISCHE
GOADELAAN5PANNEAS

EN IN HOOGTE AANPASBARE
ROLGORDELS VOOR

AIRBAG BESTUURDER
(EXTRA VOOR PASSAGIER)

Zijwaartse aanrijdingen vormen 25% van

alle serieuze aanrijdingen. Daarom heeft

Volvo het Slf'Scsysreern aangebracht op

de Volvo V40.

SIPS, Side Impact Proteetien System

vormt daarom zo'n belangrijk onderdeel

van de auto bij een aanrijding.

SIPS verdeelt de krachten die bij een

zijwaartse aanrijding vrijkomen over de

vloer, dak, deurstijl en overige delen van

de carrosserie in plaats van dat deze

binnendringen in het compartiment.

Dit is een volkomen andere benade-

ring dan de systemen die door andere

automerken worden gehanteerd. Volvo's

kwaliteitsfilosofie geldt dan ook vooral

op deze aspecten. SIPS in combinatie met

SI PS-bags vermindert de kans op serieus

letsel bij een zijwaartse aanrijding maar

Iiefst met 35%.

GELAAGD GLAS VOOR EN
ACHTER TER VERSTEVIGING
VAN OE VEILIGHEIDSKOOI

SAMENDRUKBARE
STUURKOLOM

KREUKELZONES

STALEN CONSTRUCTIE, ONTWORPEN OM
BINNENDRINGEN VAN DE VOORWIELEN BIJ

AANRIJDING IN HET INTERIEUR TE
VOORKOMEN

VERDELING VAN ENERGIE
BIJ IMPACT



Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe-

veel kruisingen per jaar u met uw auto

passeert? Als bovendien blijkt dat 25 pro-

cent van alle botsingen een zijdelingse

botsing betreft, begrijpt u hoe belangrijk

het is de passagiersruimte te beschermen

tegen een zijdelingse aanrijding.

En dan wordt het ook duidelijk waarom

de Yolvo Y40 standaard is uitgerust met

SIPS en SIPS-bags.

De eerste auto met SIPS-bags.

Volvo is de eerste autoproducent die

seriemodellen standaard uitrust met SIPS-

bags. De toepassing van deze airbags

onderstreept eens te meer de toonaan-

gevende positie van Volvo op het gebied

van veiligheidsvoorzieningen.

De airbags bevinden zich in de zijkant

van de rugleuningen van de voorstoelen.

Dit is beter dan wanneer ze in de portie-

ren zouden zitten; de airbag bevindt zich

zo altijd naast de inzittende. Bij een

zijdelingse botsing opent de naad van de

bekleding, waarna de airbag in ongeveer

twaalfduizendste van een seconde wordt

gevuld. De airbags bieden vooral

bescherming tegen borstletsel. maar ook

de heupen en het hoofd zijn nog eens

extra beschermd.

De bestuurdersplaats is standaard uilge-

rust met een airbag en vanzelfsprekend

zijn alle vijf de zitplaatsen van de Volvo

V40 voorzien van driepuntsveiligheids-

gordels en hoofdsteunen. De gordels bij

de voorstoelen stellen zich automatisch

op de juiste hoogte in en zijn voorzien

van automatische gordel aanspanners.

Zichtbaar veiliger met Side Markers.

De veiligheidsvoorzieningen van de

Volvo V40 zorgen er niet alleen voor dat

u ongelukken kunt voorkomen, maar wa-

ken er ook voor dat andere automobilis-

ten ongelukken veroorzaken. Want als

eerste Europese auto is de V40

uitgerust met side-markers. Zodat u

in het donker en onder slechte

weersomstandigheden ook

vanaf de zijkant duide-

lijk zichtbaar bent.

2.

Veiligheid die nog eens wordt benadrukt

door het derde remlicht boven in de

achterruit. En mocht er één achterlicht

uitvallen, dan bent u met de dubbel uitge-

voerde achterlichten nog altijd goed

zichtbaar voor het achteropkomend

verkeer.



Standaard beveiligd met een

immobilizer.

Een elektronische immobilizer en centra-

Ie deurvergrendeling zijn standaard op de

Volvo V40. De immobilizer zorgt ervoor

dat de auto alleen met de juiste sleutel

gestart kan worden.

Wanneer u de sleutel in het contact

steekt. wordt er een speciale code naar

het motormanagement gestuurd. Zonder

deze code blokkeren de startmotor, de

benzinepomp en de ontsteking, zodat

starten en wegrijden onmogelijk is.

De immobilizer wordt automatisch geac-

tiveerd nadat u de motor heeft afgezet.

U kunt alle sloten via hel bestuurders-

portier of als extra met een knop op het

instrumentenpaneel bedienen. Maar ook

met een afstandsbediening (extra) welke

iedere keer zijn code verandert.

Als extra is ook een Volva-alarmsysteem

leverbaar.

T
VOLVOV40 KWALITEITEN

Sublieme wegligging. Directe

besturing. Robuuste kooiconstructie.

Energie absorberende kreukelzones

voor en achter. Airbag bestuurder.

ABS (Anti-blokkeer remsysteem).

SIPS (Side Impact Protection).

SIPS·bags in de voorstaelen.

Side-markers. Dubbal uitgevoerde

achterlichten + 3e Remlicht. Driepunts·

veiligheidsgordels, hoofdsteunen en

bavelllging tegen het onder de veilig-

heidsgordei doorglijden op alle zit-

plaatsen. Automatische gordel·

aanspanners op voorstoelen.

Automatisch hoogteverstellIng veilig·

heidsgordels voorstoelen. Achterbank

met geïntegreerd kinderzitje (extra).

Elektrisch bedienbare kindersloten

vanaf dashboard (extra). Kofferruimte

met bagagenet en bevestigingsgordel,

(DSA) Dynamic Stability Aaslatance

(extra). In hoogte verstelbare kop-

lampen.

NB. Extra's tegen meerprijs

af·fabriek leverbaar.
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Veiligheid voor kinderen heeft Volvo

even hoog in het vaandel staan als veilig-

heid voor volwassenen.

Daarom ontwikkelt en test Volvo haar

eigen kinderveiligheidszitjes. Wij hebben

ze goedgekeurd na vele crash-testen op-

dat ti ervan verzekerd kunt zijn dat ze

voldoen aan de allerhoogste veiligheids-

eisen die er zijn: de eisen van Volvo.

Met deze
schakelaar (extra)
op het dashboard
kunt u de kindersloten van de achterportieren
bedtenen. Eén druk op de knop zorgt ervoor dat
kinderen de achterportieren niet meer kunnen
openen. Wanneer u dit veilig acht is nogmaals
een druk op de schakelaar voldoende om de
portieren weer van binnenuit te kunnen openen.

De achterbank kan worden uitgerust met twee geïntegreerde kinderzitjes voor kinderen tussen de drie
en tien jaar. De kinderen komen zo hoger te zitten waardoor ze gebruik kunnen maken van de
standaard driepuntsveiligheidsgordel en hoofdsteun. Tevens hebben ze een steun voor hun voeten.
De zitjes zijn zeer eenvoudig in- en uit te klappen.

Kinderen tot ca. vier jaar (3 tot 18 kg.) reizen het
veiligst in het Volvo-kinderzitje. Het kan op alle
passagiersplaatsen tegen de rijrichting in ge-
plaatst worden, behalve op de voorpassagiers-
stoei indien een tweede airbag aanwezig is.
Voor baby's tot g maanden is een speciaal
inleg kussentje leverbaar. Daarnaast zijn lever-
baar een zonneklep, slaapkussen, speeltafeltje
en trappelbescherming met opbergvakken.

2.

Het kinderkussen is voor grotere kinderen van
drie tot tien jaar (15 tot 36 kg). Op dit kussen
zitten kinderen hoger en zodoende kunnen ze
de standaard driepuntsveiligheidsgordels
gebruiken.
Een comfortabele, verstelbare rugleuning is
verkrijgbaar om hoofd en nek extra te
beschermen.







De zorg en de verantwoording voor een

schone, leefbare wereld heeft bij Volvo

altijd centraal gestaan. Want wie toe-

komstgericht produceert, houdt rekening

met universele ecologische belangen.

Inspanningen, die leiden tot een preven-

tieve bijdrage aan het milieu.

Een uitgangspunt, dat door Volvo Car

Corporation actief wordt gestimuleerd.

Zowel intern naar de medewerkers, als

extern naar de importeurs en dealers.

AI in de ontwerpfase van een Volvo

wordt er rekening gehouden met de

belasting voor het milieu. Zodat de meest

milieuvriendelijke oplossing kan worden

gekozen; bij produktie, tijdens het gebruik

en bij de recycling.

Verregaande oplossingen, die echter

nooit ten koste mogen gaan van de veilig-

heid. Als een auto bijvoorbeeld lichter

gemaakt wordt, mag dit geen invloed

hebben op de veiligheidsvoorzieningen.

Milieubewust ontwerpen

In samenwerking met onze milieu-experts

heeft Volvo voor de produktieprocessen

het Environment Priority System (EPS)

ontwikkeld.

Dankzij EPS ontstaat een duidelijk

beeld in welke mate een produkt of com-

ponent een belasting vormt voor het mi-

lieu. Daartoe verdeelt Volvo de cyclus

van het produkt in drie fases; produktie

(fabricage, behandeling en assemblage),

gebruik (rijden, onderhoud en reparatie),

en verwerking (demontage, opslag en

recycling).

Door middel van verzamelde data over

de invloed op de gezondheid, flora, fau-

na, bronnen en esthetische waarden wordt

aan elk van deze fases een ELU-norm

toegekend. Deze Environmental Load

Unit - nonn dient vervolgens als uit-

gangspunt voor de ontwerpers. Voor een

actueel en verantwoord uitgangspunt van

alle Volvo-produkten,

De Volvo V40 en het milieu.

Bij de ontwikkeling van de Volvo V40

heeft de impact op het milieu een grote

rol gespeeld. Op alle onderdelen in de

ontwikkeling en fabricage is geprobeerd

het milieu zoveel mogelijk te ontlasten.

En met succes. Zo heeft Volvo bijvoor-

beeld de milieubelasting van het dash-

board met 35% gereduceerd. Daarnaast is

het aantal toegepaste materialen gehal-

veerd en zijn zoveel mogelijk recyclebare

componenten gebruikt. De emissie van

schadelijke stoffen is minimaal en bij alle

functies is gelet op het energieverbuik.

Volvo was een van de eerste autoprodu-

centen die stopte met het gebruik van

ozonvernietigende chemische verbin-

dingen bij de produktie.

De huidige Volvo's bevatten geen

asbest, kwik of cadmium. Bovendien is

het gebruik van andere chemicaliën syste-

matisch omlaag gebracht. Een streven dat

bij de Volvo V40 verder uitgebouwd is.



De Volvo V40 bevat meer dan vijf kilo

gerecycled plastic en ruim zeven kilo ge-

recycled textiel en houtvezel. De benzi-

nemotoren zijn voorzien van een drie-

wegkatalysator met Lambda-sonde die de

emissie van schadelijke stoffen met meer

dan 90% terugbrengt. Het doelgerichte

denken van Volvo bij de ontwikkeling

van V40 blijkt ook uit het feit dat dit

nieuwe model voor 90 % recyclebaar is.

En daarmee ruim boven de norm zit die

de Europese autofabrikanten zich voor

het jaar 2002 gesteld hebben.

Dus wanneer u kiest voor een Vol va

V40 weet u zeker dat er weinig auto's

zijn die verantwoorder en milieuvriende-

lijker zijn geproduceerd dan een Volvo.
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Cl 'Woodline' Inleg dashboard en deurpanelen
Cl Elektronlc Climate Control

Cl Houten sportstuur

Cl Elektrisch bedienbare ramen
en buitenspiegels

Cl Lederen stuurwiel
Cl SC-801 RDS radio/cassettespeler

Cl Elektronisch informatiecentrum

Cl Cruise control

Cl CR-902 RDS radio/cassettespeler

'~
Cl Afstandsbediening voor centrale
vergrendeling en alarmsysteem

3.

Cl Airconditioning



,..I Airbag voorpassagier

..I Geïntegreerde kinderzitjes in de achterbank

,..I Elektrisch bedienbaar glazen schuif·/kanteldak

...J Elëktnscne kindersloten
achterportieren

.J DSA- Tractlon control system

De voivo V4Q IS een zeer complete auto. Toch kunt u de V4Q nog beter af-

stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften met originele votvo ex-
tra's.

Vraag uw voivo dealer om meer informatie of raadpleeg de speciale

accessoi re-broc hu re.

Een zeer exclusief interieur kan worden verkregen met een houten of lederen

stuurwiel en 'woodline' inleg op het dashboard. Het zijn extra's die comfort

en luxe uitstralen.

Voor een optimaal klimaat In uw V40 zorgt het elektronische klimaatrege-

lingssysteem (EeG). u stelt de temperatuur in en de EGG regelt VOlledig

automatisch dat deze temperatuur wordt vastgehouden.

Er is ook een airconditioning leverbaar.

Terwijl u luistert naar een Volvo audiosysteem valt u op hoe goed de geluids-

en ontvangstkwaliteit is en hoe fraai het geheel in het interieur is geïntegreerd.

Niet vreemd, want alle componenten uit dit systeem zijn speciaal voor de V4Q

ontworpen. Met minder neemt u geen genoegen.

Handig maar ook comfortabel zijn het elektrisch bedienbare glazen

schuif-/kanteldak, elektrische ramen en elektrische buitenspiegels. Deze

laatste kunnen ook verwarmd worden voor een optimaal zicht naar achteren

onder alle weersomstandigheden.

U stelt met de cruise control de snelheid in die u wenst aan te houden en

kunt hierdoor bekeuringen voorkomen. In de tussentijd laat u zich volledig

informeren via uw elektronisch informatiecentrum over zaken als brandstof,

buitentemperatuur, olietemperatuur, enz.

Het volgende spreekt voor zich: U parkeert uw V40 en sluit uw auto af. U

wenst dan dat uw volvo optimaal beschermd is tegen inbraak en diefstal .

Een Volvo alarmsysteem is dan de meest betrouwbare en veilige keus, omdat

het volledig is afgestemd op alle overige elektronica en de bekabeling in de

V4Q. Het systeem is eenvoudig met de afstandsbediening in Ie schakelen.

Voor nog meer veiligheid zorgen de extra's airbag voor de passagier,

DSA-traction contral system en geïntegreerde kinderzitjes in de

achterbank.

Uniek zijn de vanaf het dashboard te openen en blokkeren elektrische

kindersloten op de achterpertieren.
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Roofrails geven uw Volvo V40 een nog dynamischer uitstraling en maken het u

makkelijk lastdragers te monteren. Ze zijn zo ontworpen dat ze de minste lucht-

weerstand en zo weinig mogelijk geruis opleveren. Laadvermogen 100 kg. Op

deze lastdragers kunnen fietsen, ski's, bagageboxen e.o. worden vervoerd.
Lichtmetalen velgen. De hier afgebeelde velgen zijn speciaal voor de V40 ont-

worpen, ze verlagen het onafgeveerde gewicht en zorgen daardoor voor een

betere wegligging. Bovendien garanderen Volvo-velgen een perfecte passing

en een goede koeling van de remmen. Vraag uw Volvo dealer altijd om advies

over de bandenmaat. Bescherm uw lichtmetalen velgen tegen diefstal en laai

afsluitbare wielmoeren monteren.

Voor een nog sportiever weggedrag zorgt het sportief afgeveerd onderstel.

U wilt iets achter uw Volvo V40 meenemen? Er is een degelijke volvo trek-

haak verkrijgbaar met vaste kogel, maar ook met een afneembare kogel.

Hierdoor zit de haak nooit meer in de weg en is het achteraanblik fraaier indien

u de trekhaak niet gebruikt.

Als uw last erg zwaar is houdt de automatische niveauregeHng (standaard)

de achterzijde van uw V4Q op de juiste hoogte. Ook het rijgedrag en comfort

blijven dan onverminderd gehandhaafd.

Voor een beter zicht zorgen de mistlampen en de koplamp wis/was.

Ze bewijzen hun nut volledig tijdens typisch Nederlandse weersomstandig-

heden.

o Roofrails

c Deimos 6x15"

Q Phobos 6x15"

,J Automatische niveauregeling
o Trekhaak
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.J Lastdrager

.J Arcturus 6x15"

u Acamar 6.5x16"

.J Sportief afgeveerd onderstel





Van Volvo kunt u meer verwachten

Natuurlijk hechten we als Yolvo veel

waarde aan onze auto's; dat merkt u

in deze brochure en dat zult u zeker

ervaren in de showroom van de

exclusieve Volvo-dealers.

Maar Volvo levert meer dan een

auto alleen. De basis van ons succes

wordt immers vooral ook door andere

zaken bepaald, namenlijk door de

relatie met de bezitters en berijders

van onze producten.

Volvo Advantage Card

Om dit belang te onderstrepen biedt

Yolvo iedere Volvo-rijder kosteloos de

Yolvo Advantage Card aan. Een card

die u, als Volvo-rijder, niet alleen ver-

zekert altijd als eerste op de hoogte

gebracht te worden van nieuwe ont-

wikkelingen rond uw merk, maar die

u bovendien recht geeft op een aantal

extra services, voordelen en speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen.

Een card die vooral krachtig

onderstreept dat het bij Volvo in haar

denken en doen niet alleen om de auto

draait maar met name om u, de Volvo-

rijder.

Amazon autopakketverzekering

Amazon Insurance is een speciaal

voor u in het leven geroepen verzeke-

ringsmaatschappij. Met Amazon

Insurance kiest u voor maatwerk op

het gebied van autoverzekeringen.

Of u nu een nieuwe of gebruikte

Yolvo te verzekeren heeft.

Bel voor meer informatie of een

vrijblijvende offerte naar Amazon

Insurance: 0345-688773 of haal de

speciale brochure bij uw dealer.

Volvo Leasing

Least u via Yolvo Leasing, dan kunt u

voor onderhoud, service en/of schade-

herstel bij elk van de 120"Yolvo-
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dealerbedrijven terecht. En krijgt u

een vervangende auto als de werk-

zaamheden aan uw auto onverhoopt

langer dan 24 uur mochten

duren. U least direct bij de importeur:

scherpere tarieven en maximale

deskundigheid.

Bel voor een op maat gesneden

offerte de Yolvo Leaselijn.

0345-688222 of ga even langs bij uw

dealer.

Volvo Financiering

Nieuw of gebruikt, bij Yolvo heeft u

de mogelijkheid uw aankoop te finan-

cieren op een wijze die precies aan-

sluit bij uw persoonlijke wensen en

mogelijkheden.

Bovendien blijft uw maandbedrag

gelijk over de hele looptijd en wordt

uw aanvraag met de garantie van

absolute discretie behandeld.



Volvo Touring Service

Met de Yolvo Advantage Card weet u

zich tevens verzekerd van Volvo

Touring Service; uitgebreide hulpver-

lening bij pech of ongeval.

Dag en nacht, zowel in binnen- als

buitenland. Kostenloos zolang uw

Yolvo niet ouder dan 3 jaar is, daarna

tegen een geringe vergoeding.

Volvo-magazine Drive

Als bezitter van de Yolvo Advantage

Card ontvangt u drie keer per jaar het

exclusieve Volvo-magazine Drive.

Een magazine dat u informeert

over alle Volvo-noviteiten, belangrijke

achtergronden belicht en uitgebreid

ingaat op alle extra services van

Volvo. Daarnaast biedt het nog andere

lezenswaardige artikelen, zoals toeris-

me, cultuur en design.

Drive is ook het medium waarmee

we u op de hoogte houden van de spe-

ciaal geselecteerde arrangementen en

producten voor houders van de Yolvo

Advantage Card.

Volvo Service Contract

Afhankelijk van het type Yolvo en het

aantal kilometers dat u in drie jaar

rijdt, betaalt ti met dit Service

Contract op zak, een vast bedrag per

kilometer.

Alle onderhouds- en reparatie-

werkzaamheden zijn daarmee gedekt.

U weet dus exact waar u financieel

aan toe bent.
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Volvo vaste prijzen principe

De Yolvo-dealer kan u bij reparatie of

onderhoud vooraf haarfij n aangeven

wat de daaraan verbonden kosten zijn.

Dil principe vrijwaart u van

verrassingen achteraf.

Volvo LPG-installaties.

Uw nieuwe Volvo kan worden uitge-

rust met een speciaal voor uw type

auto ontwikkelde Volvo autogas-

installatie. Dat betekent voordeliger

rijden zonder een cent toe te geven op

de spreekwoordelijke Volvo-veiligheid.

Iedere Yolvo Nederland LPi

installatie geniet volledige garantie:

36 maanden of 150.000 km op de

installatie.



Technische specificaties - Volvo V40
1.816V 2.016V

Benzine BenzineMOTOR

Motortype 841848 84204$

Cilinderaantal 4, 16 kleppen 4, 16 kleppen

Cilinderinhoud in cm' 1731 1948

Boring x slag in mmo 83/80 83/90

Max. vermogen ECE kW/Pklmin·1 85/115/5500 103/140/61 00

Max. koppel ECE Nm/rnin' 165/4100 183/4500

Compressieverhouding 10.5:1 10.5:1

Brandstofsysteem Multi point injectie Multi point injectie

Uitlaat- en emissiesysteem 3-weg geregelde katalysator
met Lambda-sonde

3-weg geregelde katalysator
met Lambda-sonde

Brandstof Loodvrij (RON 95) Loodvrij (RON 95)

Inhoud in liters 60 60

TRANSMISSIE

Handgeschakeld 5 bak 5-bak

Automaat 4-bak incl. overdrive met
Economy, Sport en Winter programma

4-bak incl. overdrive met
Economy, Sport en Winter programma

Voorwielen VoorwielenAANDRIJVING

Remsysteem ABS met schijfremmen rondom
(vóór geventileerde schijven)

ABS met schijfremmen rondom
(vóór geventileerde schijven)

STUURMECHANISME

Stuurbekrachtiging Ja Ja

Draaicirkel in meters 10.6 10.6

_____ 172 _
_______ 255 _

------------448------------

172

-----172----
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Lak en
bekleding

239 White satin238 Wine red237 Midnight blue

322 Flame red metallic

326 Oüve green metallic325 Pacific blue metallic324 Sifver metallic

332 Black metallic327 Violet metallic

N.B. Door het drukprocédé zijn geringe
kleurafwijkingen zowel in lak- als bekleding-
afbeeldingen mogelijk. Vraag bij uw dealer
inzage in het lak- en bekledingsboek.
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Art Deca Jaquard/leder OH Black (757Q)

Art Deca Jaquard/leder Platina (7560)

Art Deca Jaquardlleder Manatee (7550)
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Leder OH Black (7970)

Leder Platina (7960)

Leder Manatee (7950)





Scandie Pluche Off Black (7270)

Scandie Pluche Platina (7260)

Scandie Pluche Manatee (7250)

Madison Pluche Off Black (7770)

Madison Pluche Platina (7760)

Madison Pluche Mariatee (7750)



VOLVO


