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INOVAÇÃO PARA 
AS PESSOAS
Feito pela Suécia.
Na Volvo Cars, inovamos continuamente  
para tornar a sua vida melhor. Cada 
automóvel, cada tecnologia e cada 
design é o resultado de uma visão clara 
– colocar as pessoas no centro de tudo o 
que fazemos. Esta é a visão que nos tem 
norteado desde o início, que emana da 
Suécia, um país que valoriza as pessoas 
enquanto indivíduos e onde se desafiam 
as convenções. Trata-se de uma cultura 
com um legado importante em termos 
de design e uma forma única de ver  
o mundo. 

Esta visão inspirou-nos a criar 
funcionalidades como o cinto de 
segurança de três pontos e os airbags 
de impacto lateral – invenções que 
salvaram vidas e mudaram a história 
automóvel. E com a nossa nova geração 
de modelos, damos continuidade a  
esta tradição. 

O design escandinavo combina-se  
com o luxo moderno sueco para 
engrandecer a sua experiência. A  
tecnologia intuitiva torna a vida  
menos complicada e mantém-no a si 
conectado com o mundo, enquanto os 
mais recentes conjuntos propulsores 
Drive-E congregam potência imediata  
e eficiência líder no seu segmento. E  
as nossas inovações IntelliSafe apoiam-
no durante a condução, ajudando a 
prevenir o acidente e protegendo-o caso 
ele ocorra. São, além disso, garantia de 
viagens mais seguras, mais confortáveis  
e mais agradáveis.

Sabemos o que é importante para 
as pessoas. É essa a base de todas as 
inovações que criamos. Inovações que 
fazem a diferença na vida de cada um. 

Na Volvo Cars, concebemos os 
nossos automóveis a pensar em si.
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A Volvo V40 foi criada para exprimir o seu  
carácter individual. Este é um automóvel 
que vai para além do normal quotidiano. 
A herança de design escandinavo torna a 
V40 a escolha individual, que não precisa 
de dar nas vistas para ser notada. 

Isto porque é uma Volvo. Aplicámos 
tudo o que sabemos na criação da V40, 
uma Volvo construída para a cidade e 
pensada para se integrar na perfeição nas 
vidas de quem exige mais. É compacta e 
ágil, mas a sensação lá dentro é a de um 
veículo muito maior. A ampla linha de 
ombros estende-se para trás e depois para 
cima desde os faróis até à porta traseira, 
conferindo ao veículo uma aparência 
forte e sólida. E lá dentro está rodeado 
de fantásticos materiais num habitáculo 
criado para conforto e luz.

Linhas depuradas e contemporâneas 
e um carácter possante e desportivo 
fazem da V40 um automóvel para ser 
desfrutado, todos os dias.
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“Esta é uma Volvo compacta que deixa  
uma forte impressão.” 

INEQUIVOCAMENTE VOLVO
Concebida para a vida.

Com o seu capot em V e ombros fortes 
que se estendem logo a partir de trás dos 
faróis, a nova Volvo V40 apresenta uma 
figura imponente na estrada e na berma 
do passeio. O seu inequívoco design 
escandinavo reflete a individualidade do 
seu proprietário, enquanto a sua natureza 
dinâmica fica bem patente no carácter 
desportivo do veículo. Com faróis LED 

opcionais que partilham o mesmo design 
marcante do novo XC90, o resultado é 
uma Volvo compacta que deixa uma forte 
impressão.

A acompanhar esses faróis LED marcantes,  
quatro novas grelhas dianteiras, com barras 
cromadas ou em preto brilhante em função 
do nível de equipamento, realçam ainda mais 
o porte dinâmico e a aparência moderna e 

elegante. Existem também inúmeras cores 
à escolha, incluindo as novas cores Volvo 
Amazon Blue e Denim Blue. 

Acrescente uma vasta gama de jantes 
de liga leve com novos designs e estará em 
condições de personalizar a sua V40 como 
nunca antes.

volvo V40 

T4 | Momentum | 621 Amazon Blue | Narvi de 18"
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Construímos a V40 para oferecer uma 
progressão ágil sem comprometer a 
natureza subtil da mesma. É tudo o 
que esperaria da Volvo num pacote 
perfeitamente adaptado à vida na 
cidade e outras paragens. A carroçaria 
atlética veste um chassis igualmente 
atlético, repleto de tecnologia pensada  
para tornar a vida mais fácil e alimentado  
por um conjunto de conjuntos propulsores  
de resposta pronta e sempre eficientes. 

Envolventes e aperfeiçoados, os nossos 
conjuntos propulsores Drive-E foram 
criados para lhe garantir potência sem 
concessões, reduzindo o consumo 
e aumentando o controlo. O chassis, 
afinado para oferecer a conjugação 
perfeita entre conforto e resposta, é o 
complemento ideal. Desde um percurso 
na cidade até um fim de semana fora, 
cada viagem percorrida na V40 é 
para ser vivida com prazer. Esta é a 
companheira perfeita para a sua vida.

T5 | Inscription | 723 Denim Blue metalizado |  
Sarpas de 17"
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City Weave, Sports Uni/Tecido/T-Tec P92G | Alumínio 
Black Grid

LEVE A SUA CASA CONSIGO
O melhor do design escandinavo.

A V40 é inspirada por tudo aquilo que torna 
um lar sueco tão acolhedor: conforto, luz 
e as melhores matérias primas naturais e 
mestria de execução. 

Desde o momento em que abre a porta, 
é recebido por um habitáculo cheio de luz 
e espaço. Um local onde está rodeado de 
inovação e pensado para transformar qualquer 
viagem em puros momentos de prazer.

A mestria de execução é aliás um 
elemento crucial no design da Volvo Cars  

e que se reflete na forma como usamos os 
materiais na V40. Um couro de alta qualidade 
com um bonito pesponto acrescenta 
pormenor sem ofuscar o efeito global. 

Completámos o cenário aproveitando ao 
máximo a luz natural e iluminando de forma 
suave o habitáculo. Este é um interior que o 
irá deixar a sentir-se relaxado e mimado.  
A sua casa fora de casa.

volvo V40 
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O interior da Volvo V40 é um lugar especial. Aí se misturam 
design escandinavo contemporâneo e excelência Volvo no 
conforto e na ergonomia.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

City Weave, Sports Uni/Tecido/T-Tec P92G | Alumínio Black Grid
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Viaje com estilo e conforto.
Suba a bordo e vivencie um interior moderno 
e especial, que combina o melhor do design 
escandinavo com o reconhecido conforto 
Volvo Cars. 

Tudo começa nos bancos. Os apoios 
esculpidos dos bancos fornecem-lhe 
suporte e envolvência, onde quer que se 
sente. Os passageiros traseiros beneficiam 
igualmente da opção de bancos aquecidos. 

A luz natural é uma obsessão da Volvo 
Cars. Faz as pessoas felizes, e a V40 
tira máximo partido de toda a luz natural 
disponível. Ao entrarem no veículo, os 
ocupantes são recebidos por um interior 
luminoso e arejado e uma sensação de 
espaço que pode ser reforçada pelo teto 
panorâmico em vidro, opcional, a todo o 
comprimento do tejadilho. Até o retrovisor, 

com o seu design desprovido de moldura, 
contribui para a sensação geral de luz  
e espaço.

Quando a noite cai, a iluminação regulável 
opcional para o habitáculo permite-lhe 
selecionar um dos sete modos de cores 
de acordo com o seu estado de espírito. O 
seletor de velocidades iluminado acrescenta 
profundidade, dando vida ao processo de 
comutação.

Para além de bonito, o habitáculo é 
também prático. Quisemos ter a certeza 
de que teria sempre locais para guardar os 
objetos que normalmente vemos espalhados 
no interior de um automóvel. Há um suporte 
para esferográfica, um compartimento para 
óculos de sol e um compartimento drenado 
para o raspador de gelo. As compras não irão 

acabar viradas no compartimento de carga, 
dado os ganchos integrados onde poderá 
pendurar os seus sacos. Os objetos frágeis 
e instáveis viajarão seguros apoiados no 
organizador de carga, opcional, que divide a 
plataforma de carga em compartimentos.

E a V40 vai ainda mais longe para melhorar 
o seu bem-estar. A tecnologia opcional 
CleanZone da Volvo significa que o ar que 
se respira no interior do veículo é mais limpo 
do que o ar exterior. Um multi-filtro com 
carvão ativo minimiza os níveis de poeiras, 
pólen e outras partículas, bem como odores, 
monitorizando a qualidade do ar exterior 
e fechando as entradas de ar do veículo 
a poluentes. Condutor e passageiros irão 
beneficiar de uma atmosfera limpa e fresca 
no interior do automóvel.

“É recebido por um interior luminoso e arejado.  
Até o retrovisor, com o seu design desprovido de moldura,  

contribui para a sensação de luz e espaço.”

DESIGN INTERIOR | 11

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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Mantenha-se conectado, onde quer que vá.

Mantenha-se online quando vai na estrada 
com o Sensus Connect, a nossa tecnologia 
que o liga a si e a sua Volvo ao resto do 
mundo. Porque tudo o que fazemos é criado 
a pensar em si, a interface intuitiva do 
Sensus irá colocá-lo online em segundos. 

O Sensus Connect, opcional, está no 
centro do seu mundo online, transformando 
a V40 numa plataforma de informação e 
entretenimento ligada à Internet ao mero 

toque de um botão. O controlo por voz 
permite-lhe operar o Sensus Connect sem 
que tenha de desviar os olhos da estrada ou 
retirar as mãos do volante. Escolha música, 
encontre uma estação de rádio ou deixe 
que lhe sejam lidos textos a partir do seu 
telefone enquanto conduz.

Conecte os seus dispositivos à Web 
usando o Volvo On Call, que transforma  
a sua V40 num ponto de acesso Wi-fi.  

Irá beneficiar de uma receção estável e  
fiável, uma vez que a ligação de dados  
se faz através da antena do veículo. 

É tudo parte da experiência Sensus:  
uma experiência que enriquece cada 
momento que passa na sua Volvo.

“Porque tudo o que fazemos é criado a pensar em si, a interface 
intuitiva do Sensus irá colocá-lo online em segundos.”

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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O som perfeito para uma viagem perfeita. Ao conduzir 
um Volvo irá apreciar a forma como o design, os materiais, as  
cores e o som apelam a todos os seus sentidos, consigo no 
centro. É por isso que nós, na Volvo Cars, e os engenheiros 
da Harman Kardon trabalhámos de forma tão próxima 
para criar um sistema de som criado à medida para a sua 
V40: Premium Sound da Harman Kardon. As 10 colunas 
Premium Sound juntamente com a enorme potência 
de um amplificador digital de 5x130W e tecnologia de 
processamento de som avançada produzem um som 
brilhante e autêntico onde quer que viaje sentado – até 

adaptámos o design das portas para engrandecer a sua 
experiência auditiva. O resultado é um som rico, com altos 
cristalinos, baixos poderosos e médios com baixa distorção, 
que permanecem fielmente ricos e consistentemente 
suaves mesmo com as frequências no mínimo – sempre 
com enfoque na alma da música. Para além deste pacote 
“high end”, temos também os nossos sistemas de som 
Performance e High Performance, que oferecem um som 
vibrante e natural com um nível de qualidade difícil de 
encontrar no seu segmento de produto.

Um som fantástico,  
para onde quer que vá.
Oferecendo-lhe a melhor das experiências 
sonoras qualquer que seja o banco em que 
viaje, a V40 está disponível com Premium 
Sound da Harman Kardon, fabricantes de 
equipamento áudio de alta qualidade. Com 
até 10 colunas e um avançado software de 
otimização de som, irá usufruir da melhor 
qualidade, a cada momento. 

Terá também uma enorme escolha de 
música via “streaming” e acesso às suas 
estações de rádio preferidas com a gama 
de aplicações de entretenimento do Sensus 
Connect. Ligue os seus dispositivos à V40  

e ouça a sua própria coleção de música  
em qualquer momento. 

O Sensus Connect ajuda-o também 
a descobrir o seu caminho de uma forma 
simples e eficiente com a sua tecnologia 
intuitiva de navegação, para além de 
lhe oferecer aplicações que permitem 
mais facilmente encontrar lugares de 
estacionamento e bombas de gasolina. 
Irá até partilhar a sua localização com os 
seus amigos. E nunca irá sofrer de mapas 
desatualizados, uma vez que a Sensus 
Navigation inclui atualizações gratuitas.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

volvo V40 
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Controlo intuitivo. O Sensus Connect, opcional, oferece-lhe  
uma vasta gama de aplicações e funções que o ligam ao mundo 
à sua volta, tornando mais fácil interagir com a sua V40 e suas 
funcionalidades. E ao acrescentar Sensus Navigation, terá 
acesso instantâneo a orientação de rota integrada. Deseja 
planear a sua viagem à distância, no conforto de sua casa ou do 
seu escritório? Basta usar o seu smartphone, tablet ou portátil,  
e os destinos estarão predefinidos quando entrar na sua Volvo.  
O Sensus consegue até sincronizar-se com o seu calendário para 
lembrá-lo de compromissos e dizer-lhe como chegar até eles. 

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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Vivencie um mundo em que está sempre conectado à 
sua Volvo com a aplicação Volvo On Call para telefone. 

Utilizando o GPS do seu smartphone, ela irá ajudá-lo a 
encontrar a sua Volvo num parque de estacionamento 
repleto, fazendo soar a buzina e piscar as luzes 
indicadoras para que saiba sempre onde ela está. 

O Volvo On Call irá também trancar e destrancar o 
seu automóvel à distância e, naquelas manhãs frias, a 
função de aquecedor à distância pré-aquece e elimina 
o gelo acumulado no seu automóvel, para que possa 
começar o dia em conforto. Informa-o ainda do nível 
de combustível no veículo, regista dados da viagem e 
diz-lhe quando é chegado o momento de levar a sua 
V40 à oficina.

É um outro modo como a Volvo Cars aplica inovações 
centradas no ser humano para melhorar o seu dia a dia. 

T5 | R-Design | 720 Bursting Blue metalizado |  
Ixion IV de 18" 
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Ilumine a escuridão. Conduzir no escuro é agora muito mais 
apetecível e seguro. Os nossos faróis LED opcionais possuem 
um padrão luminoso especialmente amplo e longo, enquanto o 
sistema AHB (Active High Beam) trata de rebaixar as luzes para 
si. Para que usufrua de melhor iluminação e nunca provoque 
encandeamento nos outros utilizadores da estrada.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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Segurança intuitiva cortesia da Volvo Cars.  
Para si e aqueles que o rodeiam.

Mantê-lo seguro é o princípio que nos 
norteia, pelo que cada Volvo vem equipado 
com tecnologia preventiva e protetora.  
A esta abordagem chamamos IntelliSafe.  
Foi pensada para ajudar-nos a alcançar 
a nossa meta de que, em 2020, ninguém 
perca a vida ou fique gravemente ferido  
a bordo de um Volvo novo.

Um ponto chave do IntelliSafe é o nosso 
ACC (Adaptive Cruise Control) com função 
QA (Queue Assist). Este sistema mantém 
o veículo a uma distância predefinida do 
automóvel da frente, conservando uma 
velocidade constante para libertá-lo a si  
de algum do stress associado à condução 
com trânsito. 

Mas na Volvo Cars também não 
esquecemos os outros utilizadores da 
estrada. O City Safety mantém debaixo  
de olho a estrada, travando automatica-
mente se detetar uma colisão iminente com 
o veículo da frente. E a nossa tecnologia 
anti-colisão com travagem automática 

completa (opção) e ACC (Adaptive Cruise 
Control) vai ainda mais longe: consegue 
ainda identificar ciclistas e peões em risco, 
alertando-o a si para essa situação. Caso 
não reaja a este alerta, aplica então os 
travões para evitar ou atenuar o impacto  
de uma colisão. 

Se a colisão ocorrer, então os airbags 
protegem não apenas os ocupantes do 
veículo, mas também quem está lá fora. 
Há airbags para condutor e passageiro, 
cortinas insufláveis para os bancos da frente 
e traseiros e um airbag para os joelhos do 
condutor. A sua Volvo ajuda igualmente 
a salvar a vida dos peões com um airbag 
exterior que abre aquando do impacto. 

A nossa tecnologia de segurança torna 
a condução mais fácil. O sistema ACC 
(Adaptive Cruise Control) com função 
QA (Queue Assist) mantém-no a uma 
velocidade e distância do veículo da frente 
predefinidas, seja em autoestrada ou 
com tráfego em marcha lenta. Mantém-no 

informado e alerta, para que se possa 
concentrar na estrada à sua frente.  
O sistema BLIS™ alerta-o para veículos  
a alta velocidade em aproximação por trás 
ou lateralmente, enquanto o sistema RSI 
(Road Sign Information) lê os sinais e exibe 
os limites de velocidade no mostrador do 
condutor. 

A condução à noite ficou mais segura 
e fácil do que nunca com faróis LED 
opcionais para que tenha uma visão mais 
clara e maior luminosidade, bem como 
função AHB (Active High Beam) para baixar 
automaticamente as luzes em situação de 
tráfego em sentido contrário. O controlo de 
estabilidade eletrónico ajuda a manter a  
V40 estável e ligada à estrada, para que 
possa conduzir em segurança e com 
confiança, mesmo quando as condições  
são tudo menos as ideais.

E todos a bordo estarão protegidos por 
uma caixa de segurança ultrarresistente –  
a força escondida no coração da sua Volvo.

INTELLISAFE | 19

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

“O IntelliSafe mantém-no informado e alerta, para que  
se possa concentrar na estrada à sua frente.”
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O City Safety foi criado para evitar que colida com o  
veículo da frente se este parar ou abrandar repentina-
mente. Este avançado sistema IntelliSafe irá travar 
automaticamente para evitar uma colisão e funciona a 
velocidades até 50 km/h – é possível evitar o choque 
com uma diferença de velocidade de até 15 km/h 
relativamente ao veículo da frente.

O sistema ACC (Adaptive Cruise Control) com 
função QA (Queue Assist) mantém o seu automóvel 
a uma velocidade e distância do veículo da frente 
predefinidas, mesmo com tráfego em marcha 
lenta (velocidades abaixo dos 30 km/h). A sua V40 
funciona como um segundo par de olhos graças à sua 
capacidade para detetar peões e ciclistas na estrada à 
sua frente. Ela irá alertá-lo se estes estiverem em rota 
de colisão consigo e, se não houver resposta a tempo 
da sua parte, chegará mesmo a travar por si.

Pode manter o olhar na estrada e deixar que o nosso 
sistema BLIS™ mantenha debaixo de olho tudo 
o que se passa à sua volta. O radar está sempre 
atento, alertando-o se algum veículo entrar no seu 
chamado “ângulo morto”. E, quando em movimento, 
saberá sempre quando é seguro mudar de faixa 
em autoestrada, uma vez que a sua Volvo lhe dará 
conta de eventuais veículos a grande velocidade em 
aproximação pela retaguarda.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

T4 | Momentum | 621 Amazon Blue | Narvi de 18"
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Estacionamento perfeito, em todas as ocasiões.  
O sistema opcional PAP (Park Assist Pilot) é como 
ter alguém a estacionar o veículo por si. Informa-o se 
um lugar de estacionamento em fila tem dimensão 
suficiente para a sua V40 e assume depois a direção 
para encaixar o automóvel. 

Para um estacionamento em fila requer um espaço 
apenas 1,2 vezes o comprimento da sua V40, pelo  
que consegue utilizar até os lugares mais apertados. 
Só terá de colocar a sua V40 em marcha, travar 
de acordo com as indicações no ecrã e o veículo 
fará a manobra completa de estacionamento. Se 
preferir estacionar da forma tradicional, a câmara 
de assistência ao estacionamento e os sensores 
dianteiros e traseiros irão ajudá-lo na tarefa, para  
que a execute com confiança. 

Continuamos a olhar por si mesmo quando faz marcha- 
atrás para sair de um lugar de estacionamento. O 
sistema CTA (Cross Traffic Alert) opcional consegue 
detetar veículos em aproximação pela retaguarda da 
sua Volvo a uma distância de até 30 metros, e alertá-lo 
para ciclistas e peões a distâncias mais curtas.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

T5 | R-Design | 720 Bursting Blue metalizado
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Desfrutar mais. Usando menos.

Qualquer viagem a bordo de uma V40 será 
um momento de prazer. Os nossos conjuntos 
propulsores Drive-E resultam numa combin-
ação perfeita entre perfor mance e economia 
de combustível, para que nunca tenha de 
fazer concessões. 

Obterá uma resposta pronta de potência, 
disponível à sua ordem, com baixo consumo 
dos nossos conjuntos propulsores a gasolina  
e diesel tecnicamente avançados. Deles pode  
esperar performance, potência e eficiência 
em igual medida. 

E porque os nossos motores são mais 
compactos, permitem-nos conceber auto-
móveis com mais espaço para si e os seus 
passageiros. 

Esta performance e eficiência são 
aquelas que já conhece de qualquer Volvo. 
Transmissões manuais precisas e as nossas 
caixas automáticas Geartronic™ de seis 
e oito velocidades tiram máximo partido 
do potencial de cada motor. Criado para 
minimizar a perda de potência e maximizar 
a performance, o sistema Geartronic™ 
selecionará sempre a velocidade certa  
para o que quer que se siga. 

O Drive-E inclui tecnologia como 
Stop/Start e condução com o motor 

desembraiado para tornar a sua Volvo 
ainda mais eficiente. Ambos constituem 
equipamento de série em todos os nossos 
automóveis, operando de forma impercetível 
no conjunto propulsor da sua viatura. 

A função Start/Stop suprime o motor 
quando o veículo se imobiliza, reativando-o 
quando voltar a avançar. Só tem de conduzir 
normalmente e a sua Volvo fará o resto, 
ajudando a poupar combustível e cortar nas 
emissões. A função de motor desembraiado 
desconecta o motor da transmissão auto-
mática quando liberta o acelerador a velo-
cidades acima dos 65 km/h, de tal forma 
que este não será usado para abrandar o 
automóvel. 

Os nossos conjuntos propulsores irão 
operar no pico da eficiência durante anos, 
pelo que continuará a beneficiar do baixo 
consumo e performance de topo. A eletrónica 
inteligente auto-ajusta-se para garantir que o 
motor esteja sempre sintonizado. 

Na Volvo Cars, ao olhar para o futuro 
melhoramos a nossa vida de hoje. O Drive-E 
traz consigo tecnologias avançadas para 
criar um mundo melhor.

“Uma potência eficiente sem concessões oferece-lhe  
a performance que deseja reduzindo simultaneamente  

os seus custos e impacto ambiental.”

DRIVE-E | 25

T4 | Momentum | 621 Amazon Blue | Narvi de 18"
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A condução sem concessões.
Todos os motores disponíveis para a V40 
são conjuntos propulsores Drive-E, razão 
pela qual cada V40 lhe oferece potência 
imediata com baixo consumo e emissões 
reduzidas. Os nossos avançados conjuntos 
propulsores significam para si prazer ao 
volante sem sacrificar a eficiência. 

A V40 inclui um conjunto propulsor para 
todos, desde o ultra-eficiente D2 ao potente 
T5. Leves e compactos, estes motores de 
quatro cilindros recorrem a tecnologia de 
baixa fricção para tirar mais proveito de cada 
gota de combustível e chegar mais longe, 
por isso um depósito cheio dura mais e tem 
menos impacto no ambiente. 

Drive-E é mais do que conjuntos 
propulsores. Aplicámos os princípios de zero  
concessões também às nossas transmissões.  
As nossas transmissões de seis e oito 
velocidades harmonizam-se na perfeição 

com os motores, ajudando igualmente 
a manter uma excelente economia de 
consumo e sofisticação. 

Tecnologia revolucionária torna as nossas  
unidades diesel suaves e silenciosas, asse-
gurando viagens descontraídas e agradáveis.  
A nossa inovadora tecnologia de injeção 
i-ART mede com precisão a quantidade 
certa de combustível para cada cilindro, 
fazendo com que o motor funcione de  
forma mais eficiente. Todas as V40 a diesel, 
da versão D2 de 120 cv à D4 de 190 cv, 
usam i-ART, pelo que usufruirá sempre de 
uma experiência sofisticada mas parca no 
consumo. 

Graças à sua ação imediata, desde o 
momento em que partir, os nossos conjuntos 
propulsores responderão sempre com a 
performance de que precisar, quando dela 
precisar. A turbocompressão avançada faz 

com que os nossos motores compactos 
sejam donos de uma potência vigorosa. 
Aplicamos este princípio a todos os nossos 
conjuntos propulsores. Para tornar a 
sua V40 ainda mais solícita, tem ainda a 
Polestar. Os nossos especialistas internos 
em performance reforçam a potência e 
capacidade de resposta para incrementar o 
equilíbrio e dinamismo da V40. Ultrapasse 
com ainda mais confiança ou acelere mais 
em autoestrada com uma performance de 
médio alcance melhorada. Sinta a forma  
como o motor reage com maior rapidez 
graças à resposta mais expedita do 
acelerador e comutações na caixa. E uma  
vez que todas as modificações Polestar 
estão aprovadas pela Volvo Cars, a sua 
garantia permanece válida.

“O motor é o coração do seu automóvel, e os nossos  
avançados conjuntos propulsores permitem-lhe desfrutar  

da condução sem sacrificar a eficiência.”

DRIVE-E | 27

T4 | Momentum | 621 Amazon Blue
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Agilidade às suas ordens.
Desenvolvemos a V40 para proporcionar  
um clima de envolvência e entretenimento 
cada vez que a conduzir, com um chassis que 
oferece uma experiência ao volante firme e 
vibrante. Nas suas estradas preferidas, a V40 
recompensa-o com precisão e sofisticação. 

O chassis de série combina na perfeição  
um conforto apurado e um excelente 
comportamento na estrada. E se procura  
uma resposta melhorada do seu auto móvel,  
então o chassis Sport dá-lhe isso rebai-
xando o veículo em 10 mm e adicionando 
uma suspensão mais firme. 

O sistema CTC (Corner Traction Control), 
de série na V40, permite fazer as curvas de 
forma mais suave e segura, travando a roda 
interior para permitir que a potência seja 
transferida para a roda exterior, o que ajuda 
o veículo a evitar a subviragem. Manter-se 
no controlo é ainda mais fácil com os nossos 
seletores opcionais montados no volante. 

Uma direção direta e precisa permite-
lhe tirar máximo partido da natureza ágil do 
veículo. Uma direção que atua em função de 
velocidade (opção), com três modos, adapta-
se às suas necessidades: “Low” para 
manobras, “Medium” para uma condução 

a velocidades mais elevadas e “High” para 
sentir mais a estrada em vias mais rápidas. 

Ao volante, o mostrador de três modos 
pensado para o condutor, igualmente opcional,  
mantém-no informado e acompanha o seu 
estilo de condução. O modo “Elegance” é 
bonito e depurado. O indicador de economia 
do modo “Eco” ajuda-o a reduzir o consumo. 
Selecione “Performance” e a iluminação 
mudará para vermelho, o velocímetro dará 
lugar a um conta-rotações e surgirá um 
indicador de potência.

Com uma altura 40 mm superior à  
V40 standard, a versão Cross Country é 
um robusto todo-o-terreno com a opção 
de tração integral. Com este tipo de tração, 
o sistema HDC (Hill Descent Control) 
permite à Cross Country lidar com as 
descidas íngremes ao assumir a aceleração 
e travagem. Isto mantém a velocidade 
num mínimo e evita que o veículo deslize, 
enquanto a função “Hill Start Assist” torna 
mais fácil e seguro o arranque nas subidas. 

Onde quer que vá e quem quer que leve 
consigo, a V40 torna qualquer viagem em 
momentos de prazer.

T4 | Momentum | 621 Amazon Blue 
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volvo V40 

LIBERDADE DE ESCOLHA, A SUA ESCOLHA
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A SUA ESCOLHA | 31

Um Volvo permite-lhe desfrutar de liberdade 
nos seus mais ínfimos detalhes. Tal como 
a liberdade de explorar novas estradas, 
a liberdade de desfrutar da experiência 
e – não menos importante – a liberdade 
de criar um automóvel que se adapte ao 
seu estilo e personalidade. Escolher um 
Volvo é mais do que uma afirmação da sua 
personalidade e estilo individual. É saber 
o que é mais importante na vida e seguir 
nessa direção. Mostrar maior empatia para 
com as pessoas e o mundo que partilhamos 
e nunca condescender no que ao design 
e à qualidade diz respeito. Escolher 

um automóvel mais centrado no lado 
humano, mais intuitivo e mais eficiente – 
simplesmente muito daquilo que lhe permite 
viver uma vida enriquecedora e autêntica. 

Para que tenha exatamente a sua nova 
Volvo V40 ou V40 Cross Country com que 
sonhou, criámos uma vasta gama de opções, 
níveis de equipamento e possibilidades de 
personalização. Apesar da sua V40 ou  
V40 Cross Country já estar generosamente 
equipada no nível de equipamento Kinetic,  
poderá querer elevar ainda mais a experiência  
com o nível Momentum. Talvez gostasse de 
se mimar com o melhor da mestria e requinte 

suecos. Nesse caso, a escolha certa para si 
será a V40 Inscription ou V40 Cross Country 
Summum. Ou, se privilegia um estilo mais 
desportivo por dentro e por fora para a sua 
V40, porque não olhar com mais atenção 
para a versão R-Design? Seja qual for a sua 
preferência, a certeza é a de que dispomos 
de uma Volvo V40 ou V40 Cross Country 
para si. Nas próximas páginas, fique a 
conhecer como será a sua nova V40. E caso 
já tenha decidido que a V40 Cross Country 
é a que melhor condiz com o seu estilo de 
vida de aventura, prossiga diretamente para 
a página 56.

Volvo V40 Cross Country Volvo V40 Momentum Volvo V40 R-Design Volvo V40 Inscription
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NÍVEL DE EQUIPAMENTO KINETIC & MOMENTUM | 33

V40 KINETIC 
Inclui : 
Airbag de peões | Airbag, lado do condutor e passageiro | Airbag para os joelhos, lado do condutor | Airbags de impacto lateral integrados nos bancos da frente | Aplicações Carvão na consola 
central | Cintos de segurança de 3 pontos nos 5 bancos com aviso de colocação City Safety | Computador de bordo | Cortinas insufláveis | CTC (Corner Traction Control) | ESC (Electronic 
Stability Control) | Banco do condutor reclinável com suporte lombar ajustável | Espelhos de cortesia iluminados, condutor e passageiro | Tapetes em tecido | Volante em couro | Estofos 
Lorensberg em tecido | ETC (Electronic Temperature Control) de zona única | Fecho centralizado de comando à distância | Imobilizador | Indicador de temperatura exterior | Jantes de liga leve 
Matres de 16" | Kit de primeiros-socorros | Kit de reparação de pneus | Porta-copos na consola de túnel | Sistema “infotainment” Sensus com ecrã a cores de 5" na consola central e sistema 
de som Performance com leitor de CDs e entrada AUX | TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) | WHIPS™ (proteção contra o efeito de chicote integrada nos bancos da frente)

V40 MOMENTUM
Inclui o nível de equipamento Kinetic, acrescido do seguinte:
Apoio de braços traseiro | Banco do passageiro regulável em altura | Comandos do sistema de som no volante | Cruise control | Estofos em tecido/T-Tec | Faróis diurnos LED | Jantes de  
liga leve Markeb de 16" Lapidado a Diamante | Placas antiderrapantes à frente | Porta-copos atrás | Retrovisor interior automático antiencandeamento | Retrovisores exteriores retácteis | 
Sensor de chuva | Volante com aplicações decorativas

O EQUIPAMENTO CERTO PARA A SUA VIAGEM
Optar por uma Volvo V40 é a parte mais 
fácil. E agora só tem de selecionar o nível 
de equipamento certo para si. O nosso 
nível Kinetic irá oferecer-lhe desde logo 
um elevado nível de tecnologia garantia do 
melhor estilo, conforto e segurança.

Para apimentar ainda mais a sua expe - 
riência de design moderno escandinavo, 
existe a opção do nosso nível de equipa-

mento Momentum. As jantes de 16 polegadas 
com um singular design Lapidado a Diamante 
e faróis diurnos LED irão somar-se à 
exclusividade e presença na estrada da sua 
V40, enquanto os estofos contemporâneos 
em tecido/T-Tec e aplicações decorativas 
em alumínio juntamente com detalhes em 
Silk Metal complementarão a ambiência 
interior. Com Momentum, poderá também 

usufruir de maior comodidade ao volante 
com o cruise control, um sensor de chuva, 
comandos de som integrados no volante e 
retrovisores exteriores retráteis. E para os 
seus passageiros traseiros, elementos 
práticos como um apoio de braços e 
porta-copos inteligentemente integrados 
reforçam o conforto de longa distância.
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Criámos o nosso nível de equipamento 
Kinetic para otimizar o valor e conforto 
desde o início. A V40 Kinetic apresenta 
os nossos mundialmente famosos bancos 
ergonómicos num elegante tecido Carvão 
elegante e de alta qualidade e uma 
aplicação decorativa condizente na consola 
central. Tapetes em tecido acrescentam  
um toque extra de luxo. O volante, manípulo 
da caixa e travão de mão, todos em couro, 
são excelentes ao toque, enquanto o 
mostrador analógico para o condutor com 
um instrumento central de grande dimensão 
lhe transmite informação instantânea e 
intuitiva. Um indicador de comutações na 
caixa para a transmissão manual e  
um medidor Eco dão-lhe apoio para que 
possa conduzir da forma mais eficiente 
em termos de combustível. Através do 
mostrador central de alta definição de 
5 polegadas controla de forma intuitiva 
a maioria das funções da sua V40. E, 

claro está: disporá de série das nossas 
tecnologias líderes mundiais IntelliSafe, 
incluindo a premiada tecnologia anti-
colisão City Safety, airbag de peões e ESC 
(Electronic Stability Control) avançado.

Com a V40 Momentum estará a elevar o  
conforto e o requinte ao patamar seguinte. 
As jantes de liga leve Markeb de 16 polegadas  
num atrativo design Lapidado a Diamante 
conferem à sua V40 uma presença na 
estrada mais distinta. Eficazes faróis de 
halogéneo incluindo DRL (Daytime Running 
Lights) são equipamento de série, mas para 
uma impressão ainda mais forte e uma 
iluminação mais intensa tem como opção 
os nossos faróis LED de assinatura de nova 
geração em forma de T. Abra a porta e será 
recebido por placas antiderrapantes em 
alumínio a bordo da V40 Momentum. Todos 
os ocupantes irão desfrutar do conforto 
e suporte de bancos ergonómicos com 
estofos contemporâneos em tecido/T-Tec. 

As aplicações decorativas em alumínio 
combinadas com elegantes pormenores  
Silk Metal no volante e manípulo da caixa  
em couro acrescentam um toque extra 
de cunho desportivo moderno. Os botões 
integrados no volante permitem-lhe 
controlar de forma intuitiva o sistema de 
som e cruise control. Um sensor de chuva 
ativa automaticamente os limpa-para-
brisas quando necessário e adapta a sua 
velocidade, enquanto o retrovisor automático 
antiencandeamento torna a condução à 
noite mais confortável.

E especialmente para os seus passa-
ge iros que viajam atrás, um apoio de braços 
rebatível e porta-copos integrados à frente 
do assento central traseiro irão engrandecer 
a experiência durante as viagens mais 
longas. Quando desnecessários, os porta-
copos permanecem ocultos no interior do  
assento traseiro.

volvo V40 

1. V40 Kinetic com jantes de 16 polegadas. 2. A V40 Kinetic apresenta um volante em couro e mostrador analógico para o condutor. 3. No interior da V40 Momentum encontrará um volante 
em couro com aplicação Silk Metal, aplicações em alumínio, um mostrador analógico para o condutor e práticos comandos no volante. 4. Jantes de liga leve Markeb de 16 polegadas em 
design Lapidado a Diamante e os novos faróis LED. 
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volvo V40 

Oferecendo uma vasta gama de cores exteriores e jantes, a Volvo V40 
permite-lhe criar um automóvel que é a sua cara. Se a opção recair 
sobre o nível Kinetic ou Momentum, pode optar entre duas jantes 
de liga leve de 16 polegadas ou apostar mais na aparência com 
jantes maiores de 17 ou 18 polegadas. A cor exterior que escolher 
terá um impacto decisivo na personalidade da sua V40. Disponível 
em diferentes variantes, cada cor empresta à sua Volvo o verdadeiro 
espírito do design escandinavo moderno.

Midir, 7,5x18" 
Preto/Lapidado a Diamante

Opcional

Segomo, 7,5x17" 
Tinted Silver Mate

Opcional

Matres, 7x16" 
Silver Stone

De série no nível Kinetic

Narvi, 7x18" 
Preto/Lapidado a Diamante

Opcional

Spider, 7x17" 
Cinza Escuro/Lapidado a Diamante

Opcional

Ymir, 7,5x18"  
Preto/Lapidado a Diamante

Opcional

Markeb, 7x16"  
Preto/Lapidado a Diamante
De série no nível Momentum

Tamesis, 7,5x18"  
Prateado Brilhante

Opcional
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714 
Cinzento Ósmio metalizado

707 
Branco Cristal Inscription

614 
Branco Gelo

708 
Cobre metalizado

702 
Vermelho Flamenco metalizado

711 
Cinzento Brilhante metalizado

477 
Cinzento Elétrico metalizado Inscription

019 
Preto

612 
Vermelho Paixão 

621 
Amazon Blue

721 
Mussel Blue metalizado

719 
Luminous Sand metalizado

723 
Denim Blue metalizado

717 
Preto Ónix metalizado

NÍVEL DE EQUIPAMENTO KINETIC & MOMENTUM | 37

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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O interior da V40 foi criado colocando-o a 
si no centro das atenções. Cada pormenor, 
cada linha, cada forma é o resultado da 
tentativa dos nossos designers de criar  
um espaço onde se sinta descontraído  
e totalmente no comando da situação.  
O nível de equipamento Kinetic inclui 
bancos ergonómicos com estofos em  
tecido Carvão. Para um aspeto e toque 
mais contemporâneos, o nível de 
equipamento Momentum inclui 
estofos em tecido/T-Tec.  
A ambiência interior pode 
ainda ser melhorada 
com aplicações 
decorativas.

ESTOFOS Lorensberg, Tecido (De série no nível Kinetic) 1. Carvão em interior Carvão, P000 City Weave, Sports Uni/Tecido/T-Tec (De série no nível Momentum)  
2. Blond em interior Carvão/Blond com revestimento interior do tejadilho Blond, P92G Linné, Tecido/T-Tec (De série no nível Momentum) 3. Carvão em interior Carvão com 
revestimento interior do tejadilho Blond, P500 4. Carvão em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, P560

APLICAÇÕES 5. Carvão  6. Alumínio Black Grid  7. Alumínio Milled  8. Madeira Modern

volvo V40 
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V40 INSCRIPTION
Inclui o nível de equipamento Momentum, acrescido do seguinte:
Aplicações decorativas brilhantes em torno das janelas laterais | Aplicações em alumínio Milled | Apoio de braços deslizante à frente, consola de túnel | Estofos em couro |  
Faróis MID LED com DRL em forma de T | Jantes de liga leve Sarpas de 17" | Manípulo da caixa iluminado | Mostrador digital para o condutor

UM GRAU DE REQUINTE SUPERIOR
Criámos a V40 Inscription para ir ao encontro 
das suas maiores expetativas em design 
e mestria escandinavos. Trata-se de uma 
expressão pessoal que evoca um forte 
sentido de requintada descontração. Cada 
pormenor está lá para inspirá-lo a si e aos 
seus passageiros. Apontamentos de design 

exterior exclusivos realçam a aparência  
e experiência luxuosas da V40, enquanto  
o interior meticulosamente trabalhado  
lhe oferece um espaço amplo para uma 
experiência de condução descontraída mas 
revigorante. A V40 Inscription é a súmula 
do nosso orgulhoso legado de design 

centrado na pessoa humana. E no que toca  
a luxo inteligente imbuído de um estilo próprio  
e ideias novas, a V40 Inscription encontra-
se numa classe à parte – à qual vai querer 
pertencer.
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1. Grelha frontal com pormenores cromados. 2. Inscription é uma afirmação sofisticada do luxo escandinavo moderno. 3. Os estofos em couro macio completam a experiência de 
requintada descontração escandinava. 4. Os novos faróis LED de design de assinatura de nova geração contribuem a nível de aparência e melhor visão. 5. As placas antiderrapantes 
Inscription exclusivas com acabamento cromado brilhante dão-lhe as boas-vindas quando entra na sua V40 Inscription.  6. V40 Inscription com jantes Sarpas de 17 polegadas com  
design Lapidado a Diamante.

Inscription é a Volvo V40 na sua indumentária  
mais luxosa. Apontamentos de design 
exterior bem pensados tais como a singular  
grelha frontal com faixas cromadas 
combinada com as aplicações decorativas 
brilhantes nas janelas laterais e as elegantes  
jantes em alumínio de 17 polegadas com 
Lapidado a Diamante realçam o design 
escandinavo intemporal do veículo. E 
contribuindo para a aparência dinâmica 
do seu automóvel otimizando ao mesmo 
tempo a sua visão no escuro, a V40 
Inscription inclui também os nossos faróis 
LED de assinatura de nova geração. E 
acrescentando o DAS (Driver Alert System) 
que inclui a nossa inovadora tecnologia 
AHB (Active High Beam), pode manter-
se em luz de máximos o tempo todo. 
Quando outro veículo se aproxima vindo 
da direção contrária, o sistema impede 
o encandeamento do outro condutor 
passando automaticamente de luzes de 

máximos para médios e retornando depois 
aos máximos – reforçando a sua segurança 
e comodidade.

Lá dentro, o tema prossegue forte com 
materiais autênticos primorosamente 
trabalhados, que criam uma atmosfera estilo 
sala de estar de sumptuoso conforto. Uma 
ambiência interior que é ainda realçada 
pelas aplicações decorativas em alumínio 
Milled, as placas antiderrapantes Inscription 
com acabamento cromado brilhante e um 
manípulo da caixa iluminado. Enquanto 
condutor, pode recostar-se no banco em 
couro macio e desfrutar da vista intuitiva do 
mostrador digital do condutor com três modos 
gráficos à escolha. E a bem do seu conforto 
e descontração, o apoio de braços central à 
frente pode ser ajustado conforme desejar.

Com vista a incrementar o conforto de 
climatização a bordo da sua V40 Inscription, 
o sistema ECC (Electronic Climate Control) 
de duas zonas com CleanZone – opcional 

– permite-lhe desfrutar de um ar limpo 
no habitáculo, mantendo a temperatura 
que lhe for mais agradável, de forma 
independente para o condutor e banco do 
passageiro da frente, se assim o pretender. 
E com o nosso sistema de som opcional 
High Performance, todos na sua V40 irão 
usufruir do som melhorado reproduzido por 
oito colunas e conectividade inteligente 
USB/AUX. O “streaming” via Bluetooth® 
possibilita-lhe ligar o seu smartphone à 
sua V40, para que possa desfrutar dos 
benefícios dessa funcionalidade e de 
telefone mãos-livres integrado. Se adicionar 
Sensus Connect (opção) ao mostrador 
central grande de 7 polegadas, terá acesso 
ilimitado a uma vasta gama de serviços e 
aplicações online, podendo engrandecer 
os seus percursos com o nosso avançado 
sistema Sensus Navigation.
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O exterior da V40 Inscription com os seus subtis pormenores de design 
constitui uma expressão do design escandinavo moderno. A paleta 
de cores exteriores permite-lhe criar a V40 Inscription que melhor 
reflete o seu estilo e preferências. Disponível numa vasta gama de 
expressões de design, as jantes de liga leve fazem a ligação visual com 
os apontamentos de design exterior de forma a criar uma impressão 
harmoniosa de elegância contemporânea.

Segomo, 7,5x17" 
Tinted Silver Mate

Opcional

Spider, 7x17" 
Cinza Escuro/Lapidado a Diamante

Opcional

Ymir, 7,5x18"  
Preto/Lapidado a Diamante

Opcional

Midir, 7,5x18" 
Preto/Lapidado a Diamante

Opcional

Narvi, 7x18" 
Preto/Lapidado a Diamante

Opcional

Sarpas, 7,5x17" 
Prateado/Lapidado a Diamante

De série no nível Inscription

Tamesis, 7,5x18"  
Prateado Brilhante

Opcional
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714 
Cinzento Ósmio metalizado

707 
Branco Cristal Inscription

614 
Branco Gelo

708 
Cobre metalizado

702
Vermelho Flamenco metalizado

711 
Cinzento Brilhante metalizado

477 
Cinzento Elétrico metalizado Inscription

019 
Preto

612
Vermelho Paixão 

621 
Amazon Blue

721
Mussel Blue metalizado

719 
Luminous Sand metalizado

723 
Denim Blue metalizado

717 
Preto Ónix metalizado

NÍVEL DE EQUIPAMENTO INSCRIPTION | 45
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ESTOFOS Couro (De série no nível Inscription) 1. Carvão em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Blond, P100 2. Carvão em interior Carvão com revestimento 
interior do tejadilho Carvão, P160 3. Blond em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Blond, P10G 4. Blond em interior Carvão/Blond com revestimento interior do tejadilho 
Blond, P12G 5. Âmbar em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Blond, P107 6. Âmbar em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, P167

APLICAÇÕES 7. Alumínio Milled 8. Madeira Modern 9. Alumínio Black Grid 

No interior da V40 Inscription, está 
rodeado de requintados pormenores 
criados a pensar em si. Para onde quer 
que olhe encontra materiais genuínos e 
o mais elevado grau de mestria – uma 
experiência sensorial reforçada ainda 
pelos bancos ergonómicos em couro 
macio e pelas aplicações decorativas em 
alumínio Milled. E para que seja mais fácil 
colocar a sua assinatura no interior do seu 
automóvel, pode optar entre uma vasta 
variedade de combinações de cores 
interiores e estofos.
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INSPIRADO NA ARTE DE CONDUZIR
Se é amante da condução, a V40 R-Design 
é para si. Com uma personalidade única, 
o R- Design encerra em si as emoções de 
uma experiência de condução enérgica 
caracterizada pelo estilo, resposta e 
controlo. Uma variedade de singulares 
pormenores de design elevam a essência 
dinâmica da sua Volvo, conferindo-lhe 
uma presença mais desportiva e distintiva 
na estrada. Trata-se de uma expressão 

que prende o olhar de qualquer ângulo 
e lança a promessa de uma viagem 
fantástica, em todas as ocasiões. Mas 
que não haja confusões – o R-Design 
é muito mais do que uma cara bonita. 
Rodeado de pormenores de design interior 
meticulosamente criados e expressivos, 
irá confirmá-lo por si mesmo no momento 
em que assumir a sua posição no banco. 
Tudo – desde os estofos Exclusivos 

R-Design, volante e mostrador digital 
para o condutor, até à iluminação interior 
personalizada e revestimento interior do 
tejadilho Carvão – está lá para inspirar e 
apoiar a sua condução. E para ainda melhor 
comportamento em curva, estão disponíveis 
um chassis desportivo mais rígido e 
estabilizadores.

V40 R-DESIGN
Aplicações em alumínio R-Design | Apoio de braços deslizante, consola de túnel | Caixas dos retrovisores em Cinzento Brilhante com acabamento mate | Estofos em tecido Nubuck / couro |  
Faróis diurnos LED | Jantes de liga leve Ixion III de 17" | Manípulo da caixa de velocidades iluminado e alavanca do travão de mão R-Design | Mostrador digital para o condutor com tema 
R-Design | Pedais desportivos | Ponteiras de escape duplas em aço inoxidável cromado | Revestimento interior do tejadilho Carvão | Tapetes R-Design em tecido | Volante R-Design em couro 
com aplicação decorativa
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1. As elegantes placas antiderrapantes R-Design com acabamento Silk Metal recebem-no a bordo. 2. O difusor traseiro e tubos de escape duplos integrados para uma presença distintiva 
na estrada. 3. A frente R-Design com os novos faróis LED (opcional). 4. Os bancos com estofos exclusivos em tecido Nubuck/couro perfurado e pesponto de contraste para um toque 
dinâmico. O interior R-Design com volante R-Design em couro, mostrador digital para o condutor no modo R-Design, manípulo da caixa de velocidades iluminado, fole do manípulo da caixa 
em couro, aplicações decorativas em alumínio Stealth e pedais desportivos em alumínio. 5. As jantes de liga leve R-Design de 17, 18 ou 19 polegadas para uma experiência R-Design no seu 
máximo. 6. A V40 R-Design está disponível com todos os conjuntos propulsores. 7. As caixas dos retrovisores exteriores em Cinzento Brilhante mate combinam na perfeição com o rebordo 
das janelas Silk Metal.

O R-Design é a Volvo vestida num elegante 
equipamento desportivo de marca – tudo se 
resume a uma aparência e função inspiradas 
na performance, por dentro e por fora. É 
uma expressão verdadeiramente sedutora 
com apontamentos de design exterior 
desportivos, como a sua própria grelha, 
spoiler dianteiro, caixas dos retrovisores 
exteriores em Cinzento Brilhante com 
acabamento mate e imponentes jantes 
de liga leve de 17, 18 ou 19 polegadas. 
Na traseira, tubos de escape duplos 
proeminentes cromados e um difusor 
traseiro desportivo acrescentam o toque 
final perfeito.

Por dentro, o tema desportivo prossegue 
com aplicações decorativas em alumínio 
Stealth, revestimento interior do tejadilho 
Carvão e bancos estofados em tecido 
Nubuck/couro perfurado ou couro/couro 
perfurado. Conjugados, estes atributos 
conferem ao habitáculo um conceito 
técnico, estilo cockpit. Um pesponto de 
contraste nos bancos, o fole do manípulo da 
caixa de velocidades e o volante em couro 
perfurado reforçam a ambiência desportiva 
mas sempre elegante. Quando a noite cai, 
o manípulo iluminado da caixa irá fazer 
a diferença na experiência de condução 
focada no condutor a bordo da sua V40 

R-Design. Para além de reforçar a sensação 
de controlo ao volante, o R-Design oferece 
ainda ao condutor um mostrador digital com 
um modo de visualização R-Design exclusivo. 
O apoio de braços dianteiro ajusta-se 
facilmente para aumentar o seu conforto 
durante longas tiradas atrás do volante.

E porque a condução é a verdadeira 
essência que preside ao R-Design, o 
chassis desportivo rebaixado opcional foi 
afinado para um comportamento mais 
acutilante e melhor resposta da direção. 
Paralelamente, estabilizadores acrescentam 
ainda maior rigidez ao chassis, reduzindo o 
rolamento da carroçaria em curva.
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Artio, 8x19" 
Preto Tech Mate/Lapidado a Diamante

Opcional

Ixion IV, 7,5x18" 
Preto Mate/Lapidado a Diamante 

Opcional

Ixion III, 7,5x17" 
Preto Mate/Lapidado a Diamante

De série no nível R-Design

O exterior não deixa dúvidas quanto à afirmação de personalidade 
da sua V40 R-Design. As cores exteriores foram criteriosamente 
selecionadas para se adaptarem ao carácter dinâmico do veículo – 
cada um com a sua expressão única. Por exemplo, a nova cor Bursting 
Blue metalizada exclusiva R-Design acrescenta um “look” tecnológico 
e desportivo que realça na perfeição as jantes R-Design de cinco 
raios. Disponíveis em 17, 18 e 19 polegadas, estas jantes conferem 
à sua V40 R-Design uma presença possante na estrada, elevando a 
sua Volvo a uma classe à parte.
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714 
Cinzento Ósmio metalizado

707 
Branco Cristal Inscription

614 
Branco Gelo

711 
Cinzento Brilhante metalizado

477 
Cinzento Elétrico metalizado Inscription

612 
Vermelho Paixão 

717 
Preto Ónix metalizado

NÍVEL DE EQUIPAMENTO R-DESIGN | 53

720 
Bursting Blue metalizado

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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ESTOFOS R-Design, Tecido Nubuck/couro perfurado (De série no nível R-Design) 1. Carvão em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, PR00  
R-Design, Couro/couro perfurado 2. Carvão em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, PZ00

OUTROS INTERIORES 3. Tapetes em tecido R-Design 4. Pedais desportivos R-Design

APLICAÇÃO  5. Alumínio Stealth R-Design

Ao volante da sua V40 R-Design, 
desfrutará de um interior dinâmico e 
orientado para o condutor fabricado em 
materiais da mais altíssima qualidade. 
Os bancos ergonómicos garantem-lhe 
uma viagem relaxada com o suporte 
ideal por muitas voltas que a estrada dê, 
enquanto os exclusivos estofos em Tecido 
Nubuck/couro perfurado ou couro/couro 
perfurado com pesponto de contraste 
proporcionam uma sensação 
desportiva mas sofisticada. Uma 
sensação que é ainda reforçada 
pelas aplicações em alumínio 
Stealth que complementam na 
perfeição o interior Carvão.
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V40 CROSS COUNTRY | 57

PRONTA PARA A SUA AVENTURA
A Volvo V40 Cross Country oferece-lhe 
ainda maior potencial para aventura e 
diversão, especialmente quando a sua sede 
de espontaneidade o leva para caminhos 
menos explorados. Possui a versatilidade 
para se adaptar ao seu estilo de vida 
ativo. Mas tem igualmente a agilidade 
para imprimir alguma diversão real à sua 
condução, e a sua aparência nunca passará 
despercebida por entre a multidão.

Apontamentos de design robusto e 
jantes maiores revelam uma personalidade 

elegante mas fã do ar livre – o exterior não 
deixa dúvidas sobre as intenções desta 
Volvo única. Uma posição de condução mais 
elevada e um chassis capaz oferecem o que 
a aparência promete: um todo-o-terreno ágil 
divertido de conduzir, onde quer que as suas 
aventuras o levem.

Por isso esta é mesmo uma Volvo 
para aqueles que não se limitam a falar 
de aventura, mas que também a querem 
viver. Para esses, é essencial a capacidade 
de ocasionalmente deixar para trás os 

percursos mais tranquilos já amplamente 
trilhados. Para tal, é preciso um parceiro 
forte, resistente e cheio de estilo. E na  
V40 Cross Country encontra tudo isso. 

Disponível em vários níveis de 
equipamento, pode facilmente criar a sua 
V40 Cross Country muito própria. Faça a sua 
opção e brevemente estará a desfrutar do 
automóvel perfeito para as suas escapadas 
de aventura.

V40 CROSS COUNTRY KINETIC
Inclui:
Airbag, condutor e passageiro | Airbag de peões | Airbag para os joelhos, lado do condutor | Airbags de impacto lateral integrados nos bancos da frente | Aplicações Carvão na consola central |  
Banco do condutor reclinável com suporte lombar ajustável | Cintos de segurança de 3 pontos nos 5 bancos com aviso de colocação | City Safety | Cobertura de carga rígida | Cobertura 
deslizante sobre os porta-copos da consola de túnel | Computador de bordo | Cortinas insufláveis | CTC (Corner Traction Control) | ESC (Electronic Stability Control) | Espelhos de cortesia 
iluminado, condutor e passageiro | Estofos Lorensberg em tecido | ETC (Electronic Temperature Control) de zona única | Fecho centralizado de comando à distância | Imobilizador | Indicador 
de temperatura exterior | Jantes de liga leve Geminus de 16" | Kit de primeiros-socorros | Kit de reparação de pneus | Luzes de leitura à frente e luzes na zona dos pés | Manípulo da caixa 
de velocidades em couro | Moldura decorativa brilhante em torno do teclado | Porta-copos na consola de túnel | Sistema “infotainment” Sensus com ecrã a cores de 5" na consola central 
e sistema de som Performance com leitor de CDs e entrada AUX | Tapetes em tecido | TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) | Travão de mão em couro | Volante em couro | WHIPS™ 
(proteção contra o efeito de chicote integrada nos bancos da frente)

V40 CROSS COUNTRY MOMENTUM
Inclui o nível de equipamento Kinetic, acrescido do seguinte:
Apoio de braços traseiro | Banco do passageiro regulável em altura | Comandos do sistema de som no volante | Cruise control | Estofos em tecido/T-Tec | Jantes de liga leve Genam de 16" 
Lapidado a Diamante | Placas antiderrapantes à frente | Porta-copos atrás | Retrovisor interior automático antiencandeamento | Retrovisores exteriores retácteis | Sensor de chuva | Volante 
com aplicações decorativas

V40 CROSS COUNTRY SUMMUM
Inclui o nível de equipamento Momentum, acrescido do seguinte:
Aplicações decorativas brilhantes em torno das janelas laterais | Aplicações em alumínio Copper Dawn | Apoio de braços deslizante à frente (consola de túnel) | Estofos em couro | Faróis 
diurnos LED | Faróis MID LED com DRL em forma de T | Jantes de liga leve Keid de 17" | Manípulo da caixa iluminado | Mostrador digital para o condutor
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A sua Volvo V40 Cross Country é tão pessoal 
quanto as aventuras que nela irá viver. Para 
começar, aumentámos a altura ao solo, o que 
lhe proporciona uma vista mais dominadora 
do caminho à sua frente – útil quer na cidade, 
quer fora dela. Grandes desafios podem 
exigir igualmente jantes maiores – vários 
modelos exclusivos estão disponíveis em 
tamanhos de até 19 polegadas para reforçar 
a aparência robusta mas elegante da sua 
V40 Cross Country. Depois cobrimos áreas 
vulneráveis com um resistente “body kit” 
preto, por forma a proteger os extremos 
dianteiro e traseiro da projeção de gravilha. 
Acrescente a isto alguns belíssimos toques 
de design, como a grelha frontal Cross 
Country e uma chapa de proteção que faz a 
ligação visual com as embaladeiras laterais 
opcionais, e terá para si o melhor design 
contemporâneo escandinavo, mas ainda 
com mais atitude. As barras de tejadilho de 
design aerodinâmico reforçam ainda mais o 
carácter versátil da sua V40 Cross Country.

Lá dentro, pode optar entre uma variedade 
de designs de tonalidade única ou em 
dois tons com pesponto de realce que 
engrandecem a aura desportiva da sua  
V40 Cross Country – com estofos em tecido, 
tecido/T-Tec ou couro dependendo do nível 
de equipamento. E para um estilo mais 
marcadamente do tipo cockpit, a maioria 
dos interiores estão disponíveis com um 
revestimento interior do tejadilho Carvão. 
Um teto panorâmico em vidro, opcional, 
garantirá um habitáculo mais luminoso 
e arejado para si e os seus passageiros. 
A iluminação ambiente (também opção) 
permite-lhe escolher a sua ambiência 
interior preferida quando escurecer, de entre 
uma seleção de sete modos diferentes. Um 
manípulo da caixa iluminado (Summum) 
e um retrovisor interior sem moldura 
completam um interior que lhe relembra a 
si e aos seus passageiros que este é um 
veículo com um design soberbo, onde quer 
que as suas aventuras o levem. 

O mostrador digital para o condutor mantém- 
no ao comando com três modos gráficos 
à escolha (Summum). Se é habitual as 
suas aventuras o levarem por caminhos 
inexplorados, sugerimos que opte pela 
tração integral. Desta forma poderá ter 
a certeza de que toda a potência do 
seu automóvel se traduzirá em tração, 
independentemente do piso. E uma vez 
que a tração integral trabalha em conjunto 
com o sistema HDC (Hill Descent Control), 
conseguirá vencer as mais íngremes 
encostas com total confiança – só tem de 
controlar a direção. Se procura, por isso, 
um automóvel que não só sobressaia na 
multidão, mas seja também o companheiro 
ideal em qualquer piso, a Volvo V40 Cross 
Country é para si.

1. A grelha Cross Country em preto com os novos faróis LED de design de assinatura (Summum) e chapa de proteção dianteira. 2. Barras de tejadilho de design aerodinâmico reforçam  
a aparência inequivocamente Cross Country. 3. Bancos em couro com pesponto de contraste e aplicações em madeira Modern opcionais para a sua experiência requintada (Summum).  
4. A chapa de proteção traseira empresta à retaguarda uma aparência robusta mas dinâmica. 5. As jantes de liga leve Metallah Lapidado a Diamante de 18 polegadas realçam a essência 
dinâmica da sua V40 Cross Country (opcional). 

volvo V40 Cross Country
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Elementos de design distintivos, caso das chapas de proteção 
dianteira e traseira em conjunto com as embaladeiras laterais com 
acabamento prateado mate e as jantes de grande dimensão e  
“body kit” de cor preta criam a aparência Cross Country robusta  
mas elegante. Os novos faróis LED em forma de T acrescentam 
um toque “hi-tech” dinâmico ao design da sua V40 Cross Country 
Summum. Inspiradas na natureza escandinava, cada tonalidade da 
paleta de cores exteriores fala de singularidade, qualidade e carisma. 
E para culminar a experiência, pode optar de entre uma gama de jantes 
de liga leve especialmente concebidas – em exclusivo para a sua  
V40 Cross Country. 

Damara, 7,5x19"  
Tinted Silver/Lapidado a Diamante 

Opcional

Geminus, 7x16" 
Silver Stone  

De série no nível Kinetic

Genam, 7x16" 
Preto/Lapidado a Diamante
De série no nível Momentum

Metallah, 7,5x18"  
Preto/Lapidado a Diamante  

Opcional

Keid, 7x17"  
Prateado 

Standard Summum

volvo V40 Cross Country
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714 
Cinzento Ósmio metalizado

707 
Branco Cristal Inscription

614 
Branco Gelo

708 
Cobre metalizado

702 
Vermelho Flamenco metalizado

712 
Rich Java metalizado

711 
Cinzento Brilhante metalizado

477 
Cinzento Elétrico metalizado Inscription

019 
Preto

612
Vermelho Paixão 

621 
Amazon Blue

721 
Mussel Blue metalizado

719 
Luminous Sand metalizado

723 
Denim Blue metalizado

717 
Preto Ónix metalizado

DESIGN EXTERIOR | 61

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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No interior da V40 Cross Country 
desfrutará de um habitáculo de design 
elegante, com um acabamento superior 
em evidência para onde quer que olhe – 
desde o acabamento Metal Silk nas nossas 
entradas de ar, até às superfícies no melhor 
tecido dos pilares das portas e aplicações 
decorativas disponíveis em alumínio ou 
madeira genuína. Os bancos esculpidos 
em tecido/T-Tec ou couro com 
pesponto de contraste oferecem-
lhe o lendário conforto Volvo 
mantendo-o firme no seu lugar 
naquelas curvas mais rápidas. 

ESTOFOS Lorensberg, Tecido (De série no nível Kinetic) 1. Carvão em interior Carvão, S000 City Weave, Sports Uni/Tecido/T-Tec (De série no nível Momentum)  
2. Blond em interior Carvão/Blond com revestimento interior do tejadilho Blond, S92G Lindholmen, Tecido/T-Tec (De série no nível Momentum) 3. Carvão em interior Carvão com 
revestimento interior do tejadilho Blond, S500 4. Carvão em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, S560 5. Carvão/Blond em interior Carvão com revestimento 
interior do tejadilho Blond, S50F 6. Carvão/Blond em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, S56F Couro (De série no nível Summum) 7. Carvão em interior 
Carvão com revestimento interior do tejadilho Blond, S100 8. Carvão em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, S160 9. Âmbar em interior Carvão com revestimento 
interior do tejadilho Blond, S107 10. Âmbar em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, S167 11. Carvão/Blond em interior Carvão com revestimento interior do 
tejadilho Blond, S10F 12. Carvão/Blond em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, S16F 13. Carvão/Castanho Avelã em interior Carvão com revestimento interior  
do tejadilho Blond, S10N 14. Carvão/Castanho Avelã em interior Carvão com revestimento interior do tejadilho Carvão, S16N 15. Blond em interior Carvão/Blond com revestimento interior 
do tejadilho Blond, S12G

APLICAÇÕES 16. Carvão  17. Copper Dawn 18. Alumínio Milled 19. Alumínio Black Grid 20. Madeira Modern

volvo V40 Cross Country
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Ainda mais V40,  
ainda mais de si.

volvo V40 
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ENCONTRE MAIS ACESSÓRIOS EM ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

EXPRIMA-SE | 65

Personalize a sua V40 e exprima o 
seu estilo único com a nossa gama 
de acessórios. Opte pelo nosso kit de 
complementos exteriores para conferir 
à sua V40 uma aparência ainda mais 
individual e faça a sua escolha de entre 
uma gama de jantes de liga leve que 
realçam o porte atlético do veículo. 
Criadas por nós para complementar  
na perfeição o seu automóvel. 

Faça da sua V40 algo inteiramente seu com 
o nosso kit de complementos exteriores. 
Criado e construído pela Volvo, cada 
elemento é fabricado em materiais de alta 

qualidade e torna-se uma extensão natural 
do carácter distintivo da V40. Os acessórios 
de estilo Volvo são testados em túnel de 
vento, por isso estão concebidos para 
máxima eficiência aerodinâmica, podendo 
inclusivamente melhorar a estabilidade a 
alta velocidade. 

O spoiler de tejadilho reforça o perfil 
dinâmico da V40. A parte superior exibe 
a mesma cor da carroçaria, enquanto 
a parte inferior, em preto de contraste, 
contribui para uma aparência mais 
acutilante e contemporânea. Aletas e 
“winglets” inspiradas no mundo da aviação 
melhoram o fluxo de ar e aumentam a força 

de sustentação negativa (“downforce”), 
enquanto a luz de travagem se integra  
de forma suave a um nível elevado.

Um difusor traseiro que assenta na 
perfeição no para-choques substitui o 
elemento de série, conferindo à V40 uma 
identidade mais desportiva e incluindo 
tubos de escape duplos ovais que criam 
uma aparência particularmente poderosa 
quando o automóvel é observado pela 
retaguarda.
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Acessórios Cross Country.  
Vá ainda mais longe.

volvo V40 
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Torne a sua V40 Cross Country 
inequivocamente sua com um kit de 
complementos exteriores que realce 
a natureza robusta e personalidade 
aventureira do veículo. Criado pelos 
designers e engenheiros Volvo 
especialmente para se integrar no  
seu automóvel, e na sua vida, com 
absoluta perfeição. 

O nosso kit de complementos exteriores 
acentua a aparência robusta da sua V40 
Cross Country. Com os seus detalhes 
estriados volumosos, as embaladeiras 
laterais conferem ao veículo uma aparência 

mais possante e realçam o seu porte 
elevado. Apresentam um acabamento 
dourado que contrasta com a base lateral 
das portas em cor preta da V40 Cross 
Country, reforçando o carácter arrojado  
e contemporâneo do veículo. 

Na traseira, uma chapa de proteção 
especial inclui uma área maior na cor da 
carroçaria, para um aspeto ainda mais 
imponente e trabalhado. Tubos de escape 
duplos ovais em aço inoxidável cromado 
substituem os tubos de série. Encontram-
se elegantemente integrados na chapa 
de proteção e reforçam a especificidade 
própria do veículo em termos de aparência. 

Uma cobertura especial para o para-
choques traseiro, fabricada num material 
tipo borracha com um remate exterior 
dourado, conjuga estética e efeito prático. 
Para além de dar maior destaque ao estilo 
marcadamente Cross Country, protege a 
pintura da parte superior do para-choques 
de eventuais riscos ao carregar ou 
descarregar o veículo pela abertura. 

A jante de liga leve Atria de 19 polegadas, 
disponível como acessório, é a forma ideal 
de completar o “look”. As suas faces com 
efeito lapidado a diamante e interior em 
preto mate encaixam na perfeição no estilo 
robusto da V40 Cross Country.

ENCONTRE MAIS ACESSÓRIOS EM ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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Peças Polestar Performance. 
Criadas para a ação.

volvo V40 

1. O Pack Performance Completo inclui hardware essencial para adicionar performance e transformar a aparência da sua V40. 

_00IIW_V40_16w17_V0_PTpt.indd   68 2016-04-19   18:57



3

5 6

2

4

_00IID_V40_16w17_V0.indd   69 2016-04-19   18:41

ENCONTRE MAIS ACESSÓRIOS EM POLESTAR.COM

EXPRIMA-SE | 69

Foi a nossa paixão pela condução que 
nos levou a criar esta gama de Peças 
Performance Polestar para a sua Volvo 
V40. Desenvolvido pela mesma equipa 
responsável pelo nosso sucesso no 
desporto automóvel e pelos nossos 
modelos dinâmicos Volvo S60 e V60 
Polestar, o novo programa de Peças 
Performance Polestar vem ao encontro 
da filosofia de engenharia Volvo Polestar,  
oferecendo uma experiência equilibrada 
e enérgica.

As Peças Performance Polestar foram 
concebidas para as áreas de performance 
mais críticas da sua Volvo e encontram-
se disponíveis num Pack Performance 

Completo. Aqui se incluem desde 
melhoramentos ao nível do chassis, 
jantes e pneus, admissão e escape, até 
à aerodinâmica e pormenores interiores. 
Qualquer um destes componentes irá 
criar uma condução mais empolgante, 
encontrando-se igualmente disponível 
em packs separados. Com o Pack de 
Chassis, terá amortecedores e molas 
helicoidais desenvolvidos pela Polestar 
para uma experiência de condução mais 
direta e solícita. O Pack de Jantes inclui a 
jante Polestar de 19 polegadas, de baixo 
peso, e pneus de alta performance para 
máxima aderência. Existe depois o Pack 
de Admissão e Escape, concebido para 
os nossos conjuntos propulsores Drive-E 

de nova geração. Combina um filtro de ar 
desportivo com uma tampa da caixa de ar 
Polestar e um sistema de escape em aço 
inoxidável. Este pack dotará o motor de 
características dinâmicas ao mais alto nível 
quando combinado com a Otimização de 
Performance Polestar. 

Todas as Peças Performance Polestar 
dão cumprimento a todos os requisitos 
de segurança Volvo. Foram desenvolvidas 
e testadas pela Volvo Cars e Polestar, 
assegurando uma adaptação e acabamento 
perfeitos, bem como um comportamento 
irrepreensível na estrada, e sem impacto na 
garantia de fábrica limitada do veículo.

2. O spoiler traseiro Polestar irá promover a estabilidade a alta velocidade de forma eficiente, bem como aprimorar a aparência do automóvel. 3. As jantes de liga leve Polestar de 19 
polegadas são de baixo peso e vêm acompanhadas de pneus de alta performance, contribuindo para uma maior precisão da direção e melhor aderência. 4. Subtis pormenores exteriores 
como as caixas dos retrovisores exteriores em cor preta reforçam o aspeto dinâmico da sua V40. 5. Criado para reduzir a contrapressão, o sistema de escape em aço inoxidável com tubos de 
escape de maior dimensão confere à nota do motor um toque mais acutilante, permitindo-lhe simultaneamente respirar mais livremente para melhor performance. Um difusor traseiro realça a 
força de sustentação negativa para aumentar a estabilidade a alta velocidade. 6. O manípulo da caixa Polestar encontra-se disponível tanto para a transmissão manual como Geartronic™.
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1. Veja mais acessórios de “lifestyle” em collection.volvocars.com 2. A nossa nova geração de cadeiras de segurança infantil voltadas para a retaguarda ajuda a proporcionar proteção 
eficaz com conforto superior e possibilidades alargadas para quem quiser descansar ou dormir. 3. Os porta-cargas de tejadilho de design aerodinâmico combinam-se harmoniosamente 
com o design da sua V40 e constituem uma base sólida para o nosso prático sistema de transporte no tejadilho. 4. O tapete e organizador do compartimento de carga combinados, com três 
divisórias amovíveis em alumínio, ajuda-o a manter os objetos devidamente organizados sobre a plataforma do compartimento de carga ou por baixo dela. 5. Mantenha os seus pequenos 
objetos importantes facilmente ao alcance por baixo da chapeleira com esta prática rede.

Crie uma V40  
perfeita para a sua vida.

volvo V40 
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ENCONTRE MAIS ACESSÓRIOS EM ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Uma das coisas boas de comprar um Volvo 
novo é colocar a sua marca pessoal nele. 
Pode fazê-lo escolhendo acessórios que 
reflitam os seus gostos pessoais e que 
deem resposta ao seu estilo de vida em 
particular.

Se ocasionalmente tiver necessidade de 
levar consigo algum equipamento no veículo, 
a nossa gama de acessórios de carga pode 
dar-lhe uma ajuda. Um tapete reversível em 
tecido/borracha para o compartimento de 
carga permite-lhe transportar objetos com 
sujidade quando necessário, mantendo um 
aspeto elegante no resto do tempo. Para 
o ajudar a organizar e fixar equipamento, 
sacos e objetos soltos, o nosso organizador 

de carga com calhas na plataforma irá 
ajudá-lo a dividir o compartimento de carga 
exatamente como desejar. E se necessitar de 
transportar equipamento desportivo como 
esquis, bicicletas ou um caiaque, criámos 
uma gama de porta-cargas especialmente 
concebidos que poderá comodamente 
instalar no tejadilho da sua V40.

Para os seus filhos, a nossa nova geração 
de cadeiras de segurança Volvo ajuda 
a garantir proteção superior e máximo 
conforto. Os bebés até um ano de idade 
(ou 13 kg) viajam em segurança na nossa 
nova e confortável cadeira voltada para a 
retaguarda. E porque recomendamos que as 
crianças viajem voltadas para trás o máximo 

tempo possível, a nossa nova cadeira de 
segurança voltada para a retaguarda para 
crianças até 6 anos (ou 9–25 kg) permite à 
criança viajar voltada para trás durante muitos 
anos com amplo espaço para as pernas. 
Quando a criança já for demasiado grande 
para a cadeira voltada para a retaguarda, o 
nosso novo banco elevatório com encosto foi 
pensado para posicioná-la à altura certa para 
um correto ajuste do cinto de segurança. 
Os elegantes estofos em lã macia das 
cadeiras de segurança combinam com o 
interior da sua Volvo e possuem excelentes 
características de respiração e absorção de 
humidade para máximo conforto.

6. Os acessórios Volvo foram concebidos para se integrarem perfeitamente na sua V40 e apoiarem o seu estilo de vida. 7. Atreus, 7,5x18", Cinza Escuro/Lapidado a Diamante ou Preto/Branco 
Brilhante 8. Ailos, 8x18", Cinza Escuro mate/Lapidado a Diamante com elementos decorativos em Vermelho, Cinza Escuro mate/Lapidado a Diamante com elementos decorativos em branco 
ou Cinza Escuro mate/Lapidado a Diamante com elementos decorativos Lima 9. Atria, 7,5x19", Preto Tech Mate/Lapidado a Diamante 10. Alecto, 7,5x19", Cinza Claro com inserção prateada, 
Cinza Claro com inserção Raw Copper, Preto com inserção prateada, Preto com inserção Raw Copper ou Preto com inserção Preto Mate 
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volvo V40 

984 932

1420

204118571546134913961559

1559

1420

1857
2041

8152647908

4369

1073 847

1546

1857
2041

1420
T5 T3

Motor: Turbo de 2,0 litros I4 a gasolina Turbo de 1,5 litros I4 a gasolina

Transmissão: Geartronic™ de oito velocidades Geartronic™ de seis velocidades

Consumo de combustível, litros/100 km, circuito misto, man/autom: –/5,9 –/5,5

CO2 g/km, man/autom: –/137 –/129

Potência máx., kW (cv) às rpm: 180 (245) 5500 112 (152) 5000

Binário máx., Nm às rpm: 350/1500 – 4800 250/1700 – 4000

Aceleração, 0–100 km/h em seg., man/autom: –/6,3 –/8,3

Velocidade máx., km/h, man/autom: –/240 –/210

Depósito de combustível, litros: 62 62

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6
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984 932

1420

204118571546134913961559

1559

1420

1857
2041

8152647908

4369

1073 847

1546

1857
2041

1420

D4 D3

Motor: Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail” Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail”

Transmissão: Manual de seis velocidades ou  
Geartronic™ de oito velocidades

Manual de seis velocidades ou  
Geartronic™ de seis velocidades

Consumo de combustível, litros/100 km, circuito misto, man/autom: 3,7/4,0 3,6/3,9

CO2 g/km, man/autom: 96/106 95/101

Potência máx., kW (cv) às rpm: 140 (190) 4250 110 (150) 3750

Binário máx., Nm às rpm: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Aceleração, 0–100 km/h em seg., man/autom: 7,4/7,2 8,4/8,4

Velocidade máx., km/h, man/autom: 230/230 210/210

Depósito de combustível, litros: 62 62

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6

D2 D2

Motor: Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail” Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail”

Transmissão: Manual de seis velocidades ou Geartronic™  
de seis velocidades

Manual de seis velocidades

Consumo de combustível, litros/100 km, circuito misto, man/autom: 3,4/3,7 3,2/–

CO2 g/km, man/autom: 89/97 82/–

Potência máx., kW (cv) às rpm: 88 (120) 3750 88 (120) 3750

Binário máx., Nm às rpm: 280/1500 – 2250 280/1500 – 2250

Aceleração, 0–100 km/h em seg., man/autom: 10,5/10,5 10,7/–

Velocidade máx., km/h, man/autom: 190/190 190/–

Depósito de combustível, litros: 40/62 40

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6

Todos os dados técnicos poderão ser alvo de alterações. Para a informação mais recente, consulte o seu concessionário Volvo.
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volvo V40 Cross Country

984 932

1458 

1458

1540

1857
2041

204118571540134913961552

1552

1458

1857
2041

8162646908

4370

1073 847

A geração seguinte de Performance Polestar oferece uma experiência de condução completa-
mente nova. Cinco áreas chave do automóvel foram otimizadas para oferecer dinâmica de 
condução melhorada e maior controlo para o condutor mediante uma resposta mais rápida e 
precisa às suas ordens. Tudo isto com manutenção dos consumos certificados e as garantias 
originais Volvo.

SAIBA MAIS EM POLESTAR.COM

T5 AWD T3

Motor: Turbo de 2,0 litros I4 a gasolina Turbo de 1,5 litros I4 a gasolina

Transmissão: Geartronic™ de oito velocidades Geartronic™ de seis velocidades

Consumo de combustível, litros/100 km, circuito misto, man/autom: –/6,4 –/5,6

CO2 g/km, man/autom: –/149 –/131

Potência máx., kW (cv) às rpm: 180 (245) 5500 112 (152) 5000

Binário máx., Nm às rpm: 350/1500 – 4800 250/1700 – 4000

Aceleração, 0–100 km/h em seg., man/autom: –/6,1 –/8,5

Velocidade máx., km/h, man/autom: –/210 –/210

Depósito de combustível, litros: 57 62

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6
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Atenção: Algumas das informações deste catálogo poderão estar incorretas devido a alterações nas especificações de produto ocorridas desde a sua impressão. Algum do equipamento 
descrito ou ilustrado poderá agora estar disponível apenas como extra ou ter sido descontinuado. Antes de proceder à encomenda do seu automóvel, solicite ao seu concessionário Volvo Car 
a informação mais recente. A Volvo reserva-se o direito de proceder a alterações de preços, cores, materiais, especificações e modelos sem aviso prévio e em qualquer momento.
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984 932
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1540
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204118571540134913961552
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2041

8162646908

4370

1073 847

D4 D3

Motor: Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail” Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail”

Transmissão: Manual de seis velocidades ou 
Geartronic™ de oito velocidades

Manual de seis velocidades ou 
Geartronic™ de seis velocidades

Consumo de combustível, litros/100 km, circuito misto, man/autom: 4,0/4,3 3,8/4,0

CO2 g/km, man/autom: 104/112 99/105

Potência máx., kW (cv) às rpm: 140 (190) 4250 110 (150) 3750

Binário máx., Nm às rpm: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Aceleração, 0–100 km/h em seg., man/autom: 7,7/7,5 8,5/8,5

Velocidade máx., km/h, man/autom: 210/210 210/210

Depósito de combustível, litros: 62 62

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6

D2

Motor: Turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail”

Transmissão: Manual de seis velocidades ou 
Geartronic™ de seis velocidades

Consumo de combustível, litros/100 km, circuito misto, man/autom: 3,7/3,9

CO2 g/km, man/autom: 96/101

Potência máx., kW (cv) às rpm: 88 (120) 3750

Binário máx., Nm às rpm: 280/1500 – 2250

Aceleração, 0–100 km/h em seg., man/autom: 10,6/10,6

Velocidade máx., km/h, man/autom: 190/190

Depósito de combustível, litros: 62

Classificação ambiental: Euro 6

Todos os dados técnicos poderão ser alvo de alterações. Para a informação mais recente, consulte o seu concessionário Volvo.
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A EXPERIÊNCIA VOLVO

A forma mais simples de  
ter um automóvel.
Adoramos vê-lo feliz. Quando as coisas são 
mais fáceis do que previa, ou acontecem 
mais rápido e tornam-se melhores. Porque 
quando adquire um Volvo, está a comprar 
a forma mais simples de ter um automóvel. 
Financiamento, seguros, manutenção, 
mudança de pneus, limpeza – esses aspetos 
relacionados com a posse de um automóvel 
que poderá não achar muito interessantes 
são aqueles que gostamos de tornar mais 
fáceis e melhores para si. É por isso que 
o seu concessionário Volvo irá sempre 

disponibilizar-lhe uma ampla gama de 
serviços simplificadores, tudo concebido a 
pensar em si, oferecendo-lhe a experiência 
de posse mais despreocupada possível.

Ainda assim, isto é apenas o 
começo. Mediante a nossa abordagem 
intrinsecamente sueca em matéria de 
inovação, estamos sempre a descobrir 
novas formas de tornar a sua vida mais 
simples. Por exemplo, a função Connected 
Service Booking, que lhe permite fazer uma 
marcação na oficina através de um mero 

toque num botão no seu automóvel. Ou a 
nova forma de trabalhar em equipas – como 
nas boxes de uma corrida de automobilismo 
– que está gradualmente a ser introduzida 
nas oficinas Volvo Car em todo o mundo. 
Chamamos-lhe Volvo Personal Service 
e tornará as suas visitas à oficina muito 
mais curtas e cómodas. No futuro, fazer a 
manutenção do seu automóvel será muito 
mais simples. 

MY VOLVO 
O “My Volvo” é um website personalizado 
que contém tudo o que precisa para 
realmente ficar a conhecer – e aproveitar ao 
máximo – o seu automóvel. Oferece-lhe:

• Uma perspetiva completa sobre o seu 
automóvel Volvo

• Fácil acesso a todos os factos 
relacionados com o seu automóvel

• Ofertas personalizadas e descontos 
exclusivos

• Dicas úteis quanto ao seu modelo Volvo 
específico

• Filmes instrutivos e manuais do utilizador

• Marcação de serviços online

• Lembretes relativamente a fases 
importantes da vida útil do seu automóvel

• Artigos, fotos e filmes exclusivos

CONNECTED SERVICE BOOKING *
Se o seu Volvo estiver equipado com 
Sensus Connect, irá lembrá-lo quando 
precisar de manutenção e oferecer-se para 
contactar o seu concessionário Volvo por 
si. As propostas de marcação enviadas do 
concessionário da sua preferência podem 
ser facilmente geridas diretamente no 
veículo ou no seu website pessoal “My 
Volvo”. Quando chegar o dia de ir à oficina, 
o seu Volvo irá lembrá-lo e até guiá-lo até 
lá. E uma vez que o seu Volvo nos diz aquilo 
de que precisa, conseguimos garantir que 
irá sempre receber o tipo de serviço de que 
necessita quando lá chegar.

COMPRA E PROPRIEDADE
• Garantias
• Financiamento 
• Leasing
• Seguros
• Contrato de serviço
• Site “My Volvo”

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
• Serviço Genuíno Volvo
• Aluguer de veículos
• Car Care Volvo profissional
• Serviços de pneus

SE ALGO ACONTECER
• Assistência Volvo
• Reparações
• Serviços de vidros Volvo
• Serviços de chapa e pintura Volvo
• Serviços no sistema de climatização

*  Disponível em função da data de introdução. Contacte o 
seu concessionário Volvo Car.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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