
VOLVO XC40 T5 LATAUSHYBRIDI. 
volvo paketilla 499 €/kk* (50 715 €)

 1 .  VUODEN
SÄHKÖT 

VELOITUKSET T A

Volvo -lataushybridin
ostajalle*

UUSI VOLVO XC40 T5 LATAUSHYBRIDI
ON NYT TILATTAVISSA.
 
Odotetun Volvo XC40 T5 Twin Engine -lataushybridin 
sähkö- ja polttomoottori toimivat yhdessä tarjoten suuren 
tehon, pienen polttoaineenkulutuksen ja mahdollisuuden 
ajaa puhtaasti sähköllä runsaat 40 km, mikä riittää 
useimpien jokapäiväisiin matkoihin. Auto on etuvetoinen 
ja myös sen sähkömoottori sijaitsee etuakselilla. 
Hybridivoimanlähteen kokonaisteho on 262 hv.

Volvo on ladattavien autojen ykkönen Suomessa. XC40 T5 
lataushybridi on nyt tilattavissa ja saapuu Suomeen vuoden 
2020 alussa.

VOLVO PAKETIN KIINTEÄHINTAINEN 
KK-MAKSU SISÄLTÄÄ: 

• XC40 T5 Twin Engine Business aut.
• 36 kk/45 000 km
• käsiraha 5 000 €
• määräaikaishuollot ja -korjaukset, myös kulumisesta johtuvat kulut
• sisä- ja ulkopesut määräaikaishuoltojen yhteydessä
• sijaisauto huollon ajaksi
• talvirenkaat sekä renkaiden kuntotarkastus, kausivaihdot ja säilytys

Kysy tarkempia tietoja Volvo -myyjiltämme. 
Lue lisää osoitteesta volvocars.fi

*Volvo Paketti esimerkkilaskelma Volvo XC40 T5 Twin Engine Business aut: Hinta toimituskuluineen 48 364,19 € (talvirenkaat 0 €), käsiraha 5 000,00 €, sopimusaika 36 kk, ajomäärä 45 000 km, luoton korko 1,7 %, kuukausierä 499,27 €, viimeinen erä 
30 880,10 €, perustamismaksu 190,00 €, käsittelykulu 9,00 €/kk, todellinen vuosikorko 2,2 %, luottokustannukset yhteensä 2 413,56 €, rahoitettava osuus yht. 43 554,19 €, luottohinta 50 777,75 €. Rahoitusesimerkin max ajokilometrit 45000 km. Sopi-
mus sisältää määräaikaishuollot ja korjaukset. Lisäksi rengashotelli, kausivaihdot, sijaisauto huollon ajaksi sekä sisä- ja ulkopesu määräaikaishuollon yhteydessä. Sopimuksen lopussa auton voi palauttaa Santanderille sopimusehtojen mukaisesti.

Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. *Lue lisää: volvocars.fi/ajankohtaista

LATAUSASEMA KAUPAN PÄÄLLE !

Volvo -lataushybridin ostaja saa nyt kaupan päälle 
Webasto-latausaseman. 
• Edullinen, turvallinen ja mukava käyttää 
• Yksi laite, laaja tehoalue: 3,6 kW – 22 kW 
• Type 2 -pistoke, 4,5m pitkä, kiinteä kaapeli 
• Taattua Webasto-laatua 
• Ei ylimääräisiä palvelu- tai datamaksuja

Ei sis. asennusta
Tarjous koskee 30.11. mennessä tehtyjä uusia yksityishenkilöiden 
tekemiä tilauksia. Ei koske Polestar-mallistoa.


