VOLVO S40 2004 TILLVERKADE MELLAN VECKA 16 2003 OCH VECKA 20 2004

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

2004

S40 2,4

B5244 S5 140 HK
(103 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, elektriska fönsterhissar,
fjärrstyrt centrallås, 16” plåtfälg med fälgsida, färddator,
textilklädsel ”Boden”, panelinlägg ”Bauxite”, armstöd mellan
framstolarna, sidokrockudde i framstolarna, justerbar ratt i
höjd- och längdled, förarstol juster- och vinklingsbar i höjdled
med justerbart svankstöd, elektronisk startspärr, ABS, EBA –
panikbromsassistans, första förbandskudde, krockgardin –
IC, krockkudde förarplats, SIPS – sidokollisionsskydd,
DSTC – antisladdsystem, WHIPS, bältesförsträckare,
AC – manuell, kupéfilter, 16” bromsar fram, stereo med CD,
4 högtalare samt förstärkare 4x20 W.

Utrustningsnivåer

Nyheter

Addition - innehåller utöver standardutrustning:
Introducerades vecka 48 i
Alu-fälgar ”Caligo” 6,5x16”, klimatanläggn. ECC - elektronisk, Sverige och såldes endast med
konstantfarthållare, luftkvalitetssystem med multifilter, lås
3 motoralternativ.
bara hjulbultar, läderklädd ratt, passagerarstol, juster- och
vinklingsbar i höjdled, samt snabbfällning av ryggstödet
framåt (för lång last).
Business - innehåller utöver standardutrustning:
Alu-fälgar ”Caligo” 6,5x16”, armstöd i baksätet med mugg
hållare och förvaringsutrymme, belysta make-upspeglar i
solskydden, klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel
”Eden” textil/plysch, konstantfarthållare, larm, luftkvalitets
system med Multifilter, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt och
växelspaksknopp,panelinlägg ”Valnöt”, rattknappar för
radio, spoilerljus, dimljus fram.
Business Plus - innehåller utöver standardutrustning:
Bärkassehållare i bagageutrymmet, elinfällbara backspeglar,
elmanövrerad förarstol, färganpassade sidolister, innerback
spegel med automatisk avbländning, regnsensor, Xenonljus
Bi-Xenon.
Business Plus+ innehåller utöver standardutrustning:
Alu-fälgar ”Sagitta” 7x17”, läderklädsel, 6CD-spelare (upp
gradering från 1CD-spelare), audio ”Premium Sound”
ljudpaket.

2004

S40 2,4i 170

B5244 S4 170 HK
(125 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som S40 2,4.

2004

S40 T5

B5254 T3 220 HK
(162 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Business Plus Som S40 2,4.
Som S40 2,4 dessutom utökad standardutrustning:
Alu-fälgar ”Castalia” 6,5x16, bakre armstöd med mugghållare,
Business Plus+ Som S40 2,4 men med Alu-fälgar
belysta make-upspeglar, dynamic chassi, klädsel ”Dala”
”Stylla” 7x17”
textil/T-tech, konstantfarthållare, larm, luftkvalitetssystem
med Multifilter, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt och växelspaksknopp, panelinlägg ”Aluminium”, passagerarstol,
juster- och vinklingsbar i höjdled, samt snabbfällning av
ryggstödet framåt (för lång last), rattknappar, spoilerljus,
dimljus fram.

Som S40 2,4.

VOLVO S40 2005 TILLVERKADE MELLAN VECKA 16 2004 OCH VECKA 20 2005

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

Utrustningsnivåer

2005

S40 1,6

B4164 S3 100 HK
(74 kW) DIN

5-växlad manuell

Elmanövrerade yttre backspeglar, elektriska fönsterhissar,
fjärrstyrt centrallås, 15” plåtfälg med fälgsida, färddator,
textilklädsel ”Boden”, panelinlägg ”Bauxite”, armstöd mellan
framstolarna, sidokrockudde i framstolarna, justerbar ratt i
höjd- och längdled, elektronisk startspärr, ABS, EBA – panikbromsassistans, första förbandskudde, krockgardin – IC,
krockkudde förarplats och passagerarsida, SIPS – sidokollisionsskydd, DSTC – antisladdsystem, WHIPS, bältes
försträckare, AC – manuell, kupéfilter, stereo med RDSradio, CD, 4 högtalare samt förstärkare 4x20 W.

Addition - utöver standardutrustning
Alu-fälgar ”Adaro” 6,5x15”, klimatanläggning ECC –
elektronisk, klädsel ”Eden” textil/plysch, konstantfarthållare,
luftkvalitetssystem med Multifilter, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, passagerarstol, juster- och vinklingsbar i höjdled, samt snabbfällning av ryggstödet framåt (för lång last).
Business - utöver Addition
Bakre armstöd med mugghållare, belysta make-upspeglar
i solskydden, klädsel ”Dala” textil/T-Tec, larm Volvo Guard,
läderklädd växelspaksknopp, panelinlägg - Valnötsmönster,
rattknappar, spoilerljus, dimljus fram.
Business + utöver Addition och Business
Bärkassehållare i bagagerummet, elinfällbara backspeglar,
elmanövrerad förarstol, färganpassade sidolister, innerbackspegel med automatisk avbländning, regnsensor,
Xenonljus Bi-Xenon.
Business ++ utöver Addition, Business och Business +
Alu-fälgar ”Sagitta” 7,5x17”, läderklädsel, Stereo (High
Performance) med RDS-radio och CD-spelare, förstärkare
4x40 W och 8 högtalare, parkeringshjälp bak.

2005

S40 1,8

B4184 S11 125 HK
(92 kW) DIN

5-växlad manuell

2005

S40 2,4

B5244 S5 140 HK
(103 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

2005

S40 2,0D

D4204 T 136 HK
(100 kW) DIN

6-växlad manuell

Som S40 1,6.

Som S40 1,6.

Som S40 1,8 men med 16” plåtfälg med fälgsida.

Business: Som S40 1,8 men med aluminiumfälgar
”Caligo” 6,5x16”

Som S40 2,4 med tillägg av tillsatsvärmare.

Som S40 2,4.

Nyheter
Generellt 2005:
Nya modeller (motorvarianter)
1,6, 1,8, 2,0D och T5 AWD
Nytt innehåll i Business++:
Parkeringshjälp bak och High
Performance Audio.
Ny takantenn på samtliga
modeller, ny bakspoiler på T5
och T5 AWD,
Nya tillval:
PACOS passagerarkrockkudde
med nyckelavstängning, Volvo
On Call, keyless drive, Sportchassi, automatisk nivåreglering,
stylingpaket ”Sport”.

VOLVO S40 2005 TILLVERKADE MELLAN VECKA 16 2004 OCH VECKA 20 2005

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

2005

S40 T5

B5254 T3 220 HK
(162 kW) DIN

6-växlad manuell el.
5-stegs automat

Utökad standardutrustning för T5 (motsvarar Businessnivå) Business ++: Som S40 2,4 men med aluminiumfälgar
Alu-fälgar ”Castalia” 6,5x16, bakre armstöd med mugghållare, ”Stylla” 7x16”.
bakspoiler, belysta make-upspeglar, klimatanläggning ECC –
elektronisk, klädsel ”Dala” textil/T-tech, konstantfarthållare,
larm, luftkvalitetssystem med Multifilter, låsbara hjulbultar,
läderklädd ratt och växelspaksknopp, panelinlägg ”Aluminium”,
passagerarstol, juster- och vinklingsbar i höjdled, samt snabbfällning av ryggstödet framåt (för lång last), rattknappar,
spoilerljus, dimljus fram.

Standardutrustning

Utrustningsnivåer

2005

S40 T5 AWD

B5254 T3 220 HK
(162 kW) DIN

6-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som S40 T5 med tillägg av ett elektroniskt kontrollerat
AWD-system.

Som S40 T5.

Nyheter

