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Nya Volvo V40 - Marknad: Vässad känsla
och teknik från Volvos större bilar i en
kompakt hatchback
Nya Volvo V40 är redo att köra om konkurrenterna i klassen för lyxiga
kombikupéer laddad med teknik från Volvos större modeller i en elegant,
kompakt förpackning.
Det är en modern bil som kombinerar dynamisk design med köregenskaper i
toppklass.
Nya V40 blir också ledande i segmentet när det gäller säkerhets- och
supportteknik, till exempel Volvo Personvagnars Pedestrian Detection med
full autobroms och flera andra nya tekniklösningar.
Volymer och marknader
Volvo Personvagnar räknar med att sälja 90 000 exemplar per år av nya Volvo
V40. Hela 85 procent av totalvolymen kommer att köras av europeiska
kunder. De största marknaderna är Storbritannien, Tyskland, Sverige,
Frankrike, Belgien, Italien, Holland, Spanien, Japan, Kina, Schweiz och
Australien.
Lansering i Genève
Nya V40 har världpremiär vid en presskonferens på bilutställningen i Genève
i mars 2012. Volvo V40 kommer att tillverkas vid Volvo Personvagnars fabrik i
Gent i Belgien. Produktionen startar i maj 2012.

Citat
Stefan Jacoby, VD vid Volvo Personvagnar:
"Nya V40 är ett femdörrars, femsitsigt syskon till Volvo C30 och den första
nya modell som utvecklats helt i enlighet med vår kundorienterade strategi
"Designed Around You". Den utmanar sina tuffaste konkurrenter i segmentet
fullmatad med klassledande högteknologi."
"Tack vare input från kunder över hela världen har vår mest kompakta Vklassbil en högattraktiv mix av design, säkerhet och flexibilitet. Bilen har i
princip allt som köparna av moderna lyxbilar vill ha."
Håkan Abrahamsson, ansvarig för utvecklingen av nya Volvo V40:
"Nya V40 har en elegant, dynamisk formgivning som drar blickarna till sig.
Den har en superbekväm cockpit med perfekt ergonomi och avancerad teknik
som får föraren att känna sig säker och fokuserad, med full kontroll. Exakt
den förarorientering som Volvos moderna bilar står för."
"Med klassledande säkerhet, inklusive förstärkt fokus på fotgängarskydd,
siktar vi på fullt antal stjärnor i Euro NCAP:s skärpta säkerhetstest."
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