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Volvo V40 jatkaa voittokulkuaan 

Vuosi sitten syyskuussa esitelty täysin uusi Volvo V40 -malli ajoi suosiossa 

suoraan premium hatchback -luokan kärkeen. Ensimmäisen vuoden jälkeen 

auto jatkaa voittokulkuaan ja pitää rekisteröintitilaston kärkipaikkaa 

halussaan. 

Volvo V40 –mallia on vuoden alusta rekisteröity 1.576 kappaletta (luvussa mukana 251 kappaletta 

sisarmallista Volvo V40 Cross Country). Premiumluokan kilpailijoista Audi A3 -mallia on rekisteröity 

1.193 kpl, Mercedes Benz A -luokkaa 764 ja BMW 1-sarjaa 567 kappaletta. 

Viime vuonna rekisteröitiin 748 kappaletta V40 –mallista Volvoa, eli vuosi ensi-esittelyn jälkeen 

suomalaisilla kaduilla autoja näkyy jo yli 2.000. 

- Volvo V40 on otettu erittäin hyvin vastaan. Uusi malli on meille suuri myyntimenestys, sillä 

kaavailimme tämän vuoden myynniksi noin 1.500 autoa – ja olemme nostaneet ennustetta 2.000 

autoon, sanoo Mats Lille, Volvo Auton myynti- ja markkinointijohtaja. 
Menestys on miellyttävä yllätys, mutta osittain sitä on myös osattu odottaa.  

- Ajonautinto, dynaaminen alusta ja tarkka ohjaus, yhdistettynä trendikkään muotoiluun tekee 

Volvo V40 -mallista nykyaikaisen, ilmeikkään auton, jossa kaiken lisäksi on suuremmista Volvo-

malleista tuttuja ominaisuuksia, sanoo Lille. 

Luokkansa turvallisin 

Auton myyntimenestys selittyy myös erittäin hyvillä testituloksilla ja luokkansa parhaimmalla 

kulutus- ja päästöarvoilla. Volvo V40 on luokkansa turvallisin auto, perustuen EuroNCAP:n 

törmäystestiin. Auto sai testissä täydet viisi tähteä turvallisuusinstituutin historian korkeimmalla 

pistemäärällä. Jalankulkijan turvatyyny on Volvon innovaatio turvallisuustyössä ja se sisältyy 

vakiovarusteena, kuten myös kuljettajan polviturvatyyny. 

- Olemme ylpeitä, että Volvo V40 on yksi maailman turvallisimmista autoista. Tämä vie meidät taas 

askeleen lähemmäksi tavoitettamme, jonka mukaan kukaan ei menehdy tai loukkaannu vakavasti 

uudessa Volvo-autossa vuonna 2020, sanoo Lille. 

Myydyistä autoista yli puolet on varustettu 115 hevosvoimaisella D2-dieselmoottorilla (84 kW). 

Moottorin CO₂₂₂₂-päästöt ovat vain 88 g/km ja polttoainekulutus ainoastaan 3,4 l/100 km (EU-normi, 

yhdistetty ajo). Alhainen kulutustaso on tullut esiin myös Autoliiton taloudellisuusajo -kilpailuissa, 

joissa Markku Lehisto on ollut menestyksekkäin kuljettaja dieselauto -luokassa  huipputuloksellaan 

3,25 l/100 km kauden päätöskilpailussa. 
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Paras talviauto 

V40 on muiden Volvo -autojen tapaan erittäin hyvä myös talvisissa olosuhteissa. Auto voitti 

Tekniikan Maailman perinteisen Talviauto -testin ja jätti vertailussa taaksensa mm. Audi A3 ja 

Mercedes Benz A. Voitto Talvitestissä oli Volvolle jo kolmas peräkkäinen, aikaisemmin Vuoden 

Talviauto -tittelin on saavuttanut Volvo V70 (2008) ja Volvo S60 (2011).  

- Voisi sanoa, että V40 ja muut Volvo -mallit ovat kuin tehtyjä Suomea varten, sanoo Lille. 

Volvo V40 alkaen hinta on 27.370 euroa ja Volvo V40 businessmalli alkaen 28.879,95. 
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Volvo Car Finland, tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325 

Lisätietoa, video ja korkearesoluutiokuvia: 

www.media.volvocars.com 

www.volvocars.fi 

www.volvocars.com 

Tämän lehdistömateriaalin tiedot ja kuvaukset koskevat Volvo Car Groupin kansainvälistä automallistoa. Kuvatut 
ominaisuudet voivat olla lisävarusteita. Autojen tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti ja muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta. 

 

 


