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Uusi XC40 täydentää Volvon mallistoa nopeasti 

kasvavassa premium-SUV -segmentissä 

Volvo laajensi tänään SUV-malliensa valikoimaa lanseeraamalla täysin uuden 

kompaktin XC40-katumaasturin Milanossa, Italiassa. 

Uuden XC40 myötä Volvolla on ensimmäistä kertaa historiassaan kolme uutta SUV-mallia 

automarkkinoiden nopeimmin kasvavassa segmentissä. Tämä mahdollistaa myynnin ja 

kannattavuuden suotuisan kehityksen jatkossakin. 

– XC40 on ensimmäinen tuotteemme kompaktien SUV-mallien kokoluokkaan. Se lisää Volvo -

merkin vetovoimaa ja vie brändiä uuteen suuntaan. Malli on tuore, luova ja erottuva uusi Volvo -

perheen jäsen. Siksi on luontevaa, että XC40 esitellään täällä Milanossa, eurooppalaisen muodin, 

taiteen ja muotoilun keskipisteessä, kertoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson. 

Uusi XC40 on ensimmäinen malli, joka käyttää Volvon uutta kompaktia modulaarista 

alustarakennetta (CMA), joka nähdään myös kaikissa muissa tulevissa 40-sarjan autoissa, mukaan 

lukien täyssähköautot. Geelyn kanssa kehitetty CMA tarjoaa yhtiölle tässä segmentissä tarvittavat 

tuotantoedut. 

Tekniikan osalta XC40 tuo uusista 90- ja 60-sarjan autoista tutut palkitut turvallisuus-, yhteys-, 

tieto- ja viihdetoiminnot kompaktien SUV-autojen segmenttiin. Suurempien sisarustensa tapaan 

XC40 korostaa Volvon omien uusien tekniikoiden myönteistä vaikutusta merkin imagoon ja 

kannattavuuteen. 

Kehittyneet tekniikat tekevät XC40:stä yhden markkinoiden parhaiten varustelluista kompakteista  

premium-katumaastureista. XC40:n turvallisuus- ja tukiominaisuuksiin kuuluvat mm. Volvon Pilot 

Assist -ohjausjärjestelmä, City Safety, tieltä suistumisen esto ja suoja, risteävän liikenteen varoitin 

jarrutustuella sekä 360° kamera, joka auttaa kuljettajia käsittelemään autoa ahtaissa 

pysäköintitiloissa.  

XC40 tarjoaa myös uuden lähestymistavan säilytystiloihin auton sisällä. Nerokas sisämuotoilu 

antaa XC40:n käyttäjille enemmän käytännöllistä säilytystilaa ovissa ja istuinten alla. Lisäksi 

puhelimille on oma latauspaikka, pieniä kasseja varten on esiin taitettava koukku ja 

keskikonsolissa on irrotettava roska-astia. 

Uuden XC40 -mallin valinneet ovat ensimmäisiä Volvo -asiakkaita, jotka voivat etäjakaa autonsa 

ystävien ja perheenjäsenten kesken uuden digitaaliavaintekniikan avulla. Tämä ominaisuus toimii 

Volvo On Call -varusteen yhteydessä. 

XC40-malliin on tuotannon alusta alkaen saatavana nelisylinteriset D4-dieselmoottori ja T5-

bensiinimoottori. Enemmän voimansiirtovaihtoehtoja, mukaan lukien täyssähkömalli, lisätään 

valikoimaan myöhemmin.  
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Uuden XC40:n tuotanto käynnistyy Volvon tehtaalla Belgian Gentissä marraskuussa. Hinnasto 

julkistetaan lokakuussa, jolloin myös tilauskirjat avautuvat. Volvo XC40 –mallin alkaen hinta 

Suomessa on 39.953 euroa. 
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Volvo Car Group vuonna 2016 

Tilivuonna 2016 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 153,1 miljoonaa euroa (700,0 miljoonaa euroa vuonna 2015). 

Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 18,9 miljardia euroa (17,2 miljardia euroa). Vuoden 2016 myynti käsitti ennätykselliset 

534 332 autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin kasvua vuoteen 2015 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car 

Groupille eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 

Tietoja Volvo Car Groupista 

Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 

autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2016 yhteensä 534 332 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 

Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 

ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 

Volvolla oli joulukuussa 2016 yli 31 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 

markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 

Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 

Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 

(Ruotsi). 

 


