
BEREIK

Kan ik met de XC40 P8 op vakantie naar het buitenland? 
Ja, u kunt met de XC40 P8 prima op vakantie naar het buitenland. Feit is wel dat het laadnet-
werk minder uitgebreid is dan in Nederland. Door uw reis van te voren goed te plannen, komt u 
niet voor verrassingen te staan.  

Kan ik met de caravan op vakantie? 
De P8 en de toekomstige C40 zijn in staat een caravan te trekken, maar dit heeft logischerwijs 
invloed op het bereik door het gewicht van de caravan, maar ook de aerodynamische eigenschap-
pen. Nederland kent het beste laadpalennetwerk, wat rijden met een caravan eenvoudiger maakt 
dan in het buitenland, waar er minder laadpalen zijn. Het is vaak ook lastiger om met een caravan 
een laadpunt te bezoeken qua toegankelijkheid, waardoor er een hogere wachttijd kan ontstaan.  

Is het al bekend of de P4, met alleen voorwielaandrijving, zuiniger met de stroom om-
springt? 
Wij hebben helaas nog geen informatie voorhanden over toekomstige modellen. 

Eén van de redenen om voor de XC40 te kiezen was de hoge actieradius en het aanhanger 
trekgewicht. Het verbruik valt tot nu toe enorm tegen, helemaal met aanhanger/caravan. 
Wat zijn jullie gebruikerservaringen? 
Wij hebben de afgelopen maanden diverse berichten ontvangen over het verbruik. Zoals tijdens 
onze masterclass werd aangegeven, zijn er meerdere factoren die invloed hebben op de actie-
radius. De meest recente update heeft enkele wijzigingen doorgevoerd die de actieradius ten 
goede zou moeten komen. Het is wel duidelijk dat door de aerodynamische eigenschappen en 
het gewicht van een aanhanger/caravan een elektrisch voertuig tot 50% meer verbruikt. Volvo 
werkt constant aan de verbetering van de software en deze worden dan ook via de “Over The Air” 
updates zodra deze beschikbaar zijn,  gedownload in uw auto zodat u er van verzekerd bent altijd 
van de meest optimale en recente software versie bent voorzien. 

De omstandigheden bepalen de actieradius, maar hoe betrouwbaar/hoe slim is de opge-
geven waarde van de Google Assistant voor de resterende actieradius? 
Google Maps, Google Assistant en de overige systemen van de auto communiceren continue 
met elkaar. Hierdoor weet Google Assistant uiterst nauwkeurig wat uw resterende actieradius is. 
Google Maps houdt zelfs rekening met de weersomstandigheden. Dit wordt continue geüpdatet 
en verbeterd.   

Het vermelden van de actieradius verschijnt pas als er veel van de capaciteit van de batte-
rij verbruikt is. Kan dit ook zichtbaar worden vanaf aanvang? 
Nee, dit kan alleen bij de laatste 25%. Thomas vertelt hierover in de masterclass vanaf minuut 
11:55. Samengevat is het antwoord dat Volvo hier bewust voor heeft gekozen, omdat procenten 
een beter beeld geven dan de actieradius. Vergelijkbaar met hoe uw telefoon in het begin een 
percentage weergeeft en wanneer de accu leeg raakt weergeeft hoeveel uur of minuten de accu 
nog meegaat bij het gebruik op dat moment. 



Ik heb mijn auto voor 90% opgeladen, maar de volgende dag was dit nog maar 86%. Ik 
heb de auto niet gebruikt, hoe kan dit? 
De verloren 4% zijn vermoedelijk ‘laadverliezen’ of ‘interne verliezen’. Dit kan door kou komen, 
maar ook doordat de systemen in de auto 24/7 werken.  

Is het mogelijk om de actieradius vanaf fabriek te vergroten door het aantal pk’s en de 
Nm’s te knijpen? 
Nee, dit is niet mogelijk. Een hoog vermogen staat niet gelijk aan een hoog verbruik. Het aan-
spreken van het maximale vermogen wel. De rechtervoet is in dit geval bepalend voor het ver-
bruik en niet zozeer de maximum prestaties. 

PLUG-IN HYBRIDES

Een TwinEngine heeft geen optie om tot 90% te laden. Is dat voor deze types niet rele-
vant? 
Nee, een Plug-in hybride heeft door het beperkte netto verbruik hier al rekening mee gehouden 
om zo altijd te kunnen herstellen. 

APPS

Hoe betrouwbaar is Google Maps met het plannen van tussenstops voor het laden? 
Doordat Google Maps continue in verbinding staat met uw auto, weet de app precies wat de 
actuele actieradius is, wat de actieradius is tot een tussenstop en tot de eindbestemming. Dit 
maakt het een uiterst nauwkeurig systeem.  

Wanneer komt de Volvo On Call app beschikbaar? 
Volvo On Call komt medio week 20 beschikbaar voor de XC40 P8. 

Wanneer komt Apple CarPlay? 
Apple CarPlay wordt aan het einde van dit jaar verwacht. Apps zoals WhatsApp, Flitsmeister etc. 
maken hier onderdeel van uit. 

Krijgt de Volvo On Call app een laadtimer?  
Ja, de Volvo On Call app beschikt over de functie om het laden in te stellen zoals u wenst. 

Gaat Google Maps de snellaadstations duidelijker op de kaart laten zien? 
Wij hebben geen directe invloed op apps van andere ontwikkelaars.  

INFOTAINMENTSYSTEEM

Hoe kan ik de bestuurdersprestaties zien tijdens het rijden? 
De vermogensmeter in het dashboard geeft een beeld van de op dat moment gevraagde of terug-
gekeerde power. In de boordcomputer kunnen verbruikscijfers worden opgevraagd. 

Waarom maakt Google de zin niet af als ik vraag wat mijn actieradius is? 
Dit komt vanwege een bug die bekend is bij Volvo. Dit wordt tijdens een update verholpen.



CONNECTIVITEIT

Hoe maakt de auto verbinding met het internet? 
De XC40 P8 beschikt over een embedded SIM, waardoor de auto direct met het internet verbon-

den is. 

MULTIMEDIASYSTEEM

De USB-aansluiting voorin is niet verbonden met het multimediasysteem om bijvoorbeeld 
.mp3 bestanden af te spelen. Kan dit aangepast worden of wat zijn hierin de mogelijkhe-
den? 
Op dit moment is het niet mogelijk om .mp3 audiobestanden af te spelen via de USB-aansluiting. 
Wel biedt de geïntegreerde Spotify-app een bijna ongelimiteerde bibliotheek aan muziek. 

Kan de radio ingesteld worden dat die automatisch muziek afspeelt bij het starten van de 
auto?
Volvo heeft er bewust voor gekozen om bij het starten van de auto geen muziek af te spelen. Dit 
reden hierachter is dat de auto bij het starten geen geluid maakt en niet opgemerkt wordt door 
de omgeving. Zo kunt u zich als berijder volledig concentreren op het veilig wegrijden. Medio 
week 22 (onder voorbehoud) komt er een software update die ervoor zorgt dat u zelf kunt instel-
len of de muziek meteen moet afspelen of niet.

Kan de radio aanblijven wanneer je de auto uitzet? 
Dit is momenteel niet mogelijk. Om stroom te besparen gaat de radio uit wanneer er geen druk 
uitgeoefend wordt op de bestuurdersstoel. 

WACHTTIJD / KOPEN VOLVO XC40 RECHARGE P8

Kunt u aangeven wat de wachttijd is voor de XC40 Recharge P8? 
We hebben nog enkele XC40 P8 modellen die uit voorraad leverbaar zijn en dus een korte 
wachttijd hebben. Nieuwe modellen kunnen we niet een precieze indicatie op geven, maar de 
verwachting, op dit moment, is medio september.   

De XC40 P8 en C40 kan je alleen nog online kopen of leasen. Wat betekent dit voor mij?  
Alleen de uiteindelijke koop van de auto vindt online plaats. U kunt de auto bij ons in de 
showroom gewoon bezichtigen, proefrijden en online kopen. We kunnen u in het gehele traject 
begeleiden.  

WARMTEPOMP

De warmtepomp is een sterk aanbevolen optie, maar niet te controleren of deze daadwer-
kelijk werkt. Hoe controleer ik dit? 
De warmtepomp wordt automatisch ingeschakeld via de preconditioneren optie, dit wordt ook 
uitgelegd in de masterclass. Dit kan uiteindelijk ook via de Volvo On Call-app. Een snelle truc om 
te zien of de warmtepomp werkt is er helaas niet, behalve dat het te zien is aan een lager ver-
bruik.



ONDERHOUD EN KOSTEN
 
Hoe is het gesteld met de betrouwbaarheid en de onderhoudskosten? 
In het magazine vindt u een berekening die het onderhoud van een elektrische XC40 vergelijkt 
met die van een brandstofuitvoering. Kleine kinderziektes zijn in het begin verholpen met soft-

ware updates en Volvo is continue bezig met het doorontwikkelen van de software. 

CONDITIONEREN, LADEN EN ACCU

Wat is één en drie fase laden? 
In het magazine vindt u hierover nog meer informatie, maar het verschil tussen één en drie is in 
het kort het maximaal laadvermogen. Bij één fase bedraagt dit namelijk 3,7 kW/h en bij drie fase 
11 kW/h. Dit verschil is terug te zien aan de laadduur tot 100%. Ter voorbeeld: de XC40 Rechar-
ge P8 laadt bij één fase tot 100% in 22,5 uur. Terwijl die bij drie fase laden in 7.5 uur tot 100% 
laadt. 

Is het geen optie om de accu tot 95% op te kunnen laden? Of m.a.w. waarom is 90% aan-
bevolen grens? 
U kunt het percentage in het systeem instellen, maar wij adviseren 90% zodat u bij het regene-
reren ook stroom kunt opslaan. 
 
Moet je voorverwarmen aan de stekker? 
Het moet niet, maar voorverwarmen of koelen aan de stekker is een stuk gunstiger voor uw actie-
radius, omdat er geen stroom uit het accupakket wordt gebruikt om de auto op de juiste tempe-
ratuur te krijgen. 

Bij het laden van de auto knippert een groen lampje in de stopcontact van de auto. Wat is 
de reden/functie van dit knipperende lampje? 
Zo ziet u in één oogopslag wat de status van het opladen is. 

Is het schadelijk voor de accu’s wanneer het laadproces onderbroken wordt. Wordt de 
capaciteit bijvoorbeeld snel minder? 
Dit kan geen kwaad. Het systeem houdt zelf bij wat hoeveel stroom naar de accu’s gestuurd 
moet worden en kan de stroomtoevoer tegenhouden terwijl u auto aangesloten is aan de laadka-
bel. 
 
Is al bekend wat de capaciteit van de accu’s is na bv. 5 jaar. 
Over lithium-ion accu’s is bekend dat deze in het algemeen naar 95% gaan in 5 jaar tijd. Maar dit 
is sterk afhankelijk van gebruik en het battery management system in de auto. We kunnen dit niet 
specifiek zeggen voor Volvo’s. 

Is het mogelijk om, als je een 2e hands hybride/elektrische auto aanschaft, door te laten 
meten wat de staat van de accu’s is? 
Ja, wij kunnen het accupakket van elektrische auto’s doormeten en zo de staat van de accu’s ach-
terhalen. Dit wordt ook wel State Of Health genoemd.



Wat zijn de kosten per cel?  
Allereerst is het goed om te vermelden dat het accupakket 8 jaar garantie heeft of tot 160.000 
km. Voorwaarde hiervan is dan wel dat de auto en accu onderhouden en gebruikt wordt volgens 
de aanbevelingen van Volvo Cars. Iets waarvan u altijd verzekerd bent bij Volvo Nieuwenhuijse of 
een andere erkende Volvo dealer. Het accupakket bevat 324 cellen. De kosten per cel zijn afhan-
kelijk van de locatie waar de cel zit.  

Moet je de laadsessie ook via de paal beëindigen voor je de kabel eruit haal, of is het vol-
doende als je de auto ontgrendelt? 
De auto loskoppelen is voldoende. Indien de auto opgeladen is, zet het systeem de stroomtoe-
voer stop. Mocht u in de tussentijd bijv. de auto willen voorverwarmen, dan haalt het systeem de 
benodigde stroom uit het net en niet uit het accupakket. 

ONE PEDAL DRIVE

Voor- en nadelen van One Pedal Drive en wanneer wel/niet gebruiken? 
Het antwoord kunt u ook in het magazine vinden. One Pedal Drive komt het beste tot zijn recht in 
het stadsverkeer, maar heeft ook op de snelweg een toegevoegde waarde. Het systeem laadt de 
batterijen op bij het afremmen, rijden wordt eenvoudiger, intuïtiever en veiliger. Wanneer u op de 
snelweg met Pilot Assist en navigatie rijdt, raden wij aan om One Pedal Drive aan te laten. Maakt 
u hier geen gebruik van kunt u dit deactiveren voor een beter bereik.  

ANDERE AUTO

Ik ben in het bezit van een V60 T8. Verloopt het voorverwarmen via brandstof of elek-
trisch? 
De V60 T8 beschikt over een Fuel Operated Heather (FOH) en gebruikt dus een deel van de 
brandstof.  

Ik rijd nu de XC40 T2 Business Pro. Het herkennen van verkeersborden is bij mijn auto 
zeker niet foutloos, verbetert dit nog? 
Wij weten op dit moment niet of er een software update beschikbaar komt die het herkennen van 
verkeersborden verbetert.  

Zelf rij ik nu de XC40 T5 Recharge. In het begin kon ik met Volvo On Call zelf bepalen wan-
neer ik hem wilde laden, maar sinds enkele maanden kan dit niet meer. Mijn vraag: wan-
neer komt dit terug? 
Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw vestiging, zij kijken graag met u mee naar de 
oorzaak/mogelijke oplossing van het probleem. 

UPDATES

Welke problemen zijn er voor de P8 bekend?  
Elektrisch rijden brengt uitdagingen met zich mee door het aanleren van een nieuwe rijstijl voor 
de beste actieradius en bijvoorbeeld One Pedal Drive. Bekende kinderziektes zijn/worden verhol-
pen door middel van software updates.  



Welke updates kunnen we verwachten en wanneer?   
Wellicht heeft u de nieuwste update, namelijk die van Over The Air, al ontvangen. Deze update 
maakt het mogelijk om software updates op afstand te downloaden en te installeren. Samen 
met deze update zijn er ook verschillende softwareoptimalisaties doorgevoerd die ook het bereik 
vergroten. 

OVERIG

Kan de rechter spiegel ook automatisch naar beneden bij het inschakelen van de achter-
uit? Zoals ook bij andere Volvo modellen. 
Ja, dat kan. Hiervoor moet u eerst naar de instellingen, vervolgens bedieningselementen en daar 
kunt u de functie “Buitenspiegels kantelen bij achteruit” activeren/deactiveren. 

Kan de auto aan de WiFi van de woning gekoppeld worden? 
Jazeker, dit kan via het menu bij instellingen en connectiviteit. 

Wanneer moet ik kiezen voor hybride en wanneer voor volledig elektrisch? 
Dit hangt volledig af van uw persoonlijke behoeftes. Met elektrisch rijden betaalt u een lagere bij-
telling, laadt u goedkoper en rijdt u duurzamer. Met een hybride heeft u een groter bereik doordat 
de Volvo over een brandstofmotor beschikt, maar kunt u vele kortere afstanden elektrisch afleg-
gen. 

Kunnen jullie iets zeggen over het rijgedrag van een elektrische auto? 
Volledig elektrisch rijden doet u met slecht één pedaal. Het maakt rijden eenvoudiger en een stuk 
intuïtiever. Het zwaartepunt van de auto ligt lager en centraler op de weg, wat u merkt in stabili-
teit en natuurlijk heeft u altijd onmiddellijk het volledige vermogen ter beschikking. 

Tijdens de masterclass kwam de term SOC voorbij, wat betekent dit? 
SOC staat voor State of charge en is het laadniveau van een elektrische batterij in verhouding tot 
de capaciteit.  

Waarom zit de laadplug aan de zijkant? 
Dit is door Volvo in Zweden bedacht en toegepast. In tegenstelling tot de brandstofauto’s zit de 
laadplug aan de andere kant.  

Waarom wordt bij verwarmen van de auto cabine niet de 10%-20% elektromotor warmte 
verlies gebruikt, deze is immers gratis. 
Voorverwarmen of koelen terwijl de auto aan de laadpaal staat, is en blijft het voordeligst. In de 
wintermaanden raden we het gebruik van de stoelverwarming aan, omdat dit bijna geen extra 
verbruik betekent. 

Ik begrijp dat de auto via Internet of Things in contact staat, maar met wie en hoe zit het 
met de privacy? 
De auto werkt samen met systemen van Google en gebruikt de daarvoor geldende voorwaarden. 
Dit is vergelijkbaar met de systemen van uw mobiele telefoon, computer etc.



Ik heb nu ruim twee maanden mijn nieuwe XC60 T8 Recharge. Volgens de brochure zou 
hij op ‘pure’ modus 46-52 km bereik hebben. Als ik hem volledig oplaadt, geeft hij stan-
daard 35 km bereik aan en zelfs dat haalt hij nooit. Enig idee waar dit door komt? 
De precieze oorzaak kunnen wij niet vanaf hier geven. Wellicht heeft het te maken met de rijstijl 
of wat u tijdens uw rit in de auto gebruikt. Neemt u vooral  contact op met uw vestiging, dan kij-
ken we samen naar een mogelijke oplossing. 

Kent de P8 ook de verschillende drivemodes? 
Nee, momenteel beschikt de P8 hier niet over. We weten niet of dit in de nabije toekomst door 
middel van een software update verandert.  


