
Volvo FMX Unlimited edition

Är du redo för obegränsade möjligheter? Volvo FMX Unlimited Edition erbjuder just detta. Volvo FMX är 
utvecklad för maximal lönsamhet, prestanda och körglädje. Innovationer som I-Shift med krypväxlar, Volvo 
Dynamic Steering har gjort den allt mer attraktiv under åren. Med Volvo Unlimited Edition vill vi ytterligare 
lyfta dess fördelar och din upplevelse genom ett unikt paket av exteriöra och interiöra detaljer. Unlimited kan 
du beställa på alla modeller och konfigurationer. Och målad i den hyttkulör som du själv väljer.

Säkerhet

Vi bryr oss om dig. Med Unlimited Edition följer 
air-bag, röda säkerhetsbälten och Bi-Xenon-
strålkastare. Maximal säkerhet för förare och 
medtrafikanter är en självklarhet för oss. Men 
vår omsorg går längre än så. Nu introducerar vi 
Sjukvårdsförsäkring och ett års fri försäkring ingår 
för en person när du beställer Volvo Unlimited 
Edition.

Lönsamhet

Dynafleet med abonnemangen  
Bränsle och Miljö samt Förartider  
underlättar din uppföljning och  
administration. 

Exteriör 

Stå ut i mängden med din Volvo Unlimtied Edition. 
Du får extra lackering av hytten som ger ett exklusivt 
uttryck och med emblem och stripe som visar att du 
kör en unik lastbil.

Interiör

Du förtjänar den bästa arbetsplatsen, därför har vi 
valt ut ett riktigt exklusivt paket med läderklädsel, 
ventilerat säte med automatisk inställning efter 
förarens vikt, stöd för sida och rygg samt ett 
generöst benutrymme. Läderklädd ratt, säten och 
dörrpaneler – uppgraderade för en ännu snyggare 
förarmiljö, högre komfort och slitstyrka. 



Volvo FMX Unlimited edition

Hytten målas i din valda kulör på ett antal extra 
delar så som övre och nedre grill samt fotsteg, 
varumärkespanelen och bakom dimljus och blinkers. 
Din Unlimited Edition kommer även med unikt 
emblem och stripe.

Bi-Xenon lampor. Upplev en helt ny nivå av ljus. 
Bi-Xenon-lampor har  även längre livslängd än vanliga 
halogenlampor.

Paket med röda säkerhetsbälten och air-bag följer 
med Unlimited Edition. Volvos röda säkerhetsbälten 
har samma funktion som ett standard-trepunktsbälte. 
Den röda färgen betonar ytterligare vikten av att 
använda säkerhetsbältet. Ett bra initiativ för att 
förbättra trafiksäkerheten.

Ventilerat förarsäte med elektrisk uppvärmning och 
integrerat säkerhetsbälte. 

Skräddarsydd kaffemaskin  - 
placerad i förvaringslådan under 
sängen. Lätt att nå från förarplats 
och det större förvaringsutrymmet 
går fortfarande att komma åt.

1 års fritt abonnemang av Dynafleets tjänster 
Bränsle & Miljö och Förartider.  

Med Dynafleet-abonnemanget Bränsle och Miljö 
får du en bra översikt över vad som påverkar din 
bränsleförbrukning vilket hjälper dig förbättra ditt 
resultat och minska din miljöpåverkan. Med Förartider 
får du bland annat automatisk hämtning av data från 
färdskrivarminnen och digitala förarkort.  Alla data 
sparas i Dynafleet och är tillgängliga dygnet runt. 
Med Förartider går det åt mindre tid på planering 
och administration. Du ser direkt hur mycket tid 
förarna har att lägga på nya uppdrag – enligt kör- och 
vilotidsreglerna. 

1 års fri Sjukvårdsförsäkring för en person

Du som har åkeri- eller rörelseförsäkring kan teckna 
Volvos sjukvårdsförsäkring - en av branschens 
bästa, till dig och dina medarbetare. Du kan minska 
företagets sjukfrånvaro genom att snabbt ge de 
anställda tillgång till högkvalitativ sjukvård.  
Vården planeras efter behov och tider som passar 
den medarbetare som behöver vård. Allt för att 
konsekvenserna ska bli så små som möjligt både för 
den enskilde medarbetaren och för företaget. 


