
Är din bil fyra år eller äldre och används den inte lika 
intensivt, rullar kortare sträckor eller med lindrigare körning?  
Vi kan då som alternativ till det kompletta förebyggande 
underhållsprogrammet och i samråd med dig offerera ett anpassat 
serviceupplägg som matchar dina fordons behov. 

 
Volvo Classic Blåavtal inkluderar ett service- och underhålls-
program där serviceplanen är individuellt anpassad till lastbilens 
körförhållanden. Med Volvo Classic Blåavtal delar du upp 
de beräknade servicekostnaderna över hela avtalsperioden. 
I avtalet ingår arbete och Volvo Originaldelar. Därmed vet 
du exakt vad servicen kommer att kosta under perioden. 

I Volvo Classic Blåavtal ingår dessutom en rad förmåner som  
kallelse till service, uppdatering av den senaste mjukvaran på  
befintlig funktionalitet, Volvoutbildade tekniker och servicerapport 
med föreslagna åtgärder.

Volvo Classic BlÅAVTAL
För fordon som är fyra år eller äldre

  FÖRDELAR:

•  Skräddarsydd underhålls- och serviceplan.

• Inkallelse till service.

•  Fast månadskostnad.

•  Uppdaterad mjukvara.

•  Ökad tillgänglighet.

Läs mer om våra serviceavtal: Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare eller besök volvotrucks.se. Se vad som ingår i Volvo Classic Blåavtal på baksidan.



Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com

Förebyggande underhåll  – exempel på valbart innehåll

• Fullservice, inklusive smörjning av smörjpunkter enligt 
gällande smörjschema

• Byte av filter, vattenavskiljare
• Byte av motorolja och filter
• Byte av bränslefilter
• Kontroll och justering av ventiler
• Byte av filter och AdBlue
• Basservice
• Byte av filterinsats, luftrenare
• Byte av drivremmar, fläkt
• Byte av generatorrem
• Byte av generator
• Byte av kylvätska
• Byte av lufttork, torkinsats
• Smörjning av smörjpunkter enligt gällande smörjschema
• Byte av växellåda, olja och filter
• Byte av bakväxel, olja
• Byte av ventilationsfilter för bränsletank
• Byte av remspännare för fläktrem
• Smörjning mellan servicetillfällen
• 2-årskontroll av färdskrivare
• Besiktning (avgift)
• Körning till besiktning
• Besiktning av ADR-utrustning
• Besiktning, oljebyte och smöjning av bakgavellift

• Volvo Extratestade Bromsar
• Tvätt av lastvagn
• Smörjning av vändskiva
• Smörjning av påbyggnad
• Motortvätt
• Smörjning av dragkrok
• Kalibrering av alkolås
• Uppförande av serviceprotokoll med föreslagna åtgärder
• Kontroll och uppdatering av mjukvara -befintlig funktionalitet 
• Uppkoppling till Volvo*

* Förutsatt att bilen har rätt specifikation.


