Volvo Trucks. Driving Progress

Volvo Service Point Online
Sätter dig i förarsätet

Förbättrad effektivitet och ökad lönsamhet är syftet för alla transportföretag. Därför har vi skapat Volvo
Service Point Online som är ett enkelt sätt för dig att ha ordning på dina kostnader och serviceplaner.

Värde och effektivitet för din verksamhet
Som leverantör av totala transportlösningar vill vi att du som vår kund ska vara helt
nöjd med de fordon vi levererar och den support som du får i din affärsrelation med
oss. Vi känner ett stort ansvar att hjälpa dig att göra din verksamhet framgångsrik
och jobbar kontinuerligt med att förbättra våra system och processer för att de ska
passa den ständigt utvecklande transportbranschen.
Att styra en större såväl som något mindre flotta av fordon tar tid och resurser och
det kan hända att din kärnverksamhet blir satt åt sidan. Att hitta ett sätt att förenkla
din uppföljning är varken enkelt eller billigt.
Volvo Service Point Online sätter dig i förarsätet och ger dig insikt i dina
fordonskostnader. Det minskar administrationen för dig genom att du enkelt kan
ta fram uppföljningsrapporter som gör dig säker på att du har ordning på hela din
verksamhet.
Fördelarna är givna och enkla att se – om du vill göra din verksamhet mer effektiv
samt spara tid och pengar ta då kontakt med din Volvoåterförsäljare och diskutera
Volvo Service Point Service.

www.volvotrucks.com

Fördelar
• Tillgång till din fordinsinformation
dygnet runt
• Möjlighet att logga in från alla datorer
med internetuppkoppling
• Alla fakturadetaljer på samma ställe,
förenklad kostnadsuppföljning och
överblick
• Med översikten kan du vid en
vidareförsäljning ge din köpare en bra
bild av fordonshistoriken
• Du kan se all service och reparationer
som gjorts på dina fordon
• Lägg in övriga kostnader för det som
inte gjorts hos din Volvoåterförsäljare
och få en helhetsbild över dina
fordonskostnader

