Volvo Serviceavtal
– det lönar sig

Det vinner du Med
Ett Serviceavtal
Service som är planerad och prissatt i förväg ger dig god kostnads-kontroll och
bättre överblick över verksamheten. Det besparar dig både tid och pengar. Ett väl
underhållet fordon är dessutom tillförlitligare. Det sänker den totala ägandekostnaden
och förenklar din vardag – så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Tillgänglighet

Mer tid på vägen, mindre tid på verkstaden. Inget fordon är mer kostsamt
än ett som står still. Därför ser Volvo till helheten när det gäller tillgänglighet. Med
fjärranslutning kan Volvo följa lastbilen på distans och därigenom få information om
dess status – och förebygga oplanerade stillestånd. Genom att låta Volvo hantera även
ditt släp och din påbyggnad så minimerar du antalet stopp och kan enklare planera din
tillgänglighet. Allt på samma ställe.

Flexibilitet

Vi skräddarsyr våra avtal så att de passar dina behov perfekt. Oavsett vad du letar efter
och vilka krav du har är våra serviceavtal tillräckligt flexibla för att ge dig den bästa
tänkbara lösningen.

Ekonomi

Undvik oväntade kostnader och få mindre pappersarbete. Med ett serviceavtal får du
kontroll på dina kostnader genom en fast månadsavgift.
Inga oväntade utgifter.

Kontroll

Planering och underhåll är ordnat
– flera år i förväg. Om du vill säkerställa
dina fordons produktivitet kan du
genom att teckna ett Volvo serviceavtal
fokusera på din kärnverksamhet.
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Är du intresserad av att inkludera påbyggnaden?
Oavsett om du vill teckna ett serviceavtal för lastbilen eller släpet är det möjligt att inkludera påbyggnaden. Om du har en Volvo Nyckelfärdig och har valt avtal som inkluderar påbyggnaden, så
får du även ett års extra garanti på påbyggnaden!
Vill du inkludera däck i ditt avtal?
Genom kontinuerlig kontroll av däcktryck och axelinställningar vill Volvo minska risken för
stillestånd på grund av däckhaverier och samtidigt sänka totalkostnaden för däck.
Vill du veta mer?
Ta kontakt med din lokala Volvoåterförsäljare för mer information om
Volvo Serviceavtal.

Volvo GULDAvtal – Lastbil
För dig som

Innehåll

Prioriterar maximal tillgänglighet för
dina fordon och inga oväntade kostnader då reparationer ingår. När
olyckan trots allt är framme så hjälper
vi dig att snabbt komma ut på vägen
genom Volvo Action Service (VAS) och
vårt unika tillgänglighetslöfte.

Förebyggande underhåll & kontroller
• Smörjning, byte av olja, vätskor och filter
• Över 100 invändiga och utvändiga
kontrollpunkter
Reparationer
• Motor

HUVUDFÖRDELAR
• Bekymmersfritt ägande utan
oväntade kostnader då reparationer
ingår. Lastbilen är alltid i toppskick.

• Växellåda
• Drivlina
• Elektronik
• Bromsar

• Ett unikt löfte om 100 % tillgänglighet med fjärranslutning till Volvo.

• Chassi, fjädring, stötdämpare och hjul

• VAS – assistans i beredskap.

• Hytt och interiör

• Hjulupphängning och styrning

Volvo SilverAvtal – Lastbil
För dig som

Innehåll

Har lite flexibilitet i din budget och
värdesätter kontroll på ditt fordons
reparationskostnader men samtidigt
vill känna dig trygg att reparationer av
drivlinan ingår.

Förebyggande underhåll & kontroller
• Smörjning, byte av olja, vätskor och filter
• Över 100 invändiga och utvändiga
kontrollpunkter
Reparationer

HUVUDFÖRDELAR

• Motor

• Trygghet då drivlina ingår i avtalet.

• Växellåda

• Optimerat restvärde.
• Ökad tillgänglighet med fjärranslutning till Volvo.

• Drivlina

Volvo BlåAvtal – lastbil
För dig som

Innehåll

Vill känna trygghet i att din lastbil är väl
underhållen utifrån en serviceplan som
är anpassad för just din verksamhet.

Förebyggande underhåll & kontroller

HUVUDFÖRDELAR

• Smörjning, byte av olja, vätskor och filter
• Över 100 invändiga och utvändiga
kontrollpunkter

• Kundanpassad serviceplan.
• Säker att underhållet uppfyller garanti.
• Ökad tillgänglighet med fjärranslutning till Volvo.

Volvo Classic Blåavtal – lastbil
För dig som

Innehåll

Har en bil som är fyra år eller äldre och
som inte används lika intensivt, rullar
kortare sträckor eller med lättare
körning? Då passar Volvo Classic
Blåavtal.

Förebyggande underhåll & kontroller
• Anpassat underhåll efter fordonets ålder
samt kundens önskemål

Volvo GuldAvtal - Släp
För dig som

Innehåll

Prioriterar maximal tillgänglighet för
dina släp och inte vill ha oväntade
kostnader då reparationer ingår. Ett
bekymmerfritt ägande för dina släp.

Förebyggande underhåll & kontroller
• Upphängning/styrning
• Belysning
• Kontroll under fordonet
• Broms
• Chassi, fjädring, stötdämpare och hjul
• Smörjning

HUVUDFÖRDELAR
• All service på ett ställe för att
maximera tillgänglighet.
• Bekymmersfritt ägande utan
oväntade kostnader då reparationer
ingår.
• Optimerat restvärde då släpet alltid
är i bästa möjliga skick.

Reparationer
• Broms
• ABS / EBS komponenter
• Chassi, fjädring, stötdämpare och hjul

Volvo BlåAvtal - Släp
För dig som

Innehåll

Vill känna trygghet i att ditt släp är väl
underhållet utifrån en serviceplan som
är anpassad för just din verksamhet.

Förebyggande underhåll & kontroller
• Upphängning/styrning
• Belysning
• Kontroll under fordonet
• Broms
• Chassi, fjädring, stötdämpare och hjul
• Smörjning

HUVUDFÖRDELAR
• All service på ett ställe för att
maximera tillgänglighet.
• Optimerat underhåll enligt
serviceplan.

Anpassa
med
tillval

Alla avtalstyper kan kompletteras med ett stort antal tillval. Du kan skapa ett
unikt innehåll som passar just ditt fordon och din verksamhet.
Några exempel:
• Kontrollbesiktning
• Underhåll och reparation av bakgavellyft
• Underhåll och reparation av hydraulikutrustning
• Bärgningsassistans
• Volvo Action Service

