
PB Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.
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2 Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

Пакетни предложения за 
автомобили Volvo на възраст 
над 6 години

На собствениците, чиито автомобили Volvo са на въз-
раст над 6 години, предлагаме пакетни предложения с 
отстъпка от 20% за труд и 25% за оригинални Volvo 
консумативи и нормално износващи се резервни части. 

В упълномощените сервизи на Volvo работят висо-
коквалифицирани специалисти, които разполагат с 
модерно диагностично оборудване и специални ин-
струменти, гарантиращи качеството на ремонта. 
Оригиналните резервни части са от най-високо ка-
чество и носят съответната гаранция на произво-
дителя.

VOLVO GENUINE SERVICE 6+



2 3Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил. Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

VOLVO непрекъсното развива и подобрява софтуера 
за своите автомобили. Ние просто искаме Вашето 
VOLVO да работи по най-добрия начин. Затова във 
всяко регулярно техническо обслужване е включено и 
безплатно обновяване на софтуера.

Безплатното обновяване на софтуера е част от Volvo 
Genuine Service, една нова концепция за обслужване на 
автомобила. В нея се включват безплатно външно из-
миване на автомобила, безплатен преглед на техни-
ческото състояние на автомобила, VIDA health check, 
безплатна СБА карта с едногодишен абонамент и 
персонален контакт със служител в сервиза.

Пакетните предложения за автомобили VOLVO на 
възраст над 6 години включват оригинални VOLVO 
резервни части, както и труда за тяхната подмяна.

Обърнете се към упълномощен 
сервиз на VOLVO, за да получите 
конкретна пакетна оферта за 
Вашия автомобил.



4 Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

VOLVO GENUINE SERVICE 6+

Обслужване с включени оригинални 
резервни части и труд, за 
платформа P2, D5 двигател.

В примерното обслужване са включени: смяна на 
масло Castrol и маслен филтър; смяна на въздушен 
филтър; смяна на поленов филтър; смяна на горивен 
филтър; VIDA health check; безплатна софтуерна ак-
туализация; проверка техническото състояние на ав-
томобила по утвърден от производителя чек лист; 
безплатна СБА карта с едногодишен абонамент; 
външно измиване.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

S80(-06); V70(00-08); XC90(03-); S60(-09); 
XC70(01-07)

от 739,-   лв. с ДДС от 573,-   лв. с ДДС



4 5Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил. Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

Смяна масло и маслен филтър 
с включени оригинални резервни 
части и труд за платформа P2, D5 
двигател.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

S80(-06); V70(00-08); XC90(03-); S60(-09); 
XC70(01-07)

от 318,- лв.с ДДС от 251,- лв. с ДДС

В примерната услугата са включени: смяна на масло 
Castrol и маслен филтър; проверка техническото със-
тояние на автомобила по утвърден от производите-
ля чек лист; външно измиване.



6 Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

Обслужване с включени оригинални 
резервни части и труд за платформа 
P3, D5 двигател.

В примерното обслужване са включени: смяна на 
масло Castrol и маслен филтър; смяна на въздушен 
филтър; смяна на поленов филтър; смяна на горивен 
филтър; VIDA health check; безплатна софтуерна ак-
туализация; проверка техническото състояние на ав-
томобила по утвърден от производителя чек лист; 
безплатна СБА карта с едногодишен абонамент; 
външно измиване.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

S80(07-); V70(08-); XC70(08-); XC60(-18); 
V60/CC (-18); S60(11-18); V40/CC (13-)

от 796,-   лв.с ДДС от 616,-   лв. с ДДС

VOLVO GENUINE SERVICE 6+



6 7Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил. Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

Смяна масло и маслен филтър 
с включени оригинални резервни 
части и труд за платформа P3, D5 
двигател.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

S80(07-); V70(08-); XC70(08-); XC60(-18); 
V60/CC (-18) S60(11-18); V40/CC (13-)

от 318,-   лв.с ДДС от 251,- лв. с ДДС

В примерната услугата са включени: смяна на масло 
Castrol и маслен филтър; проверка техническото със-
тояние на автомобила по утвърден от производите-
ля чек лист; външно измиване.



8 Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

Смяна спирачна течност 
с включени оригинални резервни 
части и труд.

В примерната услугата са включени: смяна на спи-
рачна течност; проверка техническото състояние 
на автомобила по утвърден от производителя чек 
лист; външно измиване.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

Всички модели от 135,-   лв.с ДДС от 107,-   лв. с ДДС

VOLVO GENUINE SERVICE 6+
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Смяна масло на петстепенна 
предавателна кутия AW50-51                  
с включени оригинални резервни 
части и труд.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

S80(-06); V70(00-06); XC90(03-06); S60(-06)
XC70(01-06); V50; S40(04-); C30

от 592,-   лв.с ДДС от 453,-   лв. с ДДС

В примерната услугата са включени: смяна на тран-
смисионно масло на АПК AW50-51; проверка техни-
ческото състояние на автомобила по утвърден от 
производителя чек лист; външно измиване.



10 Обърнете се към упълномощен сервиз на VOLVO, за да получите конкретна пакетна оферта за Вашия автомобил.

Смяна масло на шестстепенна 
предавателна кутия AW TF-80SC                      
с включени оригинални резервни 
части и труд.

В примерната услугата са включени: смяна на тран-
смисионно масло на АПК TF-80; проверка техническо-
то състояние на автомобила по утвърден от произ-
водителя чек лист; външно измиване.

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

S80(07-); V70(08-); XC70(08-); XC60(-18); V60/CC (-16) 
S60(11-16); XC90(07-14)

от 682,-   лв.с ДДС от 520,-   лв. с ДДС

VOLVO GENUINE SERVICE 6+
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Смяна ангренажен ремък 
с включени оригинални резервни 
части и труд за платформи Р2* 
и Р3*, D5 двигател

Модел Цена извън пакета Цена в пакета

D5244TX от 576,-   лв.с ДДС от 442,-   лв. с ДДС

В примерната услугата са включени: смяна на ангре-
нажен ремък комплект; проверка техническото със-
тояние на автомобила по утвърден от производите-
ля чек лист; външно измиване.

N.B. При необходимост от смяна на допълнителен 
ремък и обтегач ще Ви бъде направена допълнителна 
оферта с 25% отсъпкa за резервните части.

* Платформа P2 - S80(-06); V70(00-08); XC90(03-); S60(-09) 
XC70(01-07)
* Платформа P3 - 80(07-); V70(08-); XC70(08-); XC60(-18); 
V60/CC (-18); S60(11-18); V40/CC (13-)
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Сервиз: 02/ 400 72 99; Резервни части: 02/ 400 73 38
Сервиз: 032/ 606 606; Резервни части: 032/ 606 606
Сервиз: 052/ 680 209; Резервни части: 052/ 680 214
Сервиз: 0878 014 441; Резервни части: 056/ 807 131
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