
VOLVO TOTAL SERVICE PLAN
DE BESTE MANIER 

OM UW VOLVO-RIJPLEZIER TE ONDERHOUDEN

SLIJTAGEONDERDELEN
We vervangen slijtageonderdelen – zoals de interieur-
filter, de multifilter, de ruitenwissers, de remblokken 
en de remschijven – wanneer nodig. 

HERSTELLINGEN
Onze ervaren en bij Volvo opgeleide technici voeren 
alle mechanische en elektronische herstellingen uit 
volgens de unieke Volvo-procedures en naar onze 
hoge kwaliteitsnormen.

VOLVO ASSISTANCE
Uw bewegingsvrijheid, daar wil u onbezorgd van kunnen 
genieten. Naast onderhoud en eventuele herstellingen, 
kan u ook rekenen op de verlenging van uw Volvo 
Assistance voor de duur van het contract.

BANDEN (optioneel)
Rij zomer en winter in alle veiligheid en laat nieuwe 
banden opnemen in uw Total Service Plan. U beslist 
zelf hoeveel banden u voorziet en of u al dan niet voor 
winterbanden kiest. Kiest u ervoor om winterbanden 
op te nemen in uw Total Service Plan, dan is ook de 
kost voor de bandenwissels volledig gedekt.

Scan de QR-code om
contact op te nemen met 
uw verdeler. Hij werkt met 
plezier een voorstel uit dat 
beantwoordt aan uw noden.
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Volvo Total Service Plan
Dankzij het Volvo Total Service Plan, hoeft u zich 
geen zorgen te maken over het onderhoud van en 
eventuele herstellingen aan uw Volvo. Zelfs het 
vervangen van de banden kan worden voorzien.

U SLUIT EEN CONTRACT OP MAAT AF
Zo kiest u de duur van het contract (van 12 tot 60 
maanden) en het aantal kilometers (tot 200.000 km). 
U kiest ook het ritme waarin u uw premies betaalt: 
meteen de volledige som of periodiek (maandelijks, 
trimestrieel, semestrieel of jaarlijks). 
U hoeft alleen langs te gaan bij uw Volvo-verdeler op 
de voorziene onderhoudsintervallen (zoals vermeld in 
het Volvo Service en Garantieboekje) of indien een 
herstelling nodig is. Kies voor een optimale service  
en laat de rest aan ons over.

ONDERHOUD
Alle onderhoudsbeurten – zoals door Volvo  
gepland en vermeld in het Service en 
Garantieboekje – zijn inbegrepen. 
Voor uw Volvo worden enkel hoogwaardige 
originele onderdelen met Volvo-garantie gebruikt. 
We vervangen de oude olie door 100% 
synthetische olie van topkwaliteit en vullen alle 
vloeistofniveaus bij. We voeren een functionele 
controle van de vitale functies van uw Volvo uit 
en maken een testrit ter controle. 
Moet uw Volvo binnenkort naar de technische 
keuring? Dan doen we een extra controle vooraf. 

HET VOLVO TOTAL SERVICE PLAN OMVAT 

ONDERHOUD, SLIJTAGEONDERDELEN, 

HERSTELLINGEN EN OPTIONEEL BANDEN.

Wie vandaag aan zijn conditie werkt, investeert  
in zijn toekomst. Zo is het ook met uw wagen. 

U koos voor een Volvo omwille van de veiligheid, 
de kwaliteit en de betrouwbaarheid. Om uw Volvo 
in topconditie te houden en zo lang mogelijk 
van uw investering te kunnen genieten, opteert 
u best voor het Volvo Total Service Plan: het op 
maat uitgewerkte serviceprogramma van Volvo.


