
VOLVO CAR EXTENDED PROTECTION

RIJDEN MET EEN GERUST GEMOED

Wanneer u een Volvo koopt, kiest u voor topkwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.
Niet alleen omdat u een kwaliteitsvoertuig koopt, maar ook omdat uw Volvo-verdeler u de beste service biedt.
Volvo Car Extended Protection beschermt u tegen onvoorziene reparatiekosten, zelfs na het verstrijken van
de twee jaar durende Volvo-fabrieksgarantie.

JARENLANGE ZEKERHEID

Van zodra uw wagen 31 dagen oud is en tot het einde
van de twee jaar durende fabrieksgarantie kunt u een
Volvo Car Extended Protection-contract afsluiten.

UW VOORDELEN
 ■ uitgebreide reparatiekostenvergoeding buiten de 

fabrieksgarantie

 ■ gebruik van orginele Volvo-onderdelen door ervaren 
en door Volvo opgeleide technici

 ■ geldig overal in Europa

 ■ uw Volvo behoudt zijn optimale conditie

 ■ de waarborg kan worden overgedragen aan de 
volgende eigenaar

De waarborgformule waarop u kunt rekenen
(looptijd en kilometerbeperking) wordt beschreven
in uw Volvo Car Extended Protection-overeenkomst.

IDEALE DEKKING

Volvo Car Extended Protection beschermt u tegen hoge
kosten bij onverwachte defecten. Deze zeer uitgebreide
dekking betekent dat u, zelfs na het verstrijken van de
fabrieksgarantie, nog tot 3 jaar extra zonder zorgen kan
rijden met uw Volvo.

Volvo Car Extended Protection dekt de kosten voor
de werkuren en de te vervangen onderdelen, voor zover
het niet om slijtagegevoelige onderdelen gaat.
Op de volgende pagina leest u meer over welke
onderdelen al dan niet gedekt worden door Volvo Car
Extended Protection.

SNELLE EN BETROUWBARE AFHANDELING

Wanneer uw wagen moet worden hersteld, bent u in
goede handen bij uw Volvo-verdeler. De uitzonderlijke
dekking van Volvo Car Extended Protection houdt in dat,
wanneer uw wagen hersteld moet worden,
de waarborgverstrekker – d.w.z. uw Volvo-verdeler –
een snelle en probleemloze afhandeling garandeert.

Ook wanneer uw voertuig in een ander Europees land
moet worden hersteld, belt u gewoon naar uw verdeler,
die indien nodig contact opneemt met de Volvo Warranty
Administration Services. U ziet het, u bent praktisch
overal en altijd gedekt.

HOGE KOSTENVERGOEDING

Wanneer uw voertuig moet worden hersteld, betaalt uw
Volvo-verdeler alle kosten voor werkuren en onderdelen,
ongeacht hoeveel reparaties of schade uw Volvo tot dan
toe heeft ondergaan.

TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR UW WAGEN

De waarborgdocumenten die u ontvangt op het ogenblik
dat u een Volvo Car Extended Protection-contract afsluit,
leveren aanzienlijke voordelen op.

Samen met een correct ingevuld service- en garantieboekje,
bewijzen ze dat uw Volvo regelmatig onderhouden wordt
zoals door Volvo voorgeschreven, middels materialen die
voldoen aan de technische specificaties van Volvo.

De Volvo Car Extended Protection-overeenkomst kan
worden overgedragen aan de volgende eigenaar wanneer
de wagen verkocht wordt tijdens de waarborgperiode.
De waarborgdocumenten zijn dus hun gewicht in goud
waard wanneer u besluit uw wagen te verkopen.



FORMULES EN TARIEVEN

Een Volvo Car Extended Protection-contract kan afgesloten worden vanaf 31 dagen tot 24 maanden na aanvang van 
de fabrieksgarantie en bij een kilometerstand van maximaal 60.000 km. De LONG-formule biedt een kilometerbereik  
tot 200.000 km en is dus ideaal wanneer u jaarlijks meer dan 30.000 km rijdt. Uw Volvo Car Extended Protection 
gaat in op de dag volgend op de vervaldatum van de fabrieksgarantie op uw voertuig.

Volvo Car  
Extended Protection

V40 XC40 ■ S60  
V60 ■ S90 ■ V90

XC60 
XC90

+ 1 JAAR 
beperkt tot  
90.000 km

 € 364  € 525  € 693

+ 2 JAAR  
beperkt tot  
120.000 km

 € 760  € 1.175  € 1.325 

+ 3 JAAR  
beperkt tot  
150.000 km

 € 1.180  € 1.830  € 2.060

Volvo Car  
Extended Protection 
LONG

V40 XC40 ■ S60 
 V60 ■ S90 ■ V90

XC60  
XC90

+ 1 JAAR 
beperkt tot  
200.000 km

 € 500  € 721  € 1.030 

+ 2 JAAR 
beperkt tot  
200.000 km 

 € 1.000  € 1.555  € 1.965 

Prijzen inclusief 21% btw, geldig vanaf 1 juli 2020 tot nader order en ter vervanging van alle voorgaande. Cross Country-, Recharge- en Twin Engine-varianten volgen de prijszetting van de basiscarline.  
Niet bindend document, onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving in specificaties en prijzen.
v.u.: Alessio Lietaert  maatschappelijke zetel: Volvo Car Belgium nv, John Kennedylaan 25, BE-9000 Gent  exploitatiezetel: Volvo Car Belux, Hunderenveldlaan 10, BE-1082 Sint-Agatha-Berchem V

C
B

N
L-

4
0

5
0

0
2

.3
-0

7/
2

0

GEDEKTE ONDERDELEN

 ■ aanjagermotor
 ■ aandrijfas
 ■ ABS-regeleenheid
 ■ ABS-toerentalsensor
 ■ achterruitverwarmingselement 

(breuk uitgesloten)
 ■ airbag
 ■ aircocompressor
 ■ aircoverdamper
 ■ alternator
 ■ condensor
 ■ elektronische delen van het 

motormanagement

 ■ elektronische delen van het 
uitlaatgasreinigingssysteem

 ■ gordelspanner
 ■ hoofdremcilinder
 ■ intercooler
 ■ inwendige delen van de motor
 ■ koplampen (behuizing)
 ■ motoroliekoeler
 ■ radiateur (motor)
 ■ remklauw
 ■ remkrachtversterker
 ■ ruitenwissermotor
 ■ ruithefmotor

 ■ schuifdakmotor
 ■ slangen en leidingen
 ■ spoorstang
 ■ startmotor
 ■ stoelverstellingsmotor
 ■ tankvlotter
 ■ thermostaat
 ■ tweemassavliegwiel met 

starterkrans
 ■ uitlaatgasturbo
 ■ versnellingsbak
 ■ waterpomp
 ■ zitsensor

UITGESLOTEN ONDERDELEN

 ■ bijkomende uitrustingen die niet 
origineel geleverd kunnen worden 
door Volvo

 ■ bijvullingen vloeistoffen zoals 
water, olie, aircovloeistof, ...)

 ■ aanpassen of ombouwen van 
airconditioning

 ■ vervuilingen in het 
brandstofsysteem

 ■ herstellen van wind-, piep en 
rammelgeluiden

 ■ afstellen van carrosserieonderdelen 
en bumpers

 ■ roest- en lakschade

 ■ waterlekkage, respectievelijk 
lekkage aan de carrosserie (zoals 
bv. niet gesloten deur, schuifdak  
of venster)

 ■ onderdelen die onderhevig 
zijn aan verhoogde natuurlijke 
slijtage, zoals uitlaatsysteem incl. 
uitlaatspruitstuk (katalysator valt 
wel onder de garantie), koppelings- 
en remvoering, remschijven, 
remtrommels, banden, velgen, 
schokbrekers, gloeilampen, led- en 
xenonlampen, bougies, batterij 
in sleutel, accu, hybrideaccu, 
accu elektrische aandrijving, 

condensors, relais, wisserbladen, 
bekleding en alle aandrijfriemen 
(distributieriem valt wel onder 
garantie)

Motorolie, oliefilter, 
versnellingsbakolie, automaatolie, 
stuurbekrachtigingsolie, 
remvloeistof, antivriesmiddel, 
koelvloeistof, aandrijfriemen, 
bougies en klein materiaal worden 
alleen vergoed als ze vervangen 
dienen te worden als gevolg van 
een onder de garantie vallende 
schade.

WELKE ONDERDELEN DEKT VOLVO CAR EXTENDED PROTECTION? 

In onderstaand overzicht wordt verduidelijkt welke onderdelen al dan niet onder de Volvo Car Extended Protection-garantie 
vallen, maar deze lijst is lang niet volledig. De garantiebepalingen ten tijde van het afsluiten van de garantie zijn van 
toepassing voor de gehele looptijd van het contract. Uw Volvo-verdeler informeert u graag over alle details.


