PAKIET SERWISOWY VOLVO

Najprostszy sposób
na utrzymanie wysokiej
wartości Twojego Volvo

ZAPOMNIJ O KOSZTACH SERWISU
JUŻ W DNIU ZAKUPU NOWEGO VOLVO
Jeżeli wraz z zakupem nowego Volvo zdecydujesz się nabyć Pakiet Serwisowy Volvo,
zyskujesz pewność, że odtąd Twoje auto będzie serwisowane w najlepszy możliwy sposób
– przez przeszkolonych techników Volvo korzystających wyłącznie z oryginalnych części
zamiennych. Regularne przeglądy okresowe u Twojego dealera Volvo nie tylko pozwolą
zachować samochód w idealnym stanie technicznym, ale zapewnią też utrzymanie wartości
auta na najwyższym możliwym poziomie. Dzięki jednorazowej opłacie pokrywającej koszty
pierwszych trzech lub pięciu przeglądów przez najbliższe trzy lub pięć lat nie musisz myśleć
o kosztach serwisu.
PROSTE ROZWIĄZANIE SPRAW SERWISOWYCH – SPOKÓJ I BEZTROSKA
Przeglądy okresowe przeprowadzane są co 12 miesięcy lub co 30 000 km przebiegu
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Pakiet Serwisowy Volvo przewiduje m.in. bezpłatne
aktualizacje oprogramowania, przedłużenie usługi Volvo Assistance, kontakt z osobistym technikiem
serwisowym i kompleksowy przegląd samochodu. Ponieważ przeglądy przeprowadzane są przez
wyszkolonych techników, wyposażonych w fabryczne narzędzia oraz zaaprobowane przez Volvo płyny
i części, masz pewność, że Twoje Volvo jest w najlepszej możliwej kondycji. A jeżeli zdecydujesz się
sprzedać swoje Volvo przed upływem okresu obowiązywania Pakietu, pozostałe przewidziane w nim usługi
automatycznie przechodzą na nowego właściciela, zwiększając w ten sposób wartość auta przy odsprzedaży.
Mamy nadzieję, że posiadanie Volvo dostarczy Ci wiele satysfakcji i samych wspaniałych przeżyć.
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WYGODA DLA CIEBIE,
NAJLEPSZA OPIEKA DLA TWOJEGO VOLVO
Poza usługami czysto technicznymi oferujemy wiele dodatkowych korzyści przewidzianych
podczas każdej wizyty samochodu w serwisie Volvo.
BEZPŁATNA AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA
Stale rozwijamy i ulepszamy oprogramowanie
naszych samochodów, setki inżynierów pracują nad
optymalizacją modułów elektronicznych sterujących
różnymi funkcjami. To oznacza, że Twoje Volvo
opuszcza serwis zawsze ulepszone, aktualizacja
jest bowiem standardową usługą. Optymalizacji
podlegać może na przykład działanie klimatyzacji,
interfejsu kierowcy czy sterowanie silnikiem.

SPRAWDZENIE SAMOCHODU
Podłączymy Twoje Volvo do komputerowego
systemu diagnostycznego, aby sprawdzić
poprawność działania wszystkich systemów
bezpieczeństwa. Zbadamy również stan
akumulatora. Dziś wiele zewnętrznych urządzeń
(iPody, smartfony, nawigacja itp.) wymaga
podłączenia do źródła prądu – sprawdzamy
akumulator, aby zapewnić Ci poczucie pełnego
bezpieczeństwa.

VOLVO ASSISTANCE
Po wykonaniu przeglądu w Autoryzowanym
Serwisie Volvo przedłużymy usługę Volvo
Assistance na kolejny rok bez dodatkowych opłat.
Volvo Assistance to całodobowa pomoc techniczna
w razie awarii samochodu, dostępna w każdym
kraju Europy Zachodniej bez względu na to, czy
chodzi o wymianę przebitej opony, czy o pokrycie
kosztów noclegu na czas naprawy auta.

MYCIE SAMOCHODU
Przyjemnie jest wsiąść do czystego, umytego
samochodu. Dlatego umyjemy Twoje Volvo
za każdym razem, gdy trafi do naszego serwisu.
Zgodnie z ideą programu Volvo Service 2.0
Twój samochód opuszcza serwis nie tylko
w nienagannym stanie technicznym, ale również
elegancko prezentując się z zewnątrz

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
W czasie przeglądu możesz wciąż potrzebować
samochodu. Dlatego zawsze zaproponujemy
Ci samochód zastępczy. Twój osobisty technik
serwisowy zarezerwuje go dla Ciebie.
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OSOBISTY TECHNIK SERWISOWY
W ramach programu Volvo Service 2.0 do Twojej
dyspozycji pozostaje specjalnie przeszkolony
osobisty technik serwisowy. Pomoże Ci
zarezerwować dogodny termin przeglądu
lub innych usług, jak na przykład wymiana opon.
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AUTORYZOWANY SERWIS VOLVO
Regularne przeglądy u autoryzowanego dealera Volvo to najlepszy sposób na beztroską eksploatację
auta. Dzięki nam masz pewność, że korzystasz z usług profesjonalnego serwisu przeprowadzonego
przez wyszkolonych fachowców oraz że w Twoim Volvo zastosowano oryginalne części zamienne.
Żyjemy naszymi samochodami, znamy modele Volvo jak własną kieszeń.
CZYNNOŚCI SERWISOWE OFEROWANE W AUTORYZOWANYCH SERWISACH VOLVO:

• Wymiana oleju silnikowego
• Wymiana filtra oleju
• Wymiana filtra kabinowego
• Wymian świec zapłonowych – zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi przebiegu
• Wymiana filtra powietrza – zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi przebiegu
• Wymiana paska klinowego – zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi przebiegu
• Wymiana filtra paliwa – zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi przebiegu
• Wymiana paska rozrządu – zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi przebiegu
• Wymiana płynu hamulcowego (co dwa lata)
• Aktualizacja oprogramowania
• Odczyt kodów diagnostycznych
• Uzupełnienie płynu spryskiwacza
• Mycie nadwozia
• Kontrola pasów bezpieczeństwa
• Kontrola stanu akumulatora
• Kontrola piór wycieraczek

• Kontrola ciśnienia w oponach
• Kontrola stanu opon
• Kontrola poziomu i jakości płynu chłodniczego
• Sprawdzenie silnika pod kątem wycieków oleju
• Sprawdzenie skrzyni biegów pod kątem
wycieków oleju
• Kontrola układu kierowniczego
i przedniego zawieszenia
• Kontrola osłon i przegubów półosi
• Kontrola przegubów wału napędowego
• Kontrola stanu przewodów
hamulcowych i paliwowych
• Kontrola klocków i tarcz hamulcowych
• Kontrola mechanizmu hamulca ręcznego
• Kontrola hydraulicznego układu hamulcowego
• Kontrola elementów tylnego zawieszenia – zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi przebiegu
• Kontrola i uzupełnienie płynów w komorze silnika
• Kasowanie kontrolki przypominającej
o wizycie w serwisie

OLEJE SILNIKOWE ZAAPROBOWANE PRZEZ
VOLVO – TYLKO W AUTORYZOWANYCH
SERWISACH VOLVO
Stosowanie właściwych olejów i filtrów ma
ogromny wpływ na poprawne działanie silnika.
W Autoryzowanym Serwisie Volvo zawsze
otrzymasz materiały najlepsze dla Twojego Volvo.
GARŚĆ DANYCH NA TEMAT OLEJÓW
SILNIKOWYCH:
• Wszystkie silniki Volvo jeszcze w fabryce
napełniane są specjalnym olejem syntetycznym
• Olej ten został opracowany wspólnie przez firmy
Castrol i Volvo, tak aby spełniał surowe wymagania
dotyczące żywotności, charakterystyki rozruchu
i zużycia paliwa
• Olej dostępny jest tylko w Autoryzowanych
Serwisach Volvo
• Wpływa na poprawę osiągów i wydajności silnika,
poprawiając ekonomikę jazdy
• Dzięki technologii mikrofiltracji dłużej zachowuje
swoje właściwości

WARUNKI OGÓLNE

Pakiet Serwisowy Volvo obejmuje trzy lub pięć zaplanowanych przeglądów okresowych. Wszystkie
czynności serwisowe przeprowadzane są zgodnie z wybranym Pakietem Serwisowym Volvo, według
zaleceń Volvo Cars. Przewidują one kontrolę zużycia elementów, sprawdzenie działania systemów
bezpieczeństwa oraz pozostałe czynności przewidziane przy konkretnym przebiegu auta, jak wymiana
świec zapłonowych, filtra powietrza czy paska rozrządu. Zawierają koszty robocizny i materiałów
eksploatacyjnych, czyli olejów, płynów, części zamiennych oraz aktualizacji oprogramowania,
obowiązujące w Autoryzowanym Serwisie Volvo.
Pakiet Serwisowy Volvo nie obejmuje jedynie uzupełnienia olejów i płynów między przeglądami
okresowymi oraz materiałów lub płynów, których uzupełnienie lub wymiana nie są przewidziane
przez Volvo Cars.
Pakiet Serwisowy Volvo dotyczy konkretnego pojazdu i obejmuje ustaloną liczbę przeglądów, także po
zmianie właściciela pojazdu. Przegląd okresowy można przeprowadzić u dowolnego autoryzowanego
dealera Volvo na terenie kraju. Bardziej szczegółowych informacji na temat warunków Pakietu
Serwisowego udzieli dealer Volvo.
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