
Service by Volvo 
SERVICE OP Z’N ZWEEDS.



HET DRAAIT OM U 

Service by Volvo is ontwikkeld om u te ontzorgen en elke 
rit zo ontspannen en zorgeloos mogelijk te maken. Daarom 
draait het bij Service by Volvo om uw wensen. Samen met 
onze deskundige technici beslist u welke werkzaamheden 
aan uw Volvo uitgevoerd worden. U krijgt dus precies die 
service die uw Volvo nodig heeft – niet meer en niet minder.

Voor ons telt dat u ook in de toekomst met uw Volvo tevreden 
bent. Volvo’s zitten boordevol geavanceerde software. Onze 
technici kennen de technologie van uw Volvo door-en-door. 
En natuurlijk gebruiken wij bij onderhoud en dienstverlening 
uitsluitend originele Volvo-onderdelen. 
Onze technici beschikken over de beste competenties en voeren 
service aan uw Volvo volgens de fabrieksvoorschriften uit.

Met Service by Volvo heeft u geen omkijken meer naar 
onderhoud of herstel.

Wij wensen u een goede en veilige reis.



VOLVO WERKPLAATSAFSPRAAK ONLINE BOEKEN
volvocars.nl/werkplaatsafspraak

Volvo Online Service Booking

SERVICE DIE OVERAL
BEREIKBAAR IS 

Een service afspraak plannen, waar en wanneer het u het best uitkomt. 
Eventueel selecteert u direct uw Personal Service Technician. Deze online 
planning tool is voor u beschikbaar via uw Volvo On Call app. De planner 
biedt u de mogelijkheid om direct aanvullende werkzaamheden of diensten 
te plannen zoals een vervangende auto of zelfs haal- en brengservice.  
U kunt een service afspraak ook rechtstreeks bij ons maken of u boekt uw 
afspraak online op volvocars.nl

https://www.volvocars.nl/werkplaatsafspraak


ONZE VOLVO SERVICE-PRINCIPES.  
INBEGREPEN BIJ ELK ONDERHOUD:

• Volvo Service 2.0 Software-updates*
• Direct contact met uw Personal Service Technician
•  Vervangend vervoer tegen een aantrekkelijk tarief tijdens onderhoud
• Health Check van veiligheidssystemen
• Volvo Assistance (verlenging tot en met 12 maanden)

   *  Deze update is geldig voor alle Volvo modellen vanaf modeljaar 1999, behalve de Volvo C70 
tot modeljaar 2005, Volvo S40, Volvo V40 tot modeljaar 2003, Volvo XC70 en Volvo V70 
tot modeljaar 2000.

Service by Volvo

DE BESTE SERVICE
EEN BELOFTE AAN U

Uw Volvo is zo persoonlijk als uzelf, daarom is een onderhoudsbeurt 
voor ons nooit routine. Onze ervaren technici controleren uw Volvo 
nauwgezet, zodat u maximaal rijplezier en de hoogste tevredenheid 
ervaart.

Service by Volvo omvat zes belangrijke beloften aan u:

1.  We gebruiken uitsluitend originele Volvo-onderdelen, zo 
waarborgen wij de kwaliteit van het geleverde werk. 

2.  Bij elk onderhoud actualiseren wij de software van het 
motormanagementsysteem en van de aandrijflijn, zodat uw Volvo 
beschikt over de meest actuele software. Zo is uw Volvo na elke 
servicebeurt automatisch up-to-date. 

3.  Via de standaard Health Check controleren wij ook of alle 
veiligheidssystemen zoals camera’s en sensoren optimaal 
samenwerken. Op deze manier zorgen wij voor een optimale 
veiligheid. 

4.  Ook onze pechhulpservice Volvo Assistance wordt verlengd tot 
aan uw volgende servicebeurt (maximaal 12 maanden). Zo krijgt u 
in geval van pech altijd snel hulp, 24 uur per dag, in heel Europa.

5.  We stellen uw eigen Personal Service Technician tot uw 
beschikking. Twee technici werken samen aan uw Volvo en 
hebben persoonlijk contact met u. Door samenwerking zorgen 
wij dat uw onderhoud meteen feilloos wordt uitgevoerd. U 
spreekt namelijk zelf met uw Personal Service Technician af 
wat er aan uw auto gedaan moet worden. En omdat er twee 
monteurs aan uw auto werken, is uw auto sneller gereed zodat u 
vlot weer met uw eigen auto op pad kunt. 

6.  We onderhouden uw Volvo niet alleen, we koesteren hem ook.  
Zo straalt niet alleen u wanneer u uw Volvo bij de werkplaats 
afhaalt, maar ook onze technici zijn net zo trots om aan uw Volvo 
te werken. Ongeacht de service die u door ons laat uitvoeren, 
altijd geldt: bij Volvo maken we onze beloften waar.



Jaarbeurt

SERVICE OP MAAT VOOR U

Rijdt u veel minder kilometers dan dat de service interval aangeeft,  
dan is het misschien interessant voor u om het fabrieks voorgeschreven 
onderhoud één keer in de twee jaar uit te voeren en tussen deze 
beurten door een jaarbeurt. Bij de Volvo Jaarbeurt worden de absoluut 
geadviseerde vervangingen uitgevoerd zoals olie en oliefilter, terwijl we 
daarnaast alle veiligheidssystemen en slijtagedelen controleren zodat u 
weer veilig de weg op gaat.

Volvo Service 2.0

SERVICE VAN A TOT Z 

Uw Volvo is het toppunt van design. Met alleen de beste 
en allernieuwste technologie en onderdelen. Om dit alles 
optimaal te laten functioneren is periodiek onderhoud 
een must.
Service 2.0 bestaat uit volledig onderhoud met complete 
service voor uw Volvo, inclusief alle onderhoudspunten 
zoals o.a. de gratis software-updates en verlenging 
van Volvo Assistance.t Zo maken we u het leven 
gemakkelijker – en u houdt uw Volvo veilig, comfortabel 
en in een topconditie.



Volvo Assistance

SERVICE 
WANNEER NODIG 

Wanneer u onverhoopt pech of een lekke band krijgt, geen 
brandstof meer heeft of u verliest uw sleutel, dan kunt u  
24/7 in heel Europa een beroep doen op de hulpverlening  
van Volvo Assistance, ook in uw woonplaats.
Dat is onze mobiliteitsgarantie: Volvo Assistance. Indien 
mogelijk wordt uw Volvo ter plekke gerepareerd, zodat u weer 
snel met uw eigen Volvo op weg kunt. In 85% van de gevallen 
lukt dat ook, zodat uw Volvo niet weggesleept hoeft te worden 
en u geen gebruik hoeft te maken van een vervangende auto.
Bij de aflevering van een nieuwe Volvo in Nederland, wordt 
Volvo Assistance gratis voor 3 jaar aangeboden. Wij blijven 
Volvo Assistance voor u verlengen zolang u het periodieke 
onderhoud aan uw Volvo bij ons als officiële Volvo-dealer  
laat uitvoeren. Ongeacht de leeftijd van uw Volvo.

Is uw auto geïmporteerd?  
Kijk hier voor meer informatie.

Volvo On Call

GRATIS NOODNUMMER*  
U KUNT BIJVOORBEELD BIJ DE VOLGENDE 
PECHGEVALLEN BELLEN:

•  Mechanisch of elektrisch defect waardoor uw Volvo niet meer 
kan rijden.

•  Bij verkeerd getankte brandstof of indien u zonder brandstof 
komt te staan.

•  Wanneer u buitengesloten bent of wanneer u uw sleutel 
verloren hebt.

•  Bij een lekke band.
•  Defecte of lege accu.
•  Bij een ongeval kunt u contact opnemen met VAS,  

dan coördineren wij de hulpverlening zodat u snel door uw 
eigen verzekeraar wordt bijgestaan. 

*  Telefoon Nederland 0800 865 86 22 77
    Telefoon buitenland + 31 70 314 51 76

VOLVO ASSISTANCE BIEDT U:

• Pechhulp in heel Europa en in uw woonplaats.
•  Transport van de auto naar een dealer, indien reparatie ter plekke niet 

mogelijk is.
•  Indien nodig vervangend vervoer. 
•  In het buitenland, vervangende auto of doorreis per trein of verblijf in 

een hotel.
•  Repatriëren van de auto.
•  Uitbreiding naar Volvo Premium Assistance voor slechts € 45 p/jr. 

Premium biedt u een ruimere dekking met o.a. het tot 30 dagen 
aaneengesloten gebruik van een vervangende auto bij pech.

Altijd o.b.v. voorwaarden Volvo Assistance 
en in overleg met de hulpverlener van Volvo 
Assistance. Volvo Assistance voorwaarden 
leest u op volvocars.nl

tel:0800865862277
tei:0031703145176
http://volvocars.nl


Comfortabel onderweg

Met de Volvo On Call app kunt u op elk moment op 
afstand allerlei informatie over uw voertuig vinden. Zoals 
actuele positie, temperatuur bij uw voertuig, of uw Volvo 
is afgesloten en hoever u met de brandstof nog kunt 
rijden. Een voorbeeld van het dagelijkse comfort dat 
Volvo u biedt.

Volvo On Call*

SERVICE DOOR EEN DRUK OP DE KNOP 

In de pure natuur van Zweden is het altijd goed om een sterke partner aan je zijde te hebben.
Volvo On Call is zo’n partner. Met de Volvo On Call toets kunt u altijd direct om noodzakelijke 
hulp voor het voertuig verzoeken of met de SOS-toets de hulpdiensten bellen. In geval van nood 
informeert uw Volvo zelfs automatisch de hulpdiensten – bv. wanneer een gordelspanner aanspant of 
een airbag opgeblazen wordt. Want wanneer het om uw veiligheid gaat, telt voor ons elke minuut.
Niet alleen maakt Volvo On Call uw leven veiliger, maar ook comfortabeler. Dankzij de app heeft u  
met uw smartphone altijd en overal contact met uw Volvo, of u nu op een onoverzichtelijke 
parkeerplaats uw auto zou willen lokaliseren of al voor het instappen het interieur op aangename 
temperatuur wilt brengen. **
Met de Volvo On Call app bent u altijd met uw Volvo verbonden en kunt u zelfs de app als 
elektronische hulp voor een logboek (van 100 dagen) van uw ritten gebruiken. Bovendien biedt de 
app een praktisch overzicht van de verschillende gegevens van uw Volvo, de inhoud van de tank of 
de laatst doorgegeven positie van uw auto. Maar u kunt ook vanaf uw app van tevoren uw nieuwe 
bestemming al ingeven en doorsturen aan uw Volvo-navigatie.

* standaard in elke Volvo vanaf MY19.
**  uw Volvo moet wel voorzien zijn van parkeerverwarming

VOERTUIG  
GERELATEERDE HULP
Druk op de knop van Volvo On 
Call of meldt u zich telefonisch 
bij een van onze medewerkers. 
Wij sturen meteen hulp naar de 
door het voertuig opgegeven 
GPS-positie.

REISDOEL VERZENDEN
Plan uw reisdoel eenvoudig 
vanuit uw huis. Met Volvo On 
Call kunt u uw route makkelijk 
op de computer maken en 
naar uw Volvo verzenden. 
Zo kunt u op elk moment 
vertrekken.

HULP  
IN GEVAL VAN NOOD
In geval van nood hoeft u alleen de 
SOS-knop in te drukken, waarna 
een Volvo On Call medewerker 
ervoor zorgt dat de politie of 
hulpdiensten gelijk in actie komen.

VOORVERWARMEN
Via de Volvo On Call app kunt u het 
interieur van uw Volvo van tevoren 
op een aangename temperatuur 
brengen. Activeert u de stand 
verwarming of koelt u het interieur 
op de gewenste temperatuur  
(afhankelijk van model en 
uitvoering).

AUTOMATISCH ALARM BIJ 
BOTSING
Wanneer tijdens een botsing 
een airbag opgeblazen wordt, 
of een gordelspanner aanspant, 
wordt automatisch de Volvo On 
Call noodcentrale gealarmeerd.

TANKINHOUD
Met de app weet u altijd precies 
hoeveel brandstof nog in uw 
Volvo aanwezig is en hoever u 
daarmee nog rijden kunt.

LOGBOEK
Wanneer u wilt, maakt de Volvo 
On Call app automatisch een 
invulhulp voor uw elektronisch 
logboek, rittenregistratie van 
maximaal 100 dagen. Op 
deze manier heeft u altijd een 
overzicht van alle ritten.

VOERTUIG  
AFSLUITEN / OPENEN
Bent u er niet zeker van dat u 
uw Volvo op slot heeft gedaan? 
Geen probleem. Met de app 
kunt u de portieren, waar u ook 
bent, openen of veilig afsluiten.



Is uw auto geïmporteerd?

SERVICE IN ALLE GEVALLEN 

Komt uw Volvo uit het buitenland en is deze later geïmporteerd?
Geen probleem, ook dan bent u uiteraard van harte welkom.  
Wij kunnen de software in uw auto aanpassen, zodat u
bijvoorbeeld ook bij Volvo On Call altijd wordt doorverbonden met de
centrale in Nederland. Dit voorkomt taalproblemen en het is wel zo handig
dat u bij de juiste centrale binnenkomt die ook de lokale situatie beter kan
inschatten. Maar ook bijvoorbeeld de teksten in uw instrumentenpaneel
naar het Nederlands aanpast. 

Natuurlijk verzorgen wij ook graag het onderhoud van uw Volvo. U heeft 
dan recht op gratis Volvo Assistance, dat jaarlijks verlengd wordt zolang u 
uw Volvo door een officiële Volvo-dealer laat onderhouden.

Customer  
Lifetime Parts Warranty

UNIEKE LEVENSLANGE 
GARANTIE OP ORIGINELE
VOLVO ONDERDELEN

Als Volvo-dealer gebruiken wij uitsluitend originele Volvo-onderdelen 
en werken technici met de juiste competenties aan uw Volvo. Vandaar 
dat wij voor 100% in kunnen staan voor de kwaliteit van de reparatie. 
Daarom krijgt u – uniek in de auto-industrie – levenslange garantie* op 
originele Volvo onderdelen. Deze garantie geldt vanaf montage van het 
vervangende onderdeel en dekt materiaal- en montagefouten, zolang 
u deze auto bezit en ongeacht het aantal kilometers. Onderhoud bij de 
Volvo-dealer betekent maximale zekerheid voor u.

*  De garantie geldt niet voor accessoires en slijtage- of servicedelen die  
volgens voorschrift vervangen moesten worden.



Airco service

SERVICE VOOR SCHOON
EN FRIS RIJPLEZIER

Voor Zweden zijn natuur en frisse lucht iets kostbaars. Voor uw Volvo 
hebben wij daarom de CleanZone Technologie ontwikkeld. Met dit 
eigen ontwikkelde multifunctionele filter voor het interieur lukt het zelfs 
om in een lange file uitsluitend gefilterde, frisse lucht naar binnen te 
laten stromen.
Zo wordt elke rit een uitstapje alsof u door een Zweeds naaldbos rijdt, 
zodat zelfs mensen die aan hooikoorts lijden, ontspannen kunnen 
ademhalen. Laat daarom regelmatig uw airco door onze deskundige 
technici controleren. Zij zijn het beste van onze CleanZone Technologie 
op de hoogte en weten wanneer zij het filter moeten vervangen 
– natuurlijk met een origineel Volvo filter. Zo geniet u van perfect 
gefilterde lucht, waar u ook heen gaat. Een aircosysteem kan na 
verloop van tijd ook een minder prettige lucht gaan verspreiden door 
het vocht dat ontstaat bij het koelen van het interieur. Deze geur kan op 
een eenvoudige manier verholpen worden bij het reinigen van uw airco. 

Periodieke inspecties

VOLVO ONDERHOUD
BIEDT U VERTROUWEN 

Bij de bouw van uw Volvo werd met grote zorgvuldigheid en volgens 
de hoogste normen en eisen gewerkt. Het is vanzelfsprekend dat we 
dezelfde maatstaven hanteren bij het onderhoud en deze volgens de 
fabrieksaanbevelingen uitvoeren. Mocht u voor uw vakantie staan en 
uw Volvo is nog niet toe aan een onderhoudsbeurt, dan kunt u bij ons 
ook een zomer- of een wintercheck laten uitvoeren.

ONZE TIP:
Sneeuw en regen 
kunnen het zicht sterk 
beïnvloeden. Laat 
daarom minstens 
eenmaal per jaar 
uw ruitenwissers 
controleren. Indien 
nodig vervangen we 
ze door originele Volvo 
ruitenwissers, zodat u 
altijd bij elk weertype 
goed zicht heeft.



Niet alleen voor het oog

VOLVO PROFESSIONAL CAR CARE 

Onze betrokkenheid beperkt zich niet alleen tot nieuwe auto’s. Juist een Volvo met 
een geschiedenis verdient het in onze ogen om goed onderhouden te worden. Ook 
na veel gereden kilometers moet u nog het gevoel hebben in te stappen in een frisse 
Volvo. Met onze Professional Car Care geven we u het gevoel alsof u voor het eerst 
in uw Volvo instapt. Onze ervaren vakmensen kennen ieder hoekje van uw Volvo 
en weten precies waar het vuil zich ophoopt en hoe dat verwijderd moet worden. 
Zij zorgen ervoor dat de glanzende afwerking behouden blijft. Bijvoorbeeld met 
een professionele wasbeurt inclusief het reinigen van de velgen, poetsen, in de was 
zetten, onderhoud van de banden en interieuronderhoud. Zo heeft u nog lang plezier 
van uw Volvo en verzekert u zich ook nog van het behoud van de waarde van uw auto.

Volvo Ruitservice

WAAR VEILIGHEID
MET ZICHT BEGINT 

De voorruit is meer dan alleen het glas. De voorruit vormt een 
wezenlijk onderdeel van de kooiconstructie; indien uw airbag zou 
afgaan bij een aanrijding, vormt de voorruit de steun die uw airbag 
zijn functie geeft. De voorruit is dus een belangrijk onderdeel bij een 
vervanging. Bovendien zorgt de ruit er ook voor extra stevigheid 
mocht uw auto bij een aanrijding over de kop gaan.  
Er zitten achter de voorruit veel veiligheidssystemen die alleen 
optimaal kunnen functioneren als de ruit goed gemonteerd is en alle 
veiligheidscomponenten goed zijn gekalibreerd.
Als de voorruit vervangen moet worden, wendt u zich dan tot onze 
experts.
Aan de ene kant zorgen onze Volvo technici ervoor dat u een originele 
Volvo voorruit krijgt. Aan de andere kant weten zij ook precies hoe alle 
veiligheidsfuncties weer volgens fabrieksvoorschriften geïnstalleerd 
moeten worden. Alleen op deze manier kunnen we garanderen, dat 
bijvoorbeeld City Safety u optimale bescherming biedt. 
U heeft niet alleen een nieuwe voorruit, maar ook volledige zekerheid 
met de garantie dat alle veiligheidssystemen goed functioneren.



Bandenhotel

SERVICE WAAR
ALLES SOEPEL DRAAIT 

Onze toewijding voor uw Volvo beperkt zich niet alleen 
tot de auto, maar geldt ook voor de banden – zelfs als 
ze niet worden gebruikt. Daarom slaan we uw zomer- en 
winterwielen zorgvuldig en onder optimale condities op 
in een donkere, droge en koele plaats.
Bovendien controleren we de banden ook op mogelijke 
defecten en profieldiepte zodat u bij de volgende wissel 
weer over veilige banden beschikt.

Volvo Erkend Schadeherstel

SERVICE DIE SLIM EN
BETROUWBAAR 
REPAREERT 

Elk avontuur met uw Volvo laat sporen achter en op deze 
manier vertelt elke Volvo zijn eigen verhaal. Wij vinden het 
echter beter wanneer u deze verhalen in uw geheugen zet 
en niet bijvoorbeeld in de lak. Goed dat onze experts in de 
werkplaatsen elke nuance van al onze modellen kennen. 
Zo verwijderen wij met onze Smart Repair methode, snel 
en voordelig, cosmetische gebreken als krassen of deuken, 
zonder dat kostbare lakschade opvalt. Als u een afspraak 
maakt kunt u uw Volvo na korte tijd weer meenemen. 
Komt u gerust langs voor meer informatie.



APK

WETTELIJK
VERPLICHTE
KEURING

De APK-keuring is wettelijk 
voorgeschreven. Wij verzorgen de APK 
graag voor u. Onze technici zijn goed 
opgeleide Volvo-specialisten, ze zijn 
vertrouwd om te werken met de juiste 
diagnoseapparatuur, zodat de APK zo 
min mogelijk van uw kostbare tijd vergt. 
Bij Volvo houden we van transparantie, 
vandaar dat uw APK bij ons € 25 all-in 
kost, zónder verrassingen achteraf. Dus 
inclusief de roet-/viergasmeting en de 
RDW-afmelding. Mocht uw Volvo tijdens 
de APK onverhoopt worden afgekeurd en 
de ‘bijbehorende’ reparatie wordt door ons 
als officiële Volvo-dealer uitgevoerd, dan is 
de herkeuring gratis.



Navigatie-updates en kaartmateriaal

SERVICE DIE NIET 
ALLEEN HET REISDOEL,
MAAR OOK DE WEG KENT 

Wij willen graag dat u van elke rit met uw Volvo ontspannen kunt 
genieten. De digitale kaarten van uw Volvo houden u steeds op 
de hoogte, ook van nieuwe woonwijken of wegen die recent 
zijn aangelegd. Wij houden u op de hoogte en helpen u bij de 
updates. Wilt u uw Volvo zelf updaten? Op onderstaande website 
vindt u de nodige gegevens:

VOLVOCARS.COM/NL/SUPPORT

https://www.volvocars.com/nl/support


Volvo en het milieu

SERVICE DIE MEER DAN
ALLEEN AAN HET VERKEER DENKT 

Zweden houden van de natuur. Daarom zijn al onze inspanningen erop gericht om milieuvriendelijk te 
handelen. Dat begint al bij het design van onze voertuigen, gaat verder bij de productiemethoden en  
eindigt bij uw Volvo – bijvoorbeeld bij de CO2-uitstoot maar ook bij de robuustheid en de lange  
levensduur van uw voertuig.
Daarom zetten we in op 10 milieuprincipes waarmee we dagelijks aan de slag gaan, zodat de wereld  
met onze auto’s niet alleen veiliger, maar ook schoner wordt.

1. Wij werken er systematisch aan, om de ecologische footprint te reduceren.
2.  We hebben uitgebreide milieurichtlijnen over de omgang met afvalstoffen en chemicaliën.
3.  De verpakkingen van alle originele Volvo-onderdelen zijn gemaakt van recyclebaar materiaal.
4.  Originele Volvo-onderdelen zijn zo geproduceerd en ontwikkeld dat hun impact op het milieu minimaal is.
5.  De verzending van alle onderdelen is geoptimaliseerd, zodat een zo klein mogelijke footprint ontstaat.
6.  Wij stellen hoge eisen aan onze toeleveranciers en partners, dat ook zij een maximale bijdrage leveren 

aan het reduceren van onze footprint.
7.  Al ons personeel doorloopt een uitgebreid trainingsprogramma over milieubescherming.
8.  Wij zorgen ervoor dat de vervangen auto-onderdelen daar waar mogelijk vakkundig gerecycled worden.
9.  Wij hebben een zeer uitgebreid programma van compleet gereviseerde componenten, om niet onnodig 

energie en materiaal te verspillen. Alles met de kwaliteitseisen van nu.
10.  We streven ernaar om de meest milieuvriendelijke oplossing voor de energievoorziening van onze 

productiemachines te vinden.



Hier vindt u een overzicht,  
wanneer u het beste van onze  
service gebruik kunt maken

KALENDER 

 JANUARI

Sneeuw en ijs kunnen op de lange duur de prestaties van de 
RUITENWISSERS beïnvloeden. Laat u deze aan het eind 
van de winter controleren en eventueel wisselen zodat u met 
goed zicht het nieuwe jaar begint.
 
 FEBRUARI

Langzaam komt de lente er aan – de beste tijd om ook na 
de winter uw Volvo weer op te poetsen. Bijvoorbeeld met 
PROFESSIONAL CAR CARE.
 
 MAART

Lente! Wisselt u indien van toepassing weer naar uw 
ZOMERBANDEN, zodat het brandstofverbruik van uw Volvo 
niet onnodig hoog is.
 
 APRIL

Hogere temperaturen komen er langzamerhand weer 
aan. Houd het hoofd koel en maak een afspraak voor een 
AIRCOCHECK en -REINIGING. 

 MEI

Hooikoortsperiode: rondvliegende pollen.
Laat het filter van uw CLEAN ZONE SYSTEEM checken  
en/of vervangen.

 JUNI

Warme zomermaanden staan voor deur. Het is nu dé tijd voor 
de ZOMERCHECK, zodat u goed voorbereid op vakantie kunt. 
 
 JULI

Zomer, tijd om er op uit te gaan met de auto. Hiervoor neemt 
u vast meer bagage mee. Kijk dan bij uw Volvo-dealer naar 
het aanbod van DAKKOFFERS.
 
 AUGUSTUS

Geniet van het mooie weer voordat de zomer eindigt.
Staat uw auto wegens onderhoud bij de Volvo-dealer, 
informeer dan naar de mogelijkheden voor VERVANGEND 
VERVOER.

 SEPTEMBER

Regen, bladeren, nattigheid – tijd voor meer grip op het 
wegdek. Laat uw WINTERBANDEN er weer opleggen,  
wij bewaren uw zomerbanden graag droog en veilig tot het 
weer tijd voor de zomer is.

 OKTOBER

De zomer is voorbij, de herfst treedt in. Maak daarom uw 
Volvo uit voorzorg WINTERKLAAR.
 
 NOVEMBER

Het koude jaargetijde staat voor de deur. Als uw Volvo ouder 
is dan 6 jaar, adviseren wij u een ACCUTEST uit te voeren, 
zodat u ook bij lage temperaturen de winter goed doorkomt.
 
 DECEMBER

De eerste sneeuw kondigt de wintersport aan. Met 
SKIDRAGERS kunt u uw Volvo eenvoudig in een wintersport 
Volvo veranderen – en dan veilig naar skioorden afreizen.



Onze grootste wens is dat u altijd met uw Volvo tevreden bent. 
Om daar zeker van te zijn verheugen wij ons erop als u uw Volvo ook verder 
laat onderhouden, repareren en controleren door onze deskundige technici.

Voor het geval u vragen, suggesties of wensen voor onze service heeft, 
dan horen wij dit graag. Alleen zo kunnen wij aan ons principe voldoen: 

u in het middelpunt te zetten.

WANT ONZE VOLVO SERVICE IS SERVICE VOOR U.
Goede reis. 

VOLVOCARS.NL

Service by Volvo
UW VOLVO IN DE BESTE HANDEN

http://volvocars.nl
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