
  Få mere at vide om alle vore servicekontrakter: Tal med din lokale forhandler eller gå til volvotrucks.dk.

Se venligst bagsiden for oplysning om, hvad der er indeholdt i en Volvo Blå Kontrakt. 

 Når der blive taget hånd om den forebyggende 
vedligeholdelse, og din lastvogn er dækket af en 
aftalt serviceplan, er driftstiden sikret, og du kan 
drive en mere profi tabel forretning. 

 Tilføj værdi til din lastvogn – og til din forretning 
 Alt vedligeholdelsesarbejde udføres, når det passer dig, og 
følger den aftalte plan for at minimere driftsafbrydelser.

Alle vores teknikere er autoriserede, bruger originale Volvo-
reservedele og har adgang til alle nødvendige specialværktøjer. 
De udfører det nødvendige arbejde for at sikre driftstiden og 
funktionaliteten, og det giver garanti for, at din lastvogn er i 
topform, når den forlader vores værksted. 

Det sparer dig tid og anstrengelser. Du får også en bedre 
kontrol over dine omkostninger - samt lavere totalomkostninger 
ved ejerskab, da din lastvogn kører mere jævnt og med færre 
driftsstop. 

  Volvo Blå Kontrakt 
  FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICEPLAN 

 Volvo Blå Kontrakt – vigtigste fordele: 
•  Maksimal driftstid 
• Forebyggende vedligeholdelse og serviceplan
• Lavere omkostninger ved ejerskab
• Lastvognen er altid i topform
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Er din lastbil fire år eller ældre, og bruges den ikke så intensivt, kører kortere strækninger eller 
bruges kun til lettere kørsel? Vi kan som alternativ til det komplette forebyggende vedligehold-
elsesprogram - og i samråd med dig - tilbyde et tilpasset servicetilbud, som er i overensstem-
melse med din lastbils behov.

Volvo Classic-Blå-kontrakt  
- vigtigste fordele:

• Skræddersyet vedligeholdelses- og serviceplan

• Fast månedlig udgift

• Lastbilen er altid i bedste stand

• Større tilgængelighed

• Indkaldelse til service

Individuel serviceplan - tilpasset lastbilens  
kørselsforhold
Med Volvo Classic-Blå-kontrakt fordeler du de beregnede 
serviceomkostninger over hele aftaleperioden. I aftalen 
indgår arbejde og originale Volvo-reservedele. På den måde 
ved du nøjagtigt, hvad serviceydelsen vil komme til at koste 
dig i løbet af aftaleperioden. Der er desuden inkluderet en 
række fordele såsom indkaldelse til service, opdatering af 
den seneste software, Volvo-uddannede mekanikere og en 
servicerapport med anbefalinger til udført arbejde.

Få mere at vide om alle vore servicekontrakter: Tal med din lokale forhandler eller gå til volvotrucks.dk.

Se venligst bagsiden for oplysning om, hvad der er indeholdt i en Volvo Classic-Blå-kontrakt.

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com
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INKLUDERET VEDLIGEHOLDELSE

• Motor, olie og filter, udskiftning

• Filter, vandudskiller, udskiftning  

 (hvis relevant)

• Brændstoffilter, udskiftning

• Ventiler, kontrol/justering (hvis relevant)

• Filter, AdBlue, udskiftning (hvis relevant)

• Kontrol af software

• Servicerapport med anbefalinger til udført 

 arbejde

TILVALG

• Fuldservice

• Basisservice

• Filterindsats, luftrenser, udskiftning

• Drivremme, ventilator, udskiftning

• Generatorrem, udskiftning

• Generator, udskiftning

• Kølevæske, udskiftning

• Lufttørrer, tørrerindsats, udskiftning

• Smøring af smørepunkter iht. smøreskema

• Gearkasse, olie og filter, udskiftning

• Bagaksel, olie, udskiftning

• Remstrammer til ventilatorrem

• Ventilationsfilter til brændstoftank,  

 udskiftning

• Smøring mellem servicebesøg

• Fartskriver, 2-årig kontrol

• Kørsel til syn

• Lift, inspektion

• Lift, smøring

• Lift, olieskift

• Vask af lastvognen

• Smøring af drejeskammel

• Smøring af opbygning

• Smøring af træktøj

• Alkolås, kalibrering

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE 

Forbehold for tryk- og tastefejl.Version 3 - November 2019. 

OPTION
• Fartskriver


