
Volvo Flexi-Guld-kontrakt

* Det anslåede årlige kilometertal kan variere inden for et fleksibilitetsområde på +/- 20 %.

40%
FLEKSIBILITETS- 

OMRÅDE*

PÅ LINJE MED DIN VIRKSOMHED

  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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Volvo Flexi-Guld-kontrakten er en brugsbaseret servicekontrakt, hvor de månedlige gebyrer 
tilpasses det faktiske kilometertal. Det betyder, at du får en større fleksibilitet til at tilpasse din drift til 
markedsforholdene og efterspørgslen. 

Volvo Flexi-Guld-kontrakt - vigtigste fordele:

• Den er brugsbaseret, så både vedligeholdelsesaktiviteter 
 og det månedlige gebyr følger dit faktiske kilometertal.

• Forbedrer din pengestrøm ved at tilpasse omkostninger- 
 ne efter indtægterne – selvom din virksomhed har 
 betydelige sæsonændringer.

• Reducerer dit papirarbejde.

• Giver fleksibilitet, der gør det lettere for dig at håndtere 
 fremtidige ændringer i arbejdsmængden.

• Giver ro i sindet ved at sikre din driftstid.

• Reducerer dine samlede ejeromkostninger ved at tilbyde 
 langsigtede kontraktløsninger.

Muligt gennem onlineforbindelse 
Volvo Flexi-Guld-kontrakten er baseret på overvågnings-
teknologi i realtid. Ved hjælp af den avancerede Telematics 
Gateway-teknologi (TGW) i din lastvogn er det muligt 
for os at indhente dine kørselsdata i realtid og overvåge 
lastvognens tilstand. Teknologien gør det også muligt for  
os at basere hver faktura på faktisk kørt kilometertal. 

Du betaler efter indtjening 
Det, der adskiller Volvo Flexi-Guld-kontrakten fra andre 
servicekontrakter, er dens fleksible opsætning. De 
månedlige gebyrer varierer takket være en Gateway, 
der følger din faktiske kørsel. Derudover giver den en 
fleksibilitetsperiode på +/-20 % for dit estimerede årlige 
kilometertal.

Få mere at vide om alle vores servicekontrakter: Tal med din lokale forhandler eller læs mere på volvotrucks.dk.

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

Volvo Truck Corporation

www.volvotrucks.com
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Volvo Flexi-Guld-kontrakten er brugsbaseret. 
De månedlige gebyrer er baseret på dit faktiske kilometertal, 
og det betyder, at omkostningerne er på linje med dine 
indtægter.

De månedlige gebyrer varierer takket være TGW som sidder i 
lastbilen og følger dit faktiske kørte kilometertal (pris/km).

Du kan have et varierende kørselsmønster i løbet af året – 
og dit månedlige gebyr vil altid være på linje med dit faktiske 
kilometertal. Det, der tæller, er, at dit samlede årlige kilometertal 
forbliver inden for dit fleksibilitetsområde.

Jo længere kontrakt, desto mere fleksibilitet får du i faktisk 
kilometertal. Og jo bedre vil du være i stand til at håndtere 
fremtidige ændringer i arbejdsmængden. 

Det årlige kilometertal, der bestemmer 
kontraktomkostningerne, kan ændres inden for et 
fleksibilitetsområde på 40 %.

Hvis dit estimerede årlige kilometertal er 150.000 km, 
kan dit faktiske årlige kilometertal ende mellem 120.000 
og 180.000 km.
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volvo FLEXI-guld-kontrakt
PÅ LINJE MED DIN VIRKSOMHED

Forbehold for tryk- og tastefejl.Version 1 - November 2019. 
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