Volvo service aftaler
VÆRDIFULDE FOR DIG OG DINE MASKINER

”Hvid aftale”
Årligt sikkerhedseftersyn

Denne aftale omfatter det årlige sikkerhedseftersyn inkl. arbejdstilsynets krævede dokumentation, journalisering og inspektionsrapport samt overslag over evt. nødvendige reparationer, alt
efter fabrikkens forskrifter.

”Blå aftale”
Volvo Service Aftale. Indeholder: Hvid aftale + Blå aftale

Denne aftale omfatter al service, der er foreskrevet af fabrikken i henhold til maskines serviceskema. Det eneste du
selv skal sørge for, er den daglige vedligeholdelse. Vi aftaler
serviceintervaller, som vil afhænge af maskinens driftsmiljø
og jeres ønsker for service. Volvo vil kontakte dig, hver
gang det er tid til et aftalt service.

”Sølv aftale”
Volvo Service Aftale m/maskinforsikring. Indeholder: Hvid aftale + Blå aftale + Sølv aftale

Denne aftale omfatter én af vores 3 maskinforsikringer. Der kan vælges mellem forlænget
garanti, komponent- eller drivlinieforsikring. Et beskedent beløb pr. time kan sikre dig, at dine
reparationsomkostninger ligger fast i en given periode og timetal.
Denne aftale giver en god viden om maskinens service- og reparationsomkostninger.

”Guld aftale”
Volvo Guld Service Aftale
Indeholder: Hvid aftale + Blå aftale + Sølv aftale + Guld aftale

Volvo påtager sig det fulde ansvar for både service og
vedligeholdelse med evt. reparationer (inkl. reservedele,
arbejdsløn og kørsel) i et bestemt antal driftstimer og periode – til en fast pris. Aftalen for dem der ønsker optimal
kalkulationssikkerhed og bedst mulig vedligeholdelse af
deres maskiner.
NB. For maskiner over 12 tons, kan man kun tegne en
”Guld aftale”, hvis maskinens fører gennemgår uddannelsen til Volvo ECO Operator. Omkostningen til denne
uddannelse er indholdt i aftaleprisen. Såfremt der er flere
førere på maskinen, vil der blive opkrævet et ekstra kursustillæg for disse.

Lad Volvo tage ansvaret - og gøre arbejdet
Med Volvo Service Aftaler har du fuld adgang til
Volvos ekspertise, hvilket sikrer, at alle aspekter af
din maskines drift øger værdien af din virksomhed.

•
•

Via Volvo Service Aftaler kan du fleksibelt og billigere
sikre dig, at dine maskiner får service til tiden og
bliver perfekt vedligeholdt. Du kan endda lade Volvo
tage ansvaret, hvis noget går i stykker - også det
økonomiske.
På hvilket grundlag ønsker du en ”skræddersyet”
aftale?

•
•

De lovpligtige årlige inspektioner.
De af fabrikken foreskrevne service, olie- og
filterskift inkl. destruktion af spildolier og brugte
filtre.
Alt det ovenstående plus forlænget fabriksgaranti plus komponent- og drivlinieforsikring.
De af fabrikken foreskrevne service, olie- og
filterskift inkl. destruktion af spildolier og brugte
filtre plus alle reparationer inkl. reservedele.

Er din maskine opdateret med den nyeste software?
Blå, Sølv og Guld Service Aftaler indeholder løbende opdateringer af maskinens
software. Disse opdateringer er helt afgørende for, at du kan få den maksimale udnyttelse af din maskine, herunder det optimale brændstofforbrug.
En Volvo Service Aftale, som specifikt er udviklet til at matche dine maskiner og driftsforhold,
er din sikreste vej til problemfri produktivitet.

De bedste resultater opnås, når hver gør det, man
er bedst til. Med Volvo Service Aftaler frigør du
ressourcer til at gøre mere af det, du er bedst til,

og du overlader til Volvo at gøre det, ingen i verden
kan gøre bedre. Det er altså bare en snusfornuftig
arbejdsdeling.

Dine fordele er klare:
• Du får mere tid til det, du er bedst til.
• Dine maskiner er altid opdateret med den nyeste software.
• Dine maskiner bevarer deres ydeevne længere.
• Dine maskiners produktivitet bevares og optimeres.
• Dine maskiners gensalgsværdi forbliver høj.
• Din økonomiske sårbarhed mindskes.
• Din konkurrenceevne optimeres.
• Du får maksimal kalkulationssikkerhed.
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