
Varmista optimaalinen käyttöaste
Sopimukseen kuuluu ennakoiva huolto ja korjaukset, joten linja-autosta koituvat kuukausikustannukset ovat aina tarkkaan
tiedossa. Tulos: omistaminen on huoletonta ja voit keskittyä rauhassa asiakkaiden palvelemiseen.

Todellinen käyttöaste
Volvon verkosto ja palvelut ovat erittäin kattavia ja korjaukset
suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä sinun kanssasi, joten
ajoneuvon käytettävyys ja käyttöaste ovat parhaat mahdolliset.

Pätevät mekaanikkomme käyttävät vain Aitoja Volvo
tehdaskunnostettuja Varaosia, ja heillä on käytettävissään kaikki
tarvittavat erikoistyökalut. Linja-autosi onkin varmasti parhaassa
mahdollisessa kunnossa, kun saat sen meiltä takaisin.

Lisäksi kustannukset ovat tarkasti tiedossasi, joten hallintotöiden
määrä pysyy mahdollisimman pienenä. Me huolehdimme
käytännön asioista, jolloin ajoneuvon omistamisen
kokonaiskustannukset jäävät pienemmiksi. Sinun tehtäväksi jää
nauttia hyvin toimivasta ajoneuvosta.

Flexi-Gold – Täysi kattavuus, joustava hinnoittelu
Volvo Flexi-Gold -sopimus antaa saman kattavuuden kuin Gold-
sopimus, mutta se on suunniteltu sopeutumaan liiketoimintasi
kausivaihteluihin. Käyttöön perustuva hinnoittelumalli, joka
koostuu kiinteästä ja muuttuvasta osasta, mahdollistaa
kustannusten mukauttamisen yrityksesi tulojen mukaan. 

Volvo Flexi-Gold -sopimus hyödyntää reaaliaikaista
seurantateknologiaa, jolla tarkkaillaan ja haetaan ajoneuvosi
käyttötietoja. Näin kaikki laskut perustuvat ajoneuvon todelliseen
ajomäärään. 

Kuukausimaksut vaihtelevat todellisen ajomäärän mukaan, mikä
antaa 20 prosentin joustavuuden arvioiduista vuotuisista
ajokilometreistä. Sinulta ei veloiteta ajokilometreihin perustuvia
lisämaksuja vuoden lopussa.

Kuukausimaksut vaihtelevat todellisen ajomäärän mukaan (hinta/km).
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Ennakoiva huolto

• Voiteluaineiden, öljyn ja nesteiden tarkistus
• Määräaikais- ja vuositarkastukset
• Moottoriöljy ja suodatin
• Polttoainesuodattimen vaihto
• Venttiilien ja sumuttimien säätö
• AdBlue®-suodattimen vaihto
• Jarrujärjestelmän tarkistus
• Vaihteistoöljyn ja suodattimen vaihto
• Taka-akselin öljynvaihto
• Ohjauksen ja kuljettajan tilojen tarkistus
• Ulkoinen toiminnallinen tarkistus
• Moottoritila
• Etujousitus
• Ohjausvaihde
• Tarkistus ajoneuvon alla
• Korihuolto*
• Koeajo

Korjaukset

• Moottori
• Elektroniikka
• Vaihteisto
• Voimansiirtolinja
• Jarrujärjestelmä
• Pyörän jousitus
• Ohjaus
• Alusta, jouset, iskunvaimentimet ja pyörät
• Korikorjaukset*

* Koskee vain linja-autoja, joissa on Volvon kori

Volvo Gold ‑sopimus – tärkeimmät hyödyt:

• Ajoneuvon käytettävyys ja käyttöaste ovat parhaat mahdolliset.
• Ajoneuvon korjaukset sisältyvät sopimukseen.
• Huoletonta omistamista.
• Ennakoivat huollot ja huoltosuunnitelma.
• Pienemmät omistamisen kokonaiskustannukset.
• Linja-auto on aina huippukunnossa.
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BED 209953 2020-02-28. Julkaisussa kuvatut tai mainitut laitteet saattavat olla lisävarusteita tai saatavina tarvikkeina, ja ne saattavat vaihdella maakohtaisesti.
Volvo pidättää oikeuden mallin ja rakenteen muutoksiin niistä ennakolta ilmoittamatta.


