
Gwarancja dyspozycyjności
Volvo Bus – Kontrakty Serwisowe zapewniają klientom właściwe zabezpieczenie przed nieplanowanymi przestojami przy
stałej opłacie miesięcznej. Koszt jest stały albo przeliczany na kilometr. Kontrakty serwisowe są dostępne w kilku
wariantach, przy czym klient może samodzielnie wybrać zakres ochrony.

Tak jak lubisz
Kontrakty Serwisowe Volvo Bus są zaprojektowane pod kątem
Twojej działalności. Koncepcja polega na tym, aby efektywnie
realizować potrzeby wykraczające poza działania wykonywane
we własnym garażu lub warsztacie. Dlatego oferujemy kilka
rodzajów kontraktów: Klasyczny Niebieski, Lekki Niebieski,
Niebieski i Złoty zapewniający całkowity spokój ducha. Aby
dokładnie dopasować kontrakt do potrzeb, można wybrać
odpowiednie opcje z przedstawionej listy. Posiadamy także
rozwiązania specjalne, takie jakie kontrakty obejmujące
akumulator i elektryczny układ napędowy.

Indywidualny harmonogram serwisowy
Dla każdego pojazdu zostaje określone przewidywane
wykorzystanie i na tej podstawie jest tworzony indywidualny plan
serwisowy. Korzyści są podwójne. Pojazd pracuje przez
maksymalną ilość czasu, a właściciel otrzymuje bogate
informacje ogólne pozwalające planować wdrażanie pojazdów.

Stałe koszty dyspozycyjności
Mając kontrakt serwisowy, zawsze znasz koszt serwisu i
naprawy. Ponadto chronisz swoją firmę przed kosztami
nieplanowanych przestojów. Przedstawiciel Volvo chętnie
pomoże Ci określić optymalny wariant kontraktu serwisowego
przygotuje go dla wszystkich Twoich autobusów lub autokarów
Volvo.
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Warianty kontraktu

• Volvo – Klasyczny Niebieski to kontrakt obejmujący plan

serwisowania i obsługi dla pojazdów starszych niż czteroletnie.
Niektóre czynności konserwacyjne przeprowadzisz w własnym
warsztacie, natomiast inne wykona dealer Volvo.

• Volvo – Lekki Niebieski to kontrakt obejmujący plan

serwisowania i obsługi przeznaczony dla nowych autobusów i
autokarów Volvo. Niektóre czynności konserwacyjne
przeprowadzisz w własnym warsztacie, natomiast inne wykona
dealer Volvo.

• Volvo – Niebieski to kontrakt obejmujący całą obsługę

zapobiegawczą zaleconą dla Twojego autobusu lub autokaru
Volvo zgodnie z harmonogramem obsługi Volvo.

• Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo obejmuje wszystkie

konieczne usługi serwisowe i naprawy autobusu lub autokaru
Volvo. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i pozwala skupić
się na podstawowej działalności.

• Kontrakt na akumulatory oznacza, że nie musisz się już martwić

pojemnością akumulatora lub koniecznością jego kosztownej
wymiany.

• Kontrakt na elektryczny układ napędowy stanowi

zabezpieczenie działania akumulatorów i powiązanych elementów
elektrycznego układu napędowego.

• Złoty Kontrakt na układy elektryczne obejmuje wszystkie

pozycje w kontraktach na akumulatory i elektryczny układ
napędowy. Obejmuje także wszystkie konieczne naprawy układu
napędowego, podwozia i zabudowy wykonywane przy użyciu
Oryginalnych Części Volvo.
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BED 209093 2019-08-15. Pokazane lub wymienione w niniejszej publikacji wyposażenie może być wyposażeniem dodatkowym lub jednym z dodatkowych akcesoriów. Niektóre elementy mogą być niedostępne na rynku polskim.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych naszych produktów bez uprzedniego powiadamiania.


