PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁŠ VŮZ
Záruční dokumenty, které obdržíte při sjednání
Prodloužené záruky Volvo, nabízejí opravdu velké
výhody. Nejenže svědčí o tom, že Vaše Volvo
pravidelně procházelo servisními prohlídkami
a že údržbové práce byly prováděny odborným
autorizovaným servisem, ale dokumenty lze také
převést na dalšího majitele vozu. Pokud se rozhodnete
svůj vůz prodat, tyto dokumenty zvýší jeho hodnotu.

VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER VOLVO:

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA VOLVO CAR

ŘÍdÍTE S KLIDNOU MYSLÍ

IDEÁLNÍ KRYTÍ

Špičková kvalita, bezpečnost a spolehlivost. To jsou typické
hodnoty, kterými vyniká značka Volvo. Pokud se rozhodnete
vlastnit některý z modelů Volvo, získáte tím jedinečný
vůz společně s řadou prémiových servisních produktů.
Například prodloužená záruka Volvo Vás ochrání před výdaji
za nepředvídatelné opravy po uplynutí standardní dvouleté
záruky výrobce.

Prodloužená záruka Volvo nabízí téměř vše, co Vás
napadne. Pokud je Váš vůz plně chráněn tímto způsobem,
můžete až tři roky po skončení záruky výrobce jezdit svým
Volvem v klidu a bez zbytečných starostí. Prodloužená
záruka Volvo kryje většinu mechanických, elektrických,
elektronických a hydraulických součástí Vašeho vozu včetně
nákladů na práci. U svého autorizovaného dealera Volvo
získáte více informací, kterých konkrétních součástek
se záruka netýká.

ZAJIŠTĚNÍ NA DALŠÍ ROKY

VYBERTE SI ZE DVOU MOŽNOSTÍ
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Během trvání dvouleté záruky výrobce si můžete
prostřednictvím svého autorizovaného dealera Volvo
sjednat Prodlouženou záruku Volvo Car na dobu
12, 24 nebo 36 měsíců, která ve všech případech
platí do ujetí 150 000 km.

Obsah nabídky je v obou variantách stejný, liší se cenou
dle termínu zakoupení Prodloužené záruky. Dvě varianty
reflektují stáří vozu a najeté kilometry.

Podmínkou sjednání Prodloužené záruky je pouze
maximální nájezd 60 000 km v době uzavírání smlouvy.
Informace o typu Prodloužené záruky najdete ve svých
záručních dokumentech. Stejně jako všechny klíčové
kontakty, které můžete v případě potřeby využít v rámci
celé Evropy.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA VOLVO –
RYCHLÉ, FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ

Prodloužená záruka Volvo nabízí tyto výhody:
• komplexní ochranu před náklady na opravy
poruch nad rámec záruky výrobce,
• garantovanou likviditu v případě oprav,
platí po celé Evropě,
• zvýšení hodnoty vozu,
• možnost přenosu nároků plynoucích ze záruky
na příštího majitele,
• používání originálních dílů Volvo,
• záruku odborného, profesionálně vyškoleného
servisního týmu.

V případě potřeby opravy se můžete bez obav spolehnout
na svůj autorizovaný servis Volvo. Prodloužená záruka
Volvo zaručuje, že kdykoliv bude nutné opravit Váš vůz,
veškerý servis proběhne rychle, za přítomnosti odborníků
a s použitím originálních náhradních dílů. Více informací
o komponentech, na které se tato záruka vztahuje, získáte
ve svém autorizovaném servisu Volvo. Pokud bude Váš vůz
vyžadovat servis kdekoliv na území Evropy, stačí jednoduše
kontaktovat svého autorizovaného prodejce Volvo, který
zajistí vše nezbytné k co nejrychlejší opravě. S prodlouženou
zárukou Volvo jste maximálně krytí.

Do 3 měsíců
a do 5 000 km

VOLVO V40,
V40 CROSS
COUNTRY

VOLVO S60, S60 CROSS
COUNTRY, V60, V60 NEW, VOLVO XC60
V60 CROSS COUNTRY,
NEW,
S90, V90, V90 CROSS
VOLVO XC90
COUNTRY, VOLVO XC40

12měsíční záruka
(včetně DPH)

6 581 Kč

9 373 Kč

12 937 Kč

24měsíční záruka
(včetně DPH)

12 557 Kč

18 686 Kč

26 292 Kč

36měsíční záruka
(včetně DPH)

19 849 Kč

30 004 Kč

43 088 Kč

Do ukončení
tovární záruky
a do 60 000 km

VOLVO V40,
V40 CROSS
COUNTRY

12měsíční záruka
(včetně DPH)

7 346 Kč

10 508 Kč

14 525 Kč

24měsíční záruka
(včetně DPH)

14 099 Kč

21 066 Kč

29 708 Kč

36měsíční záruka
(včetně DPH)

22 327 Kč

33 876 Kč

48 747 Kč

VOLVO S60, S60 CROSS
COUNTRY, V60, V60 NEW, VOLVO XC60
V60 CROSS COUNTRY,
NEW,
S90, V90, V90 CROSS
VOLVO XC70,
COUNTRY, VOLVO XC40, VOLVO XC90
VOLVO XC60 CLASSIC

