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PRO VÁS
A VAŠE KOLA

HOTEL PRO KOLA

Service by Volvo

Service by Volvo

Postaráme se o Váš vůz bez ohledu na to, jakou péči potřebuje. 

Protože věříme, že život by měl být jednoduchý, nabízíme Vám náš vlastní přístup k servisu, 

který je osobní, efektivní a v jehož rámci se o Vás postaráme stejně dobře jako o Váš vůz. 

Služba, které říkáme Service by Volvo, nabízí vše, co potřebujete, tou nejjednodušší možnou cestou.



J I Ž  Ž Á D N É  P Ř E V Á Ž E N Í 

A  S K L A D O V Á N Í  Z I M N Í C H 

N E B O  L E T N Í C H  K O L

ZKONTROLUJEME VÁM JE
Protože nám záleží na Vašem bezpečí a pohodlí, 

pečlivě zkontrolujeme stav Vašich pneumatik 

z pohledu opotřebení, správného nahuštění 

a hloubky vzorku. V autorizovaných servisech Volvo 

Vám ochotně poradí, jak získat z Vašich pneumatik 

maximum pro Vaše bezpečné a hospodárné 

cestování a dlouhou životnost pneumatik.

NABÍDKA SLUŽBY „HOTEL VOLVO 
PRO KOLA“
Proč plýtvat energií na nakládání těžkých kompletních 

kol do zavazadlového prostoru Vašeho vozu a neuspořit 

místo, které by jinak zabírala ve Vašem sklepě nebo 

v garáži? Nabízíme Vám pohodlné řešení, které Vám 

usnadní život a zároveň je skvělé pro Vaše sezonní 

kola. Stačí svého autorizovaného dealera Volvo požádat 

o službu „Hotel pro kola“, a získáte komplexní balíček 

služeb včetně uskladnění sezonních kol, kontroly jejich 

stavu, vyčištění a samozřejmě výměny.
 

UMYJEME VÁM JE
Ještě předtím, než Vaše kompletní letní či zimní kola 

uskladníme, vyčistíme a umyjeme jak jejich disky, tak 

i pneumatiky. Udržování pneumatik v čistém stavu je 

důležité nejen z estetického hlediska, ale i z hlediska 

jejich kvality a životnosti.

PŘEZUJEME VÁM JE
Je to jednoduché, sjednáte si schůzku v našem au-

torizovaném servisu a Váš servisní technik Volvo Vám 

zajistí přezutí letních kol/pneumatik na zimní a naopak.

USKLADNÍME VÁM JE
Díky naší službě „Uskladnění pneumatik / kompletních 

kol“ ušetříte cenné místo ve své garáži. Vaše letní 

nebo zimní pneumatiky uskladníme v optimálních 

podmínkách (v tmavém, suchém a chladném skladu). 

Během uskladnění u nás budou Vaše kola zároveň 

pojištěna. To je výhodné především proto, že většina 

standardních pojištění domácnosti se na Vaše sezonní 

kola, která jsou uložena např. v garáži nebo zahradním 

domku, nemusí vůbec vztahovat. 

SAMOSTATNÁ SLUŽBA 
VÝMĚNA KOMPLETNÍCH KOL / 

PNEUMATIK je sice součástí komplexního 

paketu, ale lze si ji zakoupit také jako samostat-

nou službu.

DODATEČNÁ SLUŽBA 
VYVÁŽENÍ KOL. Pomocí zařízení schválené-

ho automobilkou Volvo můžeme Vaše kola 

také správně vyvážit. Tato služba není součástí 

paketu nabízeného službou „Hotel pro kola“, lze 

si ji přiobjednat. 


