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VÍTÁME VÁS 
A GRATULUJEME VÁM
Při zakoupení vozu Volvo z našeho programu   
Volvo Selekt jste si nepořídili jen skvěle vypadající, 
bezpečný a spolehlivý vůz, ale dostali jste také náš 
slib, že budete spokojeni. Prodej vozu pro nás 
znamená závazek, že pro Vás bude vlastnictví 
vozu stejným potěšením jako jeho řízení.

Na úplném začátku, než jde vůz vůbec do prodeje, 
zajistí naši mechanici jeho bezpečnost  
prostřednictvím pečlivé kontroly, přípravy,  
aktualizace softwaru, a pokud je to nutné, také 
provedením nezbytných oprav nebo výměny 
součástek za originální díly Volvo. Naše dobrá 
pověst stojí především na výrobě jedněch  
z nejbezpečnějších vozidel, která se pohybují 
na silnicích, a naše vozy Volvo Selekt nemohou 
být v tomto směru výjimkou.

Kromě benefitů plynoucích z našeho záručního 
a asistenčního programu je skutečnou výhodou 
zakoupení ojetého vozu Volvo Selekt to, že získáte 
přístup ke všem odborným a poradenským 
službám, které nabízí Váš Autorizovaný partner, 
čímž se rozumí vše od servisních a opravárenských 
prací až po přizpůsobení vozu vašim představám  
prostřednictvím originálního příslušenství Volvo.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo Selekt. 
Doufáme, že si svůj vůz budete užívat ještě 
po mnoho dalších let.
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SLUŽBY PRO VÁS A VAŠE VOLVO

Pravidelné servisní prohlídky v autorizovaném servisu Volvo jsou nejlepším způsobem, jak  
zajistit bezproblémový provoz Vašeho vozu. Pouze v autorizovaném servisu Volvo Vám  
poskytnou jedinečný servis tvořený spojením originálních dílů Volvo, unikátních servisních  
postupů a zkušeností mechaniků, kteří procházejí odborným školením. To znamená, že Vaše 
Volvo zůstane i nadále Volvem, které si bude udržovat svou původní bezpečnost a kvalitu.

S E RV I S N Í  Z ÁVA Z E K VO LVO

Naším cílem je usnadnit Vám život. Z toho důvodu 
jsme přistoupili k našemu servisnímu závazku  
Volvo, který znamená, že se Vám i Vašemu vozu 
Volvo dostane servisní péče vyšší úrovně.

V rámci servisního závazku Volvo budeme 
například zdarma provádět aktualizaci softwaru 
ve Vašem voze. Protože automobilka Volvo  
neustále pracuje na vývoji a vylepšování softwaru, 
bude vaše Volvo odjíždět z autorizovaného servisu 
vždy trochu vylepšené.

Vaše Volvo vždy připojíme k počítačovému  
diagnostickému systému, abychom provedli  
jeho kompletní prohlídku se zaměřením  
na bezpečnost.

V neposlední řadě zaručuje servisní závazek Volvo 
ještě jednu službu, a to umytí vozu pokaždé,  
když na něm budou v autorizovaném servisu  
vykonávány nějaké práce.

A P O K U D C H C E T E V Y PA DAT 
S K V Ě L E,  M Í T  V Ý B O R N Ý V Ý H L E D 
A DÝC H AT Č I ST Ý V Z D U C H...
Prostřednictvím autorizovaných servisů Volvo  
Vám nabízíme i další služby vztahující se 
k Vašemu vozu. Například si zde můžete v rámci 
profesionální péče o vozy Volvo nechat kompletně 
vyčistit své Volvo. Další službou, kterou nabízíme, 
je odstranění drobných poškození čelního skla. 
Pokud jde o poškození většího rozsahu, vymění 
odborně školení mechanici staré čelní sklo 
za nové originální čelní sklo Volvo, přičemž se  
budou přesně držet předepsaného postupu 
a použijí správné lepidlo. Námi poskytované 
služby se vztahují také na klimatizaci, kterou Vám 
můžeme zkontrolovat a v případě zjištění závad 
také opravit. Nebo můžeme odstranit nepříjemný 
zápach linoucí se z klimatizace.

U svého Autorizovaného partnera Volvo zároveň  
najdete vhodné příslušenství Volvo, díky kterému 
bude vaše Volvo lépe souznít s vašimi potřebami. 
Například máme k dispozici vše, co by se Vám  
mohlo hodit při cestě vozem na dovolenou. 
Bez ohledu na to, zda si s sebou chcete vzít  
kánoe, kola, surfovací prkna, nebo cokoliv jiného, 
máme pro Vás tu správnou výstroj. V naší nabídce 
příslušenství najdete vše, co budete potřebovat 
pro zajištění bezpečné jízdy pro své děti, a rovněž 
praktické příslušenství, které Vám pomůže udržo-
vat vaše Volvo uklizené a náklad v zavazadlovém  
prostoru uspořádaný. Pokud máte zájem o další 
informace, navštivte prosím webové stránky 
www. volvocars.cz.
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ZÁRUKA
Záruka Volvo Selekt, která nabízí kompletní 
ochranu klíčových dílů po dobu minimálně 
12 měsíců, představuje jednu z nejkomplex nějších 
záruk na trhu. Záruka Volvo Selekt je poskytována 
společností Volvo Car Czech Republic s.r.o., 
IČO: 63981726, se sídlem K Chotobuzi 333,  
251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 
C 39848 (dále jen „společnost Volvo“). Záruka je 
bezplatně poskytnuta na dobu 12 měsíců 
na vozidla prodaná v rámci programu Volvo Selekt 
autorizovanými partnery pro prodej a servis 
vozidel Volvo (dále jen „Autorizovaný partner 
Volvo“; aktuální přehled Autorizovaných partnerů 
Volvo je dostupný na https://www.volvocars.com/
cz/dealers/najit-prodejce), případně na delší dobu 
(celkově až 36 měsíců), kterou si zákazník  
prostřednictvím Autorizovaného partnera Volvo  
zakoupil. 

JA K É S LU Ž BY J SO U Z A H R N U T Y 

1.  Předmětem záruky Volvo Selekt jsou všechny 
mechanické a elektrické díly vozidla uvedené 
v původní specifikaci výrobce vozidla  
s výjimkou dílů uvedených dále v odstavci  
Výjimky. 
Předmětem záruky Volvo Selekt jsou rovněž:
•  olejová těsnění – jakákoliv olejová těsnění 

a těsnicí kroužky, které je nutné vyměnit 
v důsledku výměny nebo demontáže motoru, 
převodovky nebo diferenciálu či jakéhokoliv 
jiného dílu krytého zárukou Volvo Selekt,

•  hybridní pohonná jednotka – střídač  
a systém chlazení, HV ECU, vysokonapěťové 
kabely (s vyloučením akumulátorů hybridního 
pohonu).

2.  Doba trvání záruky Volvo Selekt vyplývá  
z certifikátu poskytnutého k vozidlu.

3.  Záruka Volvo Selekt je platná v Evropě a zahr-
nuje území Andorry, Belgie, Běloruska, Bosny 
a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České 
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, 
Gibraltaru, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, 
Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska,  
Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, 
Německa, Nizozemska, Norska, Polska,  
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,  
San Marina, Slovenska, Slovinska, Spojeného 
království, Srbska, Španělska, Švédska,  
Švýcarska a Turecka.

R E K L A M AC E

Pokud je nutné reklamovat vůz krytý touto  
zárukou, jednoduše jej dopravte k nejbližšímu  
Autorizovanému partnerovi Volvo, kde posoudí 
vadu a případně provedou kompletní opravu  
a vyřídí reklamaci ve Váš prospěch.

K RY T Í  Z Á R U KO U N A Ú Z E M Í EV R O PY

Zákazník je oprávněn uplatnit vady vozidla 
u kteréhokoliv Autorizovaného partnera Volvo Car 
v kterékoliv z výše uvedených zemí.  Kontakty 
na všechny autorizované partnery Volvo Car lze 
nalézt na stránce www.volvocars.com.

P OV I N N OST I  Z Á K A Z N Í K A

K zachování záruky Volvo Selekt je nezbytné, aby 
zákazník dodržel intervaly pravidelných servisních 
prohlídek vozidla stanovené výrobcem v servisní 
a záruční knížce, kterou převzal při koupi vozidla 
první majitel. K zachování práv ze záruky Volvo  
Selekt musí být pravidelná servisní prohlídka 
vozidla provedena nejpozději jeden (1) měsíc nebo 
1 250 km od stanoveného data pravidelné servisní 
prohlídky. 

Podmínkou nároku zákazníka na plnění ze záruky 
Volvo Selekt je také to, že zákazník řádně uhradil 
příslušné platby za záruku Volvo Selekt (má-li být 
poskytnuta po dobu delší jak 12 měsíců) a že nut-
nost provedení oprav, jež zákazník požaduje, 
vznikla v průběhu doby trvání záruky Volvo  
Selekt, která je uvedena v certifikátu o záruce  
Volvo Selekt.
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ZÁRUKA
Pro účely zachování záruky Volvo Selekt je dále 
zapotřebí, aby zákazník:
•  řídil vozidlo, udržoval ho a staral se o ně  

v souladu s pokyny uvedenými v příručce  
pro uživatele a v servisní a záruční knížce,

•  prováděl rutinní kontroly hladiny oleje a jiných 
kapalin ve vozidle i mimo doporučené termíny 
provádění servisních prací a v případě potřeby 
je na vlastní náklady doplňoval,

•  neprováděl na tachometru zásahy nebo jiné 
změny, příp. bez zbytečného odkladu oznámil 
Autorizovanému partnerovi Volvo poruchu 
nebo výměnu tachometru s udáním aktuálního 
stavu ujetých kilometrů.

V ÝJ I M K Y 

Předmětem záruky Volvo Selekt nejsou položky, 
které jsou předmětem seřízení nebo výměny  
 při běžných servisních úkonech či údržbě (pokud 
není provedení příslušných prací nutné v přímém 
důsledku výrobní vady). Jedná se o následující 
položky:
 •  výměna nebo doplnění spotřebních kapalin,  

tj. oleje, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, 
roztoku kapaliny do ostřikovačů a chladicí  
kapaliny do klimatizace,

• lišty stěračů,
•  olejové filtry, vzduchové filtry, pylové filtry 

a palivové filtry,
•  všechny autožárovky vnitřního a vnějšího 

osvětlení,
• hnací řemeny – výměna nebo seřízení,
• geometrie/vyvážení kol,
• zapalovací svíčky,
•  výměna brzdových destiček/čelistí/kotoučů 

v důsledku opotřebování.

Záruka Volvo Selekt se nevztahuje na žádnou 
opravu nebo výměnu, jejíž provedení je nutné 
v přímém důsledku: 
• normálního (běžného) opotřebení,
•  zanedbání správné údržby vozidla v souladu 

s pokyny uvedenými v plánu pravidelného  
servisu a údržby vozidla,

•  nedodržení používání dílů a kapalin přede 
psaných výrobcem vozidla (nebo tzv. dílů 
srovnatelné kvality),

•  poškození, k němuž došlo následkem nedba-
losti, nehody nebo nesprávného používání 
vozidla,

•  jakékoli úpravy vozidla nebo jeho částí, včetně 
(nikoli však výhradně) úprav motoru, tuningu 
motoru, které nebyly schváleny výrobcem 
vozidla,

•  míchání odlišných typů paliva nebo používání 
nedoporučeného paliva; to se týká všech  
motorů.

•  poškození čalounění sedadel způsobené 
použitím neoriginálních prostředků 
na ošetření kožených povrchů není kryto  
zárukou (sedadla ve vozech Volvo jsou  
opatřena koženým čalouněním vysoké  
prémiové kvality, a to je nutné udržovat  
prostřednictvím originálního čisticího  
přípravku Volvo na kožené povrchy. Bližší  
informace o prostředcích Volvo určených 
k péči o kožené povrchy získáte u svého  
Autorizovaného partnera Volvo). 

Záruka Volvo Selekt se dále nevztahuje na:
• vady karoserie,
• vady laku,
• vady skel jakéhokoliv typu,
•  vady způsobené třením materiálů, včetně 

opotřebování spojky,
•  vnitřní a vnější výstroj v případě poškození 

nebo nárazu,
•  poškození nebo vadu, která není nahlášena 

Autorizovanému partnerovi Volvo a která má 
za následek vznik další škody na vozidle 
z důvodu užívání vozidla i po projevení vady 
(tzv. drive on damage),

•  vozidla pronajímaná či půjčovaná (např. taxi, 
pronájem vozidla řidičem pro vlastní potřeby 
nebo za úplatu),

•  újmu způsobenou opotřebením a/nebo  
přehříváním vozidla,

•  újmu způsobenou provedením servisní práce 
na vozidle v rozporu se servisními pokyny 
výrobce vozidla.



6

ZÁRUKA
Záruka Volvo Selekt a společnost Volvo  také 
nenesou odpovědnost za žádné vady  
způsobené:
•  jakýmkoliv cizím předmětem zaneseným 

do určitého dílu nebo na určitý díl vozidla,
•  přehřátím způsobeným zakrytým/

nezakrytým dílem,
• mrazem,
•  zaplavením vozidla nebo vniknutím vody 

do vozidla,
•  úpravami, čištěním dílů nebo repasí, které 

nejsou v souladu s doporučením výrobce,
•  použitím jakéhokoliv nevhodného nástroje 

nebo postupu během provádění údržby, 
kontroly, úpravy nebo generální opravy.

N Á R O K Y Z E Z Á R U K Y VO LVO S E L E K T

Projeví-li se během trvání záruky Volvo Selekt 
vada vozidla, je zákazník povinen vozidlo co  
nejdříve po zjištění závady dopravit k Autori-
zovanému partnerovi Volvo. Autorizovaný  
partner Volvo sdělí zákazníkovi na požádání 
příčinu vady a bude-li se jednat o vadu krytou 
zárukou Volvo Selekt, provede bezplatně 
opravu, případně výměnu dílu.
Autorizovaný partner Volvo bude plnit své  
povinnosti během své standardní pracovní 
doby a provede příslušné opravy vždy 
v přiměřené lhůtě.

Zákazník bude uplatňovat vady vozidla 
primárně u Autorizovaného partnera Volvo, 
u kterého vozidlo zakoupil, tím však není 
dotčeno právo zákazníka uplatňovat vady 
u kteréhokoli autorizovaného partnera Volvo 
Car na výše definovaném území.

Na základě záruky Volvo Selekt nejsou  
kompenzovány jakékoli náklady, ušlý zisk,  
ztrátu času či jiné náklady, které vzniknou  
zákazníkovi při dopravě vozidla k Autorizova-
nému partnerovi Volvo nebo ke kterým dojde 
na základě toho, že zákazník nebude moci 
vozidlo využívat po dobu, kdy bude u Autori-
zovaného partnera Volvo opravováno.

P OSTO U P E N Í  Z Á R U K Y

Pokud zákazník prodá nebo jiným způsobem 
převede vlastnictví vozidla na nového vlastníka, 
bude záruka Volvo Selekt k danému vozidlu 
i nadále platná a na nového vlastníka bude  
postoupena společně s právy a povinnostmi  
vyplývajícími ze záruky Volvo Selekt. Aby bylo 
postoupení záruky účinné, má zákazník  
povinnost předat novému vlastníkovi vozidla 
všechny dokumenty související se zárukou  
(zejména doklad o úhradě a certifikát) a nový 
vlastník vozidla musí o změně vlastnictví vozid-
la vyrozumět Autorizovaného partnera Volvo, 
který záruku Volvo Selekt uzavřel.

ST Í Ž N OST I  K Z Á R U C E VO LVO S E L E K T

Co se týče jakýchkoli sporů ohledně výkladu či 
aplikace podmínek záruky Volvo Selekt, 
společnost Volvo se pokusí se zákazníkem 
 vyřešit případné spory na základě vzájemné  
dohody. Spotřebitelé také mohou podat návrh 
na mimosoudní řešení sporu České obchodní 
inspekci, a to u Ústředního inspektorátu  
– oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15,  
Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz,  
web: adr.coi.cz. Podmínky záruky Volvo Selekt 
se řídí právem České republiky a veškeré spory 
v souvislosti s ní budou rozhodovány místně 
příslušným soudem v České republice. 

Pokud vám nemůže pomoci váš Autorizovaný 
partner Volvo, který Vám vůz prodal,  
kontaktujte prosím:
Kontaktní centrum Volvo
K Chotobuzi 333
251 01  Čestlice

Pracovní doba: Po–Pá, 07:30 do 19:00 hod.
Sobota 9:00 do 15:00
tel.: +420 800 186 586
e-mail: czinfo@volvocars.com
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ASISTENČNÍ SLUŽBA
P O M O C N Á R U K A

Zakoupení ojetého vozu Volvo Selekt znamená, 
že jste si zvolili špičkovou bezpečnost a bez-
problémovou automobilovou dopravu, která
Vám nebude dělat žádné starosti. Protože si
myslíme, že si majitelé vozů Volvo zaslouží to
absolutně nejlepší, zajistíme vám 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu ochranu v případě potíží
způsobených mechanickým selháním někte-
rého z komponentů vozu nebo nepředvídatel-
nými okolnostmi.

Postaráme se o vás v naprosté většině případů,
stačí jen zavolat na telefonní číslo:
ČR: 844 844 834 (bez poplatků);
ČR a zahraničí: +420 844 844 834.

Při koupi ojetého vozu Volvo Selekt získáte 
nárok na využívání silniční asistenční služby 
Volvo Assistance po dobu nejméně 12 měsíců. 
Kdekoliv se právě nacházíte, doma nebo v jiné 
části Evropy, budeme vám nablízku, abychom 
Vám pomohli bez ohledu na to, zda máte 
poškozenou pneumatiku, nebo se jedná o něco 
vážnějšího.

N AŠ I  S I L N I Č N Í  AS I ST E N Č N Í  
S LU Ž B U M Ů Ž E T E Z AVO L AT  
V T ĚC H TO P Ř Í PA D EC H:

• Porucha mechanických nebo elektrických dílů
•  Problémy s palivem: nedostatek paliva,  

nesprávné nebo znečištěné palivo
•  Problémy s klíčem: zamčený, ztracený nebo 

poškozený klíč
•  Problémy s pneumatikami: píchlá nebo prázd-

ná pneumatika
• Vybitá autobaterie
•  Dopravní nehoda, následkem které je vůz 

nepojízdný
•  Pokus o krádež nebo útok vandalů, násled-

kem kterého došlo k imobilizaci vozidla 
•  Krádež (zcizení vozu)
•  Požár

CO Z N A M E N Á S I L N I Č N Í 
AS I ST E N Č N Í  S LU Ž BA P R O VÁŠ 
V Ů Z:

•  Provedení oprav a uvedení vozu do provozu 
přímo u silnice.

•  Pokusíme se zprovoznit váš vůz přímo  
na místě, kde došlo k závadě. Pokud se nám 
to nepodaří, odtáhneme ho do nejbližšího  
autorizovaného servisu Volvo nebo – pokud 
této variantě dáte přednost – do Vašeho  
vlastního autorizovaného servisu Volvo, který 
se nachází v okruhu 80 km.

•  Pokud ve chvíli, kdy dojde k poškození vozu, 
táhnete přívěs nebo karavan, postaráme se 
také o něj.
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ASISTENČNÍ SLUŽBA
S LU Ž BY P R O VÁS

Pokud se váš vůz musí odtáhnout do servisu 
Volvo a nelze jej opravit do 4 hodin nebo 
v průběhu stejného dne, řidič a až 5 spolujezd-
ců (7 spolujezdců ve voze XC90) mohou:

P O K RAČOVAT V C EST Ě

•  Taxíkem, je-li vzdálenost domů max. 80 km 
a cena max. 50 eur pronajatým vozem, 
do doby, než bude váš vůz opraven, a to 
po dobu max. 4 dnů. (V případě nehody, 
zcizení, vandalismu nebo požáru pouze 
1 den.)

•  Vlakem – první třídou pro všechny cestující 
s cenou jízdenky max. 600 eur na osobu.

•  Letecky – pokud doprava vlakem bude delší 
než 6 hodin, přičemž náklady na letenku 
v economy class nesmějí překročit 600 eur 
na osobu. (V případě nehody, zcizení,  
vandalismu nebo požáru nabízíme pouze jízdu 
vlakem.)

N E B O P Ř ES PAT V H OT E LU

•  Je-li vzdálenost domů větší než 80 km, 
můžete zůstat v hotelu, než bude váš vůz 
opraven. Hradíme maximálně 4 noci do výše 
100 eur (bez DPH) na osobu za noc 
pro všechny cestující. (V případě nehody, 
zcizení, vandalismu nebo krádeže hradíme 
pouze 1 den – kontaktujte prosím svou  
pojišťovnu.)

V YZ V E D N U T Í  VOZ I D L A

•  Zaplatíme cestu taxíkem pouze jedné osobě, 
která vyzvedne opravený vůz, přičemž vzdále-
nost musí být max. 80 km. Je-li vzdálenost 
větší než 80 km, zaplatíme jízdenku na vlak. 
Pokud je doba jízdy delší než 6 hodin, 
zaplatíme letenku.

R E PAT R I AC E

•  Pokud vozidlo nelze opravit do 3 pracovních 
dnů (v ČR do 2 pracovních dnů), uhradí Volvo 
náklady na odvoz vozu (včetně přívěsu nebo 
karavanu) k místnímu prodejci vozů Volvo 
a náklady na odvoz cestujících domů, přičemž 
budou platit stejné podmínky, jaké jsou  
uvedeny v části „Vyzvednutí vozidla“. Dále 
uhradíme převoz obsahu vozu, např. zavaza-
del a zvířat, k nejbližšímu prodejci vozů Volvo 
nebo domů k zákazníkovi. Veškeré náklady 
související s parkováním vozu (včetně přívěsu, 
resp. karavanu) před repatriací uhradí Volvo 
do maximální výše 100 eur.

V ojedinělých případech budete nuceni jednot-
livé výkony zaplatit na místě. Pro informace se 
obraťte prosím na hotline české služby Volvo 
Assistance.

Země, pro které jsou poskytovány služby Volvo 
Assistance:
Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina,  
Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika,  
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, 
Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, 
Litva, Lucembursko, Severní Makedonie,  
Malta, Monako, Německo, Maďarsko, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, San Marino, Rumunsko, Řecko (a), 
Rusko (b), Srbsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko,  
Spojené království.
a)  Krytí na Kypru je omezeno na řecké území 

ostrova.
b)  Krytí v Rusku je omezeno na regiony měst 

Petrohrad, Moskva, Rostov na Donu, Toljatti, 
Perm: do 50 km za obvodem těchto měst.
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ASISTENČNÍ SLUŽBA
JA K KO N TA K TOVAT S I L N I Č N Í 
AS I ST E N Č N Í  S LU Ž B U

Pokud se dostanete do potíží, volejte asistenční
centrálu Volvo Assistance:  
+420 844 844 834.

CO D Ě L AT P Ř I  KO N TA K TOVÁ N Í  
S I L N I Č N Í  AS I ST E N Č N Í  S LU Ž BY

•  Odstavte vůz na okraj vozovky tak, aby co  
nejméně ohrožoval bezpečnost silničního 
provozu, a pokud je to nutné, označte místo 
pomocí výstražného trojúhelníku.

•  Oblékněte si reflexní vestu a zajistěte, aby 
vaši případní spolucestující opustili vůz  
a vyčkali na bezpečném místě.

•  Pokud je váš vůz vybaven systémem Volvo On 
Call, stiskněte tlačítko Volvo On Call.

•  V případě, že váš vůz není systémem Volvo 
On Call vybaven, zavolejte na výše uvedené 
telefonní číslo silniční asistenční služby Volvo 
Assistance a sdělte operátorovi: své jméno, 
číslo registrační značky a číslo VIN (identi-
fikační číslo vozidla), které při pohledu skrz 
čelní sklo najdete vyraženo na palubní desce 
na straně řidiče, model a barvu vašeho vozu, 
co nejpodrobnější popis místa, kde se na-
cházíte, a číslo mobilního telefonu, na kterém 
vás lze zastihnout.

V ÝJ I M K Y

Silniční asistenční služba se nevztahuje na:
•  vozidla, u kterých je třeba provést pravidelné 

servisní a údržbové práce,
•  vozidla, u kterých měla být na základě vyzvání 

autorizovaného servisu Volvo provedena  
servisní kontrola nebo oprava,

•  opravy čelního skla – v takovém případě se 
spojíme s pojistitelem Vašeho vozidla, 
a pokud vůz není pojízdný, máte nárok  
na rozšířené služby nabízené v rámci silniční 
asistenční služby Volvo Assistance, které Vám 
budou k dispozici maximálně na jeden den,

•  lékařské služby – pokud jste nuceni 
předčasně ukončit svou cestu z důvodu  
onemocnění, obraťte se prosím na svou  
cestovní pojišťovnu,

•  nehody způsobené přírodními živly,
•  nehody způsobené nevhodným používáním 

vašeho Volva nebo instalací/používáním 
neoriginálního příslušenství nebo součástek,

•  náklady a výdaje vzniklé ve spojení s dopravní 
nehodou, např. poškození zavazadel, ušlý 
zisk, zmeškaný dopravní spoj.

Na komerčně využívaná vozidla, jako jsou  
taxíky, policejní vozy, vozidla autoškoly a vozy 
z půjčovny, se silniční asistenční služba Volvo 
vztahuje pouze v případě oprav na místě,  
odtažení a uvedení vozu do provozu.
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ZÁRUKA  SPOKOJENOSTI
Zavázali jsme se zajistit, že budete se svým ojetým vozem Volvo Selekt 100% spokojeni.
Proto získá každý zákazník se zakoupeným vozem také nárok na jeho výměnu do 30 dnů.
Pokud nejste s vámi vybraným ojetým vozem Volvo Selekt spokojeni, můžete ho do 30 dnů nebo 
do ujetí 1 500 km (v závislosti na tom, co uplyne dříve) u nás vyměnit za jiný vůz podobné hodnoty.

1.  Za níže uvedených podmínek je možné 
jakýkoliv ojetý vůz Volvo Selekt zakoupený 
u Autorizovaného partnera Volvo vyměnit 
za jiný vůz („náhradní vozidlo“) z nabídky  
tohoto dealera, pokud:
a)  je tento vůz Volvo Selekt vrácen Autori-

zovanému partnerovi Volvo do 30 dnů 
od data předání vozu novému majiteli, 

b)  je Autorizovaný partner Volvo přesvědčen, 
že se jedná o zákazníka, který je soukro-
mou osobou (a nejedná se o překupníka 
nebo jiného obchodníka),

c)  vůz neujel od předání zákazníkovi vzdále-
nost delší než 1 500 km,

d)  si je Autorizovaný partner Volvo naprosto 
jistý, že je tento vůz Volvo Selekt  
ve stejném stavu jako v den předání  
zákazníkovi,

e)  má Autorizovaný partner Volvo jistotu, že 
je zákazník stále majitelem tohoto vozu, 
a je tudíž plně oprávněn k jeho výměně 
na základě této smlouvy,

f)  s tímto vozem Volvo Selekt nedošlo  
k žádné dopravní nehodě ani s ním nebylo 
manipulováno žádným způsobem, kterým 
by došlo ke změně jeho původní specifika-
ce, a zároveň se vůz nezúčastnil žádných 
závodů, experimentů, rallye, soutěžních 
akcí a nebyl využíván k žádným účelům, 
které neodpovídají běžnému soukromému 
ani komerčnímu užívání.

2.  Zákazník si může zvolit jako náhradní vozidlo 
jakýkoliv vůz:

a)   jehož hodnota je stejná nebo vyšší, než je 
tomu u původního vozu Volvo Selekt, 

b)  který je k dispozici u zvoleného Autorizova-
ného partnera Volvo nebo který lze dovézt 
z jiného skladu.

3.  Před provedením každé výměny by mělo být 
zodpovědností zákazníka zajistit nezbytná 
opatření vztahující se k ukončení vlastnictví 
tohoto vozu a jeho převedení zpět na Autori-
zovaného partnera Volvo, přičemž je třeba  
vytvořit novou kupní smlouvu, ve které je 
u financování náhradního vozu zohledněno 
vrácení původního vozu. 
Jakákoliv výměna může proběhnout za před-
pokladu, že je Autorizovaný partner Volvo 
spokojen s výše uvedenými podmínkami.

4.  Pokud si zákazník přeje vyměnit původní vůz 
Volvo Selekt za dražší vozidlo, může výměna 
proběhnout až poté, co zákazník doplatí 
rozdíl v ceně.

5.  Jakékoliv další výdaje, které mohou vzni-
knout v důsledku změny majitele nebo  
pojištění, hradí výhradně zákazník. Všechny 
tyto výdaje je nutné vyrovnat ještě 
před dokončením výměny.

6.  V rámci záruky spokojenosti lze ve lhůtě 
30 dnů nebo do ujetí 1 500 km vyměnit pou-
ze jeden vůz, což znamená, že se tato záruka 
nevztahuje na náhradní vozidlo.

7.  Toto ujednání nemá vliv na žádná zákonem 
daná práva.

8.  Vozidlo lze vyměnit dle výše uvedených pod-
mínek pouze v případě, když se nezmění 
daňový režim DPH.
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KONTAKTY
Z Á R U K A VO LVO S E L E K T

Pro další informace k záruce kontaktujte svého 
Autorizovaného partnera Volvo Selekt.

V ostatních případech se obraťte na Kontaktní
centrum Volvo
tel.: +420 800 186 586
e-mail: czinfo@volvocars.com

AS I ST E N Č N Í  S LU Ž BA  
VO LVO S E L E K T

Prosím kontaktujte nás na telefonních číslech:
ČR: 844 844 834 (bez poplatků);
ČR a zahraničí: +420 844 844 834.
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