V Í TÁ M E VÁS V E SV Ě T Ě

PROVĚŘENÝCH OJET ÝCH VOZŮ

CELÉ JE TO
U nás ve společnosti Volvo jsme stejní perfekcionisté, jako jste vy.
Pravdou je, že váš vůz projde hodinami odborné péče, v rámci níž
věnujeme velkou pozornost detailům (a to nezmiňujeme, že do péče
o naše vozy vkládáme srdce i duši).

O Z ÁVĚREČNÉM
VYLADĚNÍ

To nejdůležitější finální doladění vozu a celého uživatelského zážitku
je nicméně na vás.
Bližší informace najdete dále v této brožuře: představíme vám
příslušenství, které vám zajistí větší svobodu, služby, s nimiž získáte
klid na duši, a výhody, které do vašeho každodenního života vnesou
příjemný rozdíl. Připravili jsme pro vás perfektní Volvo a nyní je na vás
dovést ho k dokonalosti dle vašich osobních požadavků.

Vítejte v rodině Volvo Selekt.
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C E LÝ S V Ě T V Ý H O D Č E K Á N A T O ,
A Ž H O P R O Z KO U M ÁT E ...

Výhody programu Selekt
Kompletní péče o vaše potřeby

Příslušenství zvyšující houževnatost
vozu

Optimalizace Polestar
Precizní vyladění pro vyšší výkon

Pro vaše cesty za dobrodružstvím

Servisní závazek Volvo

Chytré příslušenství

Volvo on Call

Špičková údržba vašeho vozu

Pro vaše vyšší pohodlí

Váš svět propojených služeb již čeká

Servisní smlouvy Volvo

Ochranné příslušenství

Zmírní napětí spojené se servisem vozu

Pro zachování skvělého vzhledu vozu

Příslušenství pro potřeby
rodiny

Exkluzivní nabídka Volvo Selekt
Balíček ochranného příslušenství

Pro váš snazší život
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V Ý H O DY V O LV O S E L E K T

KO M P L E T N Í P ÉČ E O VAŠ E P O T Ř E BY

Při zakoupení vozu od nás získáte
možnost využívat výhody programu Volvo
Selekt. Naším cílem je nabídnout vám
více než jen pouhou obchodní transakci:
s programem Volvo Selekt získáte
jistotu a pravý uživatelský zážitek Volvo
nejen před tím, než vám předáme klíče
od vašeho nového vozu, ale i potom.

Minimálně 12 měsíční
záruka Volvo Selekt
K vašemu vozu dostáváte vždy min. 12 měsíců
originální tovární záruky Volvo Selekt. Ta
vám přináší stejné výhody a klid na duši jako
záruka na nové vozy. Navíc si můžete záruku
prodloužit i o další roky: více informací vám dá
váš autorizovaný partner Volvo Selekt.

Záruka spokojenosti po dobu
30 dnů nebo do ujetí 1 500 km
Pokud nebudete zcela spokojení, můžete
zakoupený vůz vyměnit za jiný model
v obdobné hodnotě.

Vozy v nabídce
autorizovaného prodejce
nejsou nikdy starší 5 let a mají
najeto méně než 150 000 km.

Originální náhradní
díly Volvo
Vozy Volvo Selekt jsou opravovány výhradně
s využitím originálních náhradních součástek
Volvo.
Protože jen ty mohou zajistit stejně
nekompromisní kvalitu typickou pro celý
vůz, přičemž je každý z dílů navržen tak, aby
v kombinaci s dalšími součástkami a systémy
zajistil špičkový výkon vašeho vozu Volvo.

Předchozí

Pečlivě vybrané
a prověřené vozy

150 kontrol

Aktualizace softwaru
na jeho poslední verzi

12měsíční silniční
asistenční služba Volvo

V rámci kontroly před předáním vozidla
provedeme aktualizaci softwaru v zájmu
optimalizace vašeho vozu i jízdního zážitku.

Stačí jeden telefonát a my za vámi hned
vyrazíme, abychom vyřešili problém
s vozem na místě, nebo vás dopravili
k nejbližšímu autorizovanému prodejci
(do jeho servisu), kde vám pomohou.

Před tím, než vám vůz
předáme, provedou technici
školení značkou Volvo
150 dílčích kontrol.

Seznamte se blíže
s výhodami, které přináší
program Volvo Selekt.
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S E R V I S N Í Z ÁVA Z E K V O LV O

Š P I Č KOVÁ Ú D R Ž BA
VAŠ E H O VOZ U
Slibujeme vám, že vám v každém aspektu servisu vašeho
vozu, a to včetně plánování a financování, zajistíme
kvalitu, spolehlivost a odbornost. Jedná to náš servisní
příslib vůči vám.

SERVIS VOZU, KTERÝ PRACUJE
P R O VÁS
Závěrečné vyladění vozu nemusí nutně probíhat jen
po dokončení výroby nebo v den předání vozu, protože
v rámci průběžných servisních prohlídek váš vůz vždy
vyladíme.

Bezplatná aktualizace softwaru
Naši inženýři neustále pracují na dalším vývoji
a vylepšení technologií Volvo. Abychom vám pomohli
vytěžit z vašeho vozu maximum, při každé návštěvě
servisu aktualizujeme software vašeho vozu,
od klimatizace až po systém řízení motoru. Tyto
exkluzivní služby prostě nikde jinde nezískáte.

Asistenční služba Volvo
V případě poruchy vozu vám Asistenční služba Volvo
zajistí pomoc 24 hodin denně 7 dnů v týdnu bez ohledu
na to, kde se zrovna nacházíte. Pokud vůz nemůžeme
zprovoznit na místě, abyste mohli pokračovat dál
v cestě, zajistíme vám opravu v servisu a probereme
s vámi další možnosti, jako jsou např. náhradní vozidlo,
taxi, cesta vlakem nebo přenocování v daném místě.
Můžete se spolehnout, že vám pomůžeme pokračovat
ve vašich plánech.

Originální servis
Pravidelné servisní prohlídky v autorizovaném
servisu Volvo jsou nejlepším způsobem, jak zajistit
bezproblémové provozování vašeho vozu. Jedná se
o jediný servis, který vám může nabídnout unikátní
kombinaci originálních součástek Volvo, doporučených
servisních postupů Volvo a odborných znalostí
mechaniků, kteří byli vyškoleni automobilkou Volvo.
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S E R V I S N Í Z ÁVA Z E K V O LV O

Š P I Č KOVÁ Ú D R Ž BA
VAŠ E H O VOZ U

VPS osobní technik

Umytí vozu

Představíme vám vašeho VPS (Volvo Personal Service)
osobního technika, na kterého se můžete obracet se
svými dotazy ohledně svého vozu a který vám bude
k dispozici v případě, že budete potřebovat poradit či
podpořit.

Vždy, když svůj vůz svěříte do péče našeho
autorizovaného servisu, umyjeme ho pro vás.
Nejenže budeme kontrolovat a udržovat ve výborném
stavu vnitřek vašeho vozu, my také vyčistíme a ošetříme
jeho zevnějšek.

Náhradní způsob dopravy
Když je váš vůz v servisu, není nutné, abyste zůstali bez
auta. Protože je naším cílem usnadnit vám život, vždy
vám nabídneme alternativní způsob dopravy. Náhradní
vůz si můžete zamluvit prostřednictvím svého osobního
technika.

Chci si užívat
prémiový zážitek,
i pokud jde o servis
mého vozu.
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S E R V I S N Í S M LO U V Y V O LV O

ZMÍRNÍ NAPĚTÍ
SPOJENÉ
SE SERVISEM VOZU

Už nemusím myslet
na finance spojené
se servisem svého vozu

V současné době, kdy jsme všichni velmi zaneprázdnění, je snadné
zapomenout na provozní aspekty našich životů. Se servisní smlouvou
Volvo si nicméně můžete přestat dělat starosti s náklady na servis
svého vozu.

Hlavní výhody

Jednoduchý a chytrý způsob, jak toho dosáhnout, představuje naše
servisní smlouva Volvo Selekt, díky které již nebudete muset na
náklady s pravidelným servisem svého vozu myslet. V rámci smlouvy
navíc získáte pevné ceny náhradních dílů, pracovních úkonů a oleje,
přičemž budou potřebné práce provedeny speciálně vyškolenými
techniky Volvo a svůj vůz budete mít možnost svěřit servisu
jakéhokoliv autorizovaného prodejce vozů Volvo.

Servisní smlouvu lze zakoupit kdykoliv

V rámci sítě autorizovaných servisů Volvo nabízíme celou řadu
různých servisních smluv, které byly navrženy tak, abyste v rámci nich
na základě nájezdu a specifikace svého vozu získali požadovaný počet
servisních návštěv. To znamená, že pro vás máme vhodnou servisní
smlouvu bez ohledu na to, zda má váš vůz najeto málo nebo spoustu
kilometrů.

Předchozí

Pravidelný servis u jakéhokoliv autorizovaného prodejce vozů Volvo
Pevné ceny dílů a servisních prací

Servisní smlouva vytvořena na základě vašich potřeb
Zahrnuje veškeré výhody programu Volvo Service Promise
(Servisní závazek Volvo)

SERVISNÍ SMLOUVA
VO LVO N A B Í Z Í
PEVNÉ CENY
NÁHR ADNÍCH DÍLŮ,
SERVISNÍCH ÚKONŮ
A OLEJE

Pořiďte si svoji servisní smlouvu ještě dnes.
Kontaktujte svého autorizovaného prodejce
a získejte bližší informace.
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PŘÍSLUŠENST VÍ PRO POTŘEBY RODINY

P R O VÁŠ S N A Z Š Í Ž I VO T

Při péči o vaši rodinu mohou i maličkosti znamenat velký rozdíl, protože vám
umožní uvolnit se a na plno si užít společně strávený čas.

DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA
ORIENTOVANÁ PROTI SMĚRU JÍZDY

DĚTSKÁ KOJENECKÁ
BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA

DĚTSKÝ PODSEDÁK S OPĚRKOU
S ČALOUNĚNÍM KŮŽE/NUBUCK

DRŽÁK NA IPAD (1 KUS)

KOMFORTNÍ CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK

POSTROJ PRO PŘIPOUTÁNÍ PSA

DĚTSKÝ PODSEDÁK S OPĚRKOU
A S VLNĚNÝM ČALOUNĚNÍM

Prohlédněte si další příslušenství
Volvo a vyberte si to pravé.
Na vybrané příslušenství v rámci programu Volvo Selekt získáte slevu až 20 %.
Více informací u vašeho autorizovaného partnera Volvo Selekt.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

P R O VAŠ E C EST Y Z A D O B R O D R U Ž ST V Í M

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ (DVĚ JÍZDNÍ KOLA)

STŘEŠNÍ HLINÍKOVÝ DRŽÁK
JÍZDNÍHO KOLA

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

STŘEŠNÍ BOX SPORT TIME 2003

Veškeré příslušenství Volvo, které bylo navrženo s ohledem na vaše dobrodružné
já, vytváří plynulé propojení mezi vaším vozem a životním stylem.

Prohlédněte si další příslušenství
Volvo a vyberte si to pravé.
Na vybrané příslušenství v rámci programu Volvo Selekt získáte slevu až 20 %.
Více informací u vašeho autorizovaného partnera Volvo Selekt.
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CHYTRÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO VAŠE V YŠŠÍ P OHODLÍ

Stačí pár chytrých řešení a váš život na cestách bude snazší a cesta před vámi
bude jasnější.

DRŽÁK BRÝLÍ

KAMERA ZADNÍHO PARKOVACÍHO ASISTENTA
(vyjma modelů V40 a V40CC)

VOLVO ON CALL*

STŘEŠNÍ NOSIČ (PŘÍČNÍKY)

SÍŤ PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

PŘEPÁŽKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

*Pokud vypršela platnost vašeho předplatného, může být u některých modelů nutné provést
doplňkové úkony, které mohou být zpoplatněny.

Prohlédněte si další příslušenství
Volvo a vyberte si to pravé.
Na vybrané příslušenství v rámci programu Volvo Selekt získáte slevu až 20 %.
Více informací u vašeho autorizovaného partnera Volvo Selekt.
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OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO Z ACHOVÁNÍ SK VĚLÉHO V ZHLEDU VOZU

Udržujte interiér svého vozu stejně stylový jako nový. Na míru navržené doplňky
ochrání interiér vozu před znečištěním a poškozením, přičemž nikterak nenaruší
jeho estetiku.

PODLOŽKA PROTI ZAŠPINĚNÍ

OBOUSTRANNÁ ROHOŽ
DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

KOMPLETNÍ POTAH PROTI ZAŠPINĚNÍ
(VČETNĚ ZADNÍHO NÁRAZNÍKU)

SLUNEČNÍ CLONA NA ČELNÍ SKLO

POTAH PROTI OKOPÁNÍ OPĚRADLA

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÁ MŘÍŽKA

ZÁSTĚRKY

Prohlédněte si další příslušenství
Volvo a vyberte si to pravé.
Na vybrané příslušenství v rámci programu Volvo Selekt získáte slevu až 20 %.
Více informací u vašeho autorizovaného partnera Volvo Selekt.
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E X K LU Z I V N Í N A B Í D K A V O LV O S E L E K T

BALÍČEK OCHRANNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Exkluzivně pro vozy z nabídky Volvo Selekt nabízíme balíček ochranného
příslušenství navrženého přesně na míru vašemu vozu.

ZÁSTĚRKY PŘEDNÍCH KOL

ZÁSTĚRKY ZADNÍCH KOL

PODLOŽKY DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

PRYŽOVÉ ROHOŽE (ZDARMA)

Prohlédněte si další příslušenství
Volvo a vyberte si to pravé.

Požádejte svého autorizovaného prodejce,
aby vám udělal nabídku na balíček
ochranného příslušenství Volvo Selekt.

Na vybrané příslušenství v rámci programu Volvo Selekt získáte slevu až 20 %.
Více informací u vašeho autorizovaného partnera Volvo Selekt.
Předchozí
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V Ý K O N , N A K T E R Ý S E M Ů Ž E T E S P O L E H N O U T. . .

PRECIZNÍ VYLADĚNÍ
PRO VYŠŠÍ VÝKON

Vaše Volvo bylo stvořeno, aby vám poskytlo
pocit propojení, jistoty a komfortu. Nyní vám
může nabídnout ještě větší vzrušení, které si
budete užívat díky jeho vylepšenému výkonu.
Náš optimalizační software Polestar přináší
vyšší výkon motoru, rychlejší a preciznější
řazení převodových stupňů a citlivější reakce na
pohyb plynového pedálu. S technologií, která
pochází přímo z dílny našeho partnera pro stavbu
výkonných vozidel, značky Polestar, získáte
následující výhody:
Nově vyladěný silný jízdní zážitek
Optimalizaci kompletního pohonného agregátu
Instalaci trvající méně než 60 minut
Zachování dosavadní spotřeby paliva a množství
emisí
Zaručení platnosti původní záruky Volvo

01

02

VÝKON MOTORU
Získáte více výkonu ve středním
pásmu otáček, což vám zajistí
sportovnější jízdní charakteristiku
při předjíždění, najíždění na dálnici
nebo při vyjíždění ze zatáčky.

RYCHLOST ŘAZENÍ
Rychlejší změna převodových
stupňů znamená rychlejší
akceleraci a citlivější reakce.

03

O D E Z V A P LY N O V É H O
PEDÁLU
Užijte si lepší zpětnou vazbu
a reakce na sešlápnutí plynového
pedálu jak při předjíždění, tak při
aktivní jízdě po klikatých silnicích.

P R EC I Z N Ě J Š Í C H OVÁ N Í
PŘEVODOVKY
Převodovka je kalibrována tak, aby
využila lepší výkon motoru ve středním
pásmu otáček a aby při zatáčení, kdy
působí značné přitažlivé síly, nedocházelo
ke změnám převodových stupňů (pokud je
to možné), čímž je zajištěna lepší stabilita.

05
C I T L I VO ST N A Z AV Í R Á N Í
P LY N O V É H O P E D Á L U
Zlepšuje citlivost reakcí motoru
a převodovky na uvolňování
plynového pedálu, díky čemuž se
vůz při zatáčení chová vyrovnaněji
a předvídatelněji.

07

Každou jízdu si chci
maximálně užít

Polestar

D5 OVER BOOST
Pouze pro modely D5: jakmile
motor dosáhne maximálního
výkonu, systém až na 20 sekund
zajistí přídavnou sílu 15 koní
a točivý moment 20 Nm.

04

06
P O L E STA R
AW D
Pouze pro vozidla s pohonem
všech kol: zvyšuje množství
hnací síly přenášené na zadní
kola, což přispívá k dynamičtější
jízdě.

Navštivte stránky
www.engineered.polestar.com,
kde získáte více informací.
Kontaktujte svého
autorizovaného prodejce
ohledně možností další
optimalizace vašeho vozu.

Poznámka: Rychlost řazení, přesnost řazení, výkon motoru a vyšší citlivost na zavírání škrticí klapky se vztahují pouze na
automatické převodovky.
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V O LV O O N CA L L

POHODLNÁ
KONTROLA
NAD VOZEM
Ovládat Volvo může být ještě snazší. A ani mu
nemusíte být nablízku. Díky aplikaci Volvo On
Call si můžete odkudkoliv nastavit klimatizaci
a navigaci, takže se pohodlně usadíte již do
příjemně vytopené či vychlazené kabiny a můžete
se vydat nejkratší cestou k cíli. Získáte také
možnost odemknout vůz na dálku a zapůjčit jej
svým blízkým, aniž byste jim museli předat klíče.
Rovněž vám pomůže vaše Volvo lokalizovat na
rozlehlém parkovišti, počítá spotřebu elektřiny, umí
vytvořit Wi-Fi přístupový bod a jestliže se ve voze
aktivují airbagy, zašle upozornění na číslo tísňového
volání 112.
Vytvořte si svůj profil (Volvo ID) online.
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S K V Ě LÝ D O J E M ,
KTERÝ NEVYPRCHÁ
Jsme si jistí, že si budete své Volvo užívat bez ohledu na to,
jak si ho vyladíte. Program Volvo Selekt není jen o jízdním
zážitku, ale byl vytvořen, aby váš nově zakoupený vůz bez
problémů souzněl s vaším životem.
Bez ohledu na to, kam vás vaše cesty zavedou, se můžete
spolehnout, že vás budeme po celou dobu podporovat stejně
jako to dělá vaše Volvo.
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Volvo Car Czech Republic s.r.o.
volvocars.cz
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