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Ali ste pripravljeni svoje tovorno 
vozilo, njegovo razpoložljivost in 
poslovanje dvigniti na višjo raven?
Volvo pogodba o servisiranju to omogoča. Z uporabo vodilne tehnologije za povezljivost v panogi in 
umetne inteligence sproti spremljamo kritične dele vašega tovornega vozila – 24 ur dnevno, vse dni v 
tednu. To odpira svet priložnosti za izboljšanje storilnosti, kot je načrtovanje obiskov delavnic glede na 
dejansko uporabo tovornega vozila ter celo napovedovanje in preprečevanje nenačrtovanih postankov.

Zlata pogodba 
Največja razpoložljivost – vsa popravila in 
preventivno vzdrževanje
Z Zlata pogodbo Volvo si zagotovite popoln nadzor 
stroškov, brezskrbno lastništvo in največjo možno 
razpoložljivost. Vključuje vsa popravila, obrabo in 
preventivno vzdrževanje ter sprotno spremljanje kritičnih 
delov tovornega vozila 24 ur dnevno, vse dni v tednu. S 
tem lahko predvidimo kdaj bo prišlo do okvare, ukrepamo 
takoj, ter jo preprečimo. 

Kaj je monitoring vozila?
Danes so vsa tovorna vozila Volvo opremljena z 
najnaprednejšimi telematskimi in diagnostičnimi sistemi v 
panogi. To skupaj z najnovejšo tehnologijo povezljivosti 
omogoča, da družba Volvo Trucks na daljavo sproti 
spremlja in analizira bistvene podatke o sestavnih delih ter 
napove, kdaj bo prišlo do okvare. Podatki se pošljejo v 
mednarodni center za razpoložljivost družbe Volvo Trucks, 
kjer se obdelajo in analizirajo. Če se sproži opozorilo za  

 
 
vozilo, se informacijo pošlje neposredno domačemu 
pooblaščenemu servisu , ki stopi v kontakt z lastnikom 
vozila, s katerim skupaj sprejmejo preventivne ukrepe, 
preden pride do okvare. Trenutno je monitoring vozila na 
večini evropskih trgov vključen v Zlato pogodbo Volvo.

Ali potrebujete večjo prilagodljivost?  
Pogodba Flexi-Zlata vam jo omogoča.

Volvo pogodba Flexi-Zlata je zasnovana tako, da ustreza 
ritmu vašega podjetja. Zagotavlja enako kritje kot Zlata 
pogodba Volvo, vendar pa njen plačilni model, ki temelji na 
uporabi vozila, omogoča, da stroške uskladite s prihodki, saj 
vsak račun temelji na dejansko prevoženi razdalji. Poleg tega 
ponuja prilagodljiv razpon +/–20 % za predvideno letno 
prevoženo število kilometrov.  

Volvo asistenca vleke
Če pride do okvare in nenačrtovane zaustavitve vozila v 
Evropi, je pomoč na voljo vse dni v tednu, 24 ur  dnevno .
Voznik lahko preprosto pokliče ali pritisne gumb VAS v 
kabini in je takoj povezan s telefonistom, ki govori isti jezik.
S podporo naše izjemno široke mreže partnerjev za vleko 
in pooblaščenih delavnic bomo poskrbeli, da bo tovorno 
vozilo čim prej spet na cesti.

Volvo razširjena asistenca vleke
Za še manj skrbi vam razširjena storitev Volvo asistenca vleke 
zagotavlja dodatno zaščito: pomoč pri zagonu vozila, dostava 
goriva, nadzor vozila in tovora, razkladanje in pretovarjanje 
tovora, prevoz, nastanitev v hotelu in celo repatriacijo za 
voznika

4-urna zaveza  
V primeru nenačrtovanega postanka bomo storili vse, 
da boste hitro spet na poti. Ura začne teči v trenutku, ko 
postanek zaradi okvare prijavite na Volvo Action Service. 
Če popravilo traja dlje kot 4 ure, vam bomo zagotovili 
finančno nadomestilo. Opcijo 4-urne zaveze je možno 
izbrati pri Zlati pogodbi Volvo.

Izbirne storitve za zagotavljanje razpoložljivosti
Razširite svoje kritje s strokovno pomočjo, ki je na voljo  
vedno in povsod, kjer jo potrebujete



Maximum uptime – all repairs and  
preventive maintenance

 
Zlata

Povezano načrtovanje servisov

Vzdrževanje in pregledi

Volvo asistenca vleke

Menjava motornega olja
Menjava olja v menjalniku
Menjava olja v osnih gonilih
Menjava filtrov
Menjava jermenov in napenjalnikov
Filter trdih delcev (DPF)
Glavni/osnovni pregledi

Po meri prilagojen urnik servisov
Nadaljnje spremljanje glede  
uporabe vozila
Nadaljnje spremljanje glede  
izbranih delov, ki se obrabijo

4-urna zaveza

Storitve za zagotavljanje 
razpoložljivosti (izbirno)

Monitoring
vozila

Popravila delov zunaj  
pogonskoga sklopa

Obrabne komponente

Popravila pogonskega sklopa

Akumulatorji
Zavorni koluti
Zavorne ploščice
Plošča sklopke 
Aksialni ležaj
Vzmeti

Elektrini sistem in instrumenti 
Vzmetenje 
Krmiljenje
Klimatska naprava

Motor
Izpušni sistem
Menjalnik
Pogonska enota
Vbrizgavanje goriva 
Zračni kompresor
Valj sklopke

Monitoring vozila
Preprečevanje okvar z  
oddaljenim spremljanjem in 
sprotno analizo kritičnih  delov

Največja razpoložljivost - vsa popravila  
in preventivno vzdrževanje

Najvišja razpoložljivost vozila

Zagotovljeno brezhibno stanje 
tovornega vozila

Zagotavlja popolno obvladovanje 
stroškov

Manj administracije

Vključuje sprotno spremljanje za 
napovedovanje in preprečevanje 
nenačrtovanih postankov – 24 ur 
dnevno vse dni v tednu

Vključuje preventivno 
vzdrževanje, prilagojeno dejanski 
uporabi tovornega vozila

Izboljša preostalo vrednost vozila

Znižuje skupne stroške lastništva

Omogoča brezskrbno lastništvo

Zagotavlja, da so v vozilo vgrajeni 
originalni Volvo deli, ki jih vgradijo  
certificirani tehniki družbe Volvo
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VOLVO SERVISNE POGODBE - 10 NAJPOMEMBNEJŠIH PREDNOSTI ZLATE POGODBE

Načrt za preventivno vzdrževanje in  
servisiranje, ki temelji na dejanski  

uporabi tovornega vozila

Modra

Povezano načrtovanje servisov

Vzdrževanje in pregledi

Menjava motornega olja
Menjava olja v menjalniku
Menjava olja v osnih gonilih
Menjava filtrov
Menjava jermenov in napenjalnikov
Filter trdih delcev (DPF)
Glavni/osnovni pregledi

Po meri prilagojen urnik servisov
Nadaljnje spremljanje glede  
uporabe vozila
Nadaljnje spremljanje glede  
izbranih delov, ki se obrabijo

Uptime Care

Načrt servisiranja, ki temelji na  
dejanski uporabi tovornega vozila

Povezano načrtovanje servisov

Po meri prilagojen urnik servisov
Nadaljnje spremljanje glede  
uporabe vozila
Nadaljnje spremljanje glede  
izbranih delov, ki se obrabijo

Popravila pogonskih sklopov in 
vzdrževanje za boljši nadzor stroškov

Srebrna

Povezano načrtovanje servisov

Vzdrževanje in pregledi

Menjava motornega olja
Menjava olja v menjalniku
Menjava olja v osnih gonilih
Menjava filtrov
Menjava jermenov in napenjalnikov
Filter trdih delcev (DPF)
Glavni/osnovni pregledi

Po meri prilagojen urnik servisov
Nadaljnje spremljanje glede  
uporabe vozila
Nadaljnje spremljanje glede  
izbranih delov, ki se obrabijo

Popravila pogonskega sklopa
Motor
Izpušni sistem
Menjalnik
Pogonska enota
Vbrizgavanje goriva 
Zračni kompresor
Valj sklopke

Volvo asistenca vleke

Volvo asistenca vlekeVolvo razširjena asistenca vlekeVolvo razširjena asistenca vleke

Volvo razširjena asistenca vleke

Storitve za zagotavljanje 
razpoložljivosti (izbirno)

Storitve za zagotavljanje 
razpoložljivosti (izbirno)

Volvo asistenca vleke
Volvo razširjena asistenca vleke

Storitve za zagotavljanje 
razpoložljivosti (izbirno)



Naziv stranke:  

Direktor podjetja:

Tip pogodbe:     Zlata      Flexi-Zlata          Modra          Srebrna         Uptime Care

Trajanje pogodbe:     24     36      48   60   72

Način plačila:    Mesečno          Kvartalno   Letno   Enkratno

Številka šasije vozila:

Tip vozila: 

Tip motorja: 

Tip menjalnika: 

Tip zadnje osi:

Datum prve registracije:

Letna kilometrina:

Največja dovoljena masa:

Področje uporabe: 

 Slovenija         Zahodna Evropa        Vzhodna Evropa         Evropa

Namen uporabe 

 Mednarodno     Regionalno    Distribucija

PTO: 

 Da  Ne 

Delovanje PTO (H/leto):  

Topografija

 Ravno          Pretežno ravno    Hribovito   Pretežno hribovito

Razmere na cestah

 Enostavno           Zahtevno        Zelo zahtevno

ZAHTEVEK ZA IZRAČUN POGODBE
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