MODERNA
KLASIKA –
PREVERJENO
NAJBOLJŠE

USPEH NE PRIDE PO NAKLJUČJU.
VSAK USPEH JE POSLEDICA
VELIKEGA TRUDA.
Do uspeha pa ne pride, če okrog sebe
nimamo najboljših svetovalcev in orodij
za podjetje.

Klasična ponudba Volvo vozil vključuje preizkušene rešitve,
ki vašemu podjetju omogočajo izboljšave na področju dela
in produktivnosti in s tem povezane dobičkonosnosti.
Naši finančni strokovnjaki, ki najbolje razumejo prevozniške
dejavnosti, vam lahko ponudijo privlačne finančne rešitve, ki
jih kreirajo po vaši meri. Zato dovolite, da vam predstavimo
omejeno klasično ponudbo Volvo vozil.

Volvo FH, FM & FMX Classic
Volvo FH Classic, prvovrstno razmišljanje
V zadnjih 26 letih so generacije tovornjakov Volvo FH
dokazale odličnost v vseh pogledih. Zahvaljujoč se številnim
inovacijam, Volvo FH slovi kot najboljši partner v panogi
transporta. Zasnovan je tako, da zmanjša stroške ter poveča
mobilnost in produktivnost. Je tudi tovornjak, kjer sta
varnost in zmogljivost pripeljana do popolne odličnosti.
Ne zamudite te edinstvene priložnosti in izpopolnite svojo
floto z najboljšo rešitvijo za vaše prevozne naloge.

Volvo FM Classic, prilagodljiv za vse prevozne naloge

Volvo FM je resnično prilagodljivo sredstvo za regionalni
prevoz, prevoz na dolge razdalje in distribucijo.
Je prilagodljiv, zato je primeren za vse prevozne naloge.
Ne glede na to, za katera opravila ga uporabljate, boste
imeli nizke stroške poslovanja, povečali produktivnost
in ohranili svoje podjetje v dobri formi.

Volvo FMX Classic, gradbeni velikan

Naš najtežji, najmočnejši in najbolj robusten tovornjak.
Lahko prevaža velike tovore v težkih razmerah, ne da bi
se zagozdil v blatu. Varno in udobno delovno mesto za
voznike je temelj produktivnosti in varnosti. Volvo FMX
je zasnovan za zahtevne naloge v težkih pogojih.
S svojimi funkcijami je pripravljena na vse izzive.

Vsi klasični modeli so na voljo s posebno ponudbo servisnih storitev, ki zagotavljajo, da so vaši tovornjaki
vedno na cesti. Vsako podjetje je edinstveno in ima svoj način zagotavljanja rasti in donosnosti, zato vam
posvečamo čas, da najdete pravo rešitev za vas!

LET

TU SMO ZA VAS

Letos obeležujemo 20 obletnico podjetja Volvo Trucks Slovenija in ob tej priložnosti
smo se odločili, da damo vsem našim kupcem Volvo tovornjakov 20% popust na
sklenitev Zlate servisne pogodbe. Z drugimi besedami to pomeni, da za sklenjeno
5 letno pogodbo, dobite celo leto BREZPLAČNO.
Za dodatne informacije o klasični ponudbi Volvo omejene serije,
se obrnite na prodajne zastopnike Volvo d.o.o. Slovenija:
Janez Rahne, tel. 031 641 130, centralni del Slovenije
Janez Jugovic, tel. 040 676 404, zahodni del Slovenije

Kupujte preverjeno najboljše!

