Servisna
akcija 2022
V pooblaščenih servisih v Sloveniji

Zamenjava jermenov
in napenjalnikov
cena že od

610,00 €
brez DDV
Cena paketa zajema:
• jermen ventilatorja
• jermen alternatorja
• napenjalec ventilatorja

• napenjalec alternatorja
• rolca ventilatorja

ZAMenjava turbo polnilnika
cena že od

1.060,00 €
brez DDV
Turbopolnilnik dodatno vbrizga
zrak v motor, da poveča moč in
zmogljivosti. Lahko se pokvari
zaradi premajhne količine olja,
kontaminacija olja, nepravilnega olja v sistemu
ali pa zaradi slabih izpušnih plinov.

ZAMenjava sklopke s valjem
cena že od

1.550,00 €
brez DDV

Cena paketa zajema:
• košara
• potisni ležaj
• lamela

ZAMenjava DPF filtra
cena že od

520,00 €
brez DDV
Prevožena razdalja, kakovost goriva
in zmogljivost motorja - vsi ti dejavniki
vplivajo na prehitro obrabo DPF filtra.
Izogibajte se vožnji z okvarjenim DPF
filtrom, saj s tem povečate tveganje
za poškodbo motorja in izpust plinov,
ki ne ustrezajo trenutnim okoljskim
standardom.

• potrebno delo
za zamenjavo

DODATNA PROGRAMSKA OPREMA
Izberite programsko opremo in povečajte moč, učinkovitost in zmogljivost svojega tovornjaka. Od zmanjšanja emisij in prihranka goriva
do povečane varnosti voznika in izboljšanja povezljivosti, naše nadgradnje programske opreme sproščajo potencial vašega tovornjaka.

ENGINE IDLE SHUTDOWN
3,8 MILIJARDe
LITrov
Prikaz osne obremenitve
Indikator obremenitve vozniku omogoča spremljanje
masne obremenitve tovora na osi, da v celoti izkoristi
največjo dovoljeno maso konfiguracije vozila in zmanjša
tveganje preobremenitve.

Izklop motorja v prostem teku
Ali ste vedeli, da tovornjaki v prostem teku porabijo
3,8 milijarde litrov goriva na leto?
Programska oprema za izklop motorja
v prostem teku spremlja delovanje in
vam pomaga ugasniti motor, da
prihranite gorivo in zmanjšate emisije.

[
-20%

-20%
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Programska oprema za izklop motorja
v prostem teku vam ugasne motor, s tem
prihranite gorivo in zmanjšate emisije

Load indicator

• Indikator obremenitve je enostaven za uporabo in lahko
upravlja ter prikazuje tovornjake s 3 prikolicami. V
pomnilnik je mogoče shraniti 20 prikolic, kar zmanjša
število kalibracij.
• Kalibracijo lahko izvede voznik po navodilih po korakih na
zaslonu z informacijami za voznika.
• Uporaba indikatorjev obremenitve zmanjša število
obiskov tehtnic, kar prihrani čas.

Fleet fuel optimization

Optimizacija uporabe goriva
Ali ste vedeli, da lahko vaš tovornjak premaga velike
razdalje po spustu s klančine, ne da bi porabil gorivo, pri
čemer uporablja samo svojo kinetično energijo?

[

Programska oprema za optimizacijo
uporabe goriva v voznem parku
vam samodejno pomaga pri
varčevanju z gorivom v vašem
voznem parku.

I-See
Ali ste vedeli, da vam nadgradnja vašega tovornjaka
z I-See omogoča dostop do do 800 GB zemljevidnih
podatkov?
To je enakovredno 200.000 pesmim zapisanih v
elektronski obliki. Dovolj glasbe za neprekinjeno
predvajanje več kot leto in pol – na da bi poslušali iste
pesmi dvakrat

-20%

]
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Ali ste vedeli, da lahko vaš tovornjak prevozi dolgo
razdaljo po spustu s klančine, ne da bi porabil gorivo,
pri tem pa uporablja samo svojo vztrajnostno silo.

800 gb

I-see

ST N

brez DDV

lvo d.o.o.
E DELE

Vo

530,00 €

POPU

NA

ST

+
4

POSEBNA PONUDBA
ZA VOZILA STARA
VEč KOT 4 LETA

cena že od

Cena paketa vključuje:

VSE NADOM

E

• filter olja 2 kosa
• filter olja bypass
• čep karterja
• filter goriva
• filter goriva separatorja
• filter sušilca zraka
• mast za sedlo
• motorno olje
Po opravljenem servisu, bomo brezplačno izvedli
celovit pregled vozila, s čimer boste imeli jasno
sliko o stanju vozila, mi pa vam bomo pripravili
ponudbo, ki vključuje poseben 25% popust na
originalne VOLVO nadomestne dele, ki
jih je potrebno zamenjati
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NAJBOLJŠA REŠITEV ZA VAŠO DEJAVNOST:
roatia d.o.o.
Izkoristite našo ugodno ponudbo in se prepričajte, da so originalni VOLVO nadomestni deliupinC pooblaščeni
VOLVO servis optimalna in najboljša rešitev.

Vo

V kolikor se pokaže potreba po menjavi delov, ki niso prikazani v akcijski ponudbi,
vam bomo pripravili dodatno ponudbo.
• Vse cene so brez DDV.
• Akcijska ponudba traja do 30.9.2022.
• Prikazane cene veljajo v trenutku izdaje te brošure.
• Volvo si pridržuje pravico spremembe cen v obdobju trajanja ponudbe.
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* 25% popust na vse dodatno vgrajene originalne VOLVO nadomestne dele se prizna samo tekom rednega servisa 4+ iz te akcijske ponudbe.
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Navedene akcijske cene* vključujejo nadomestne dele in delo.
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V tej brošuri so prikazane cena za najpogostejše modele vozil. V kolikor cena za vaš model ni prikazana, pokličite v najbližji Volvo Truck Center in se
olj
pozanimajte za ceno in dobavljivost.
za

GARAN

Samo pri nas lahko uveljavljate dvo-letno garancijo na vgrajene originalne nadomestne dele VOLVO.
Rezervirajte si termin obiska v pooblaščenih Volvo servisih:
SERVISNA MREŽA VOLVO SLOVENIJA					
Volvo Truck Center Ljubljana
Cesta v Prod 14, 1260 Ljubljana-Polje
Tel. servis: 01/500 10 68
Tel. rezervni deli: 01/500 10 69
E-mail: servis.lj@volvo.com

Volvo Truck Center Maribor
Spodnje Dobrenje 42 A
2211 Pesnica pri Mariboru
Tel. servis: 02/460 24 80
Tel. rezervni deli: 02/460 24 80
E-mail: servis.mb@volvo.com

Volvo Truck Center Divača
Poslovna cona Risnik 32, 6215 Divača
Tel. servis: 05/73 18 540
Tel. rezervni deli: 05/73 18 540
E-mail: servis.divaca@volvo.com

Odprto od ponedeljka do petka od
6:00 do 20:30, sobota od 7:00 do 14:30

Odprto od ponedeljka do petka od
6:00 do 20:00, sobota od 7:00 do 14:30

Odprto od ponedeljka do petka od
7:00 do 19.00, sobota od 7:00 do 14:30

Obiščite našo spletno stran www.volvotrucks.si

www.facebook.com/Volvo.Trucks.Slovenia

