
Löydät Huollon
hintalaskurin
osoitteesta

VOLVOCARS.FI

Voit arvioida Volvosi (vm. 2008-) huollon hinnan etukäteen nettisivuillamme.
Laskurin käytöstä on tehty mahdollisimman helppoa: kerrot vain autosi mallin
ja vuosimallin sekä ajamasi kilometrit. Laskuri kertoo huollon hinta-arvion ja
erittelyn tehtävistä toimenpiteistä. Samalla voit varata Volvollesi huoltoajan.

Paljonko Volvo –huolto maksaa?

Haluamme tehdä 
elämäsi helpommaksi

2. AUTON TUONTI HUOLTOON

5. YHTEYDENPITO3. HUOLTOTYÖT1. HUOLLON VARAUS

4. AUTON LUOVUTUS

Voit varata huollon suoraan omamekaani-
koltasi. Hän suunnittelee kanssasi huol-
tokäynnin toimenpiteet ja varaa tarvittavat 
varaosat. Hän hoitaa myös mahdollisen 
sijaisauton varauksen.

Kun tuot auton huoltoon, asioit suoraan 
omamekaanikon kanssa. Tulevat huolto-
työt ja mahdolliset muut toiveet käydään 
läpi yhdessä.

Omamekaanikko on vastuussa huoltotyöstä. 
Jos huollon aikana tulee ilmi lisätyötarpeita 
tai tarkentavia kysymyksiä, omamekaanikko 
on itse yhteydessä sinuun. Hän myös 
ilmoittaa, kun autosi on valmis.

Omamekaanikko luovuttaa auton sinulle ja 
kertoo mitä kaikkea autolle on tehty.  Oma-
mekaanikko hoitaa myös laskutuksen.

Voit olla suoraan 
yhteydessä 
omamekaanikkoon, jos 
sinulla on huoltotöihin 
liittyviä kysymyksiä. 
Myös omamekaanikko 
voi olla sinuun 
yhteydessä, kun auton 
huoltoaika on käsillä.

NÄIN OMAMEKAANIKKO-PALVELU TOIMII

Volvo -jälleenmyyjillä sinua palvelevat omamekaanikot, 
jotka tuntevat sekä sinut että autosi. Voit varata huollon 
suoraan heiltä ja saat myös aina neuvoja autosi hyvään 
huolenpitoon.Tervetuloa valtuutettuun Volvo -huoltoon.

Hinta voimassa 28.2.2017 saakka. Isoille Volvoille S60, V70/XC70 
(vm. 00-07), S80 (vm. 01-06). Mahdollinen korjaus veloitetaan erikseen.

Polttoainetoimisen lämmittimen huolto 89 euroa
Milloin viimeksi olet huollattanut autossasi vakiovarusteena olevan polttoainetoimisen lisälämmittimen? Säännöllisellä huollolla varmistat 
autosi toimintakyvyn. Lisälämmitin on helposti karstoittuva laite ja vaatii vuosihuollon, jotta se toimii luotettavasti jatkossakin.

HUOLTOTYÖ PITÄÄ SISÄLLÄÄN SEURAAVAT TYÖVAIHEET:
• vikakoodien luku ja nollaus
• irrotus ja puhdistus
• komponenttien toiminnan tarkistus
• akun tarkistus
• lisälämmitimen käyttötuntien tarkistus

Korjaushuolto
KORJAUSHUOLTO SISÄLTÄÄ 
LISÄKSI POLTINYKSIKÖN 
UUSINNAN. MUUT 
MAHDOLLISET LISÄTYÖT 
ERIKSEEN.

VAIN

399 €



UUSI VOLVO KATTOLAATIKKO
Designed by Volvo Cars. Tilavuus 350 litraa, integroitu LED-valaistus kannessa. Päivitetty muotoilu ja maksimoitu tilavuus tekevät tästä kattolaatikosta 
lyömättömän matkakumppanin isommankin perheen tarpeisiin. Sopii Volvon kaikkiin taakkatelineisiin. 

Nyt 1 290 €

Valmiina talven matkoihin
Valmistaudu talven ajomatkojen joskus odottamattomiinkin haasteisiin aina luotettavilla Volvo 
Alkuperäisillä lisävarusteilla. Valikoimastamme löydät monia vaihtoehtoja, jotka taatusti toimivat 
odotetulla tavalla kaikissa olosuhteissa ja juuri sinun Volvosi kanssa. 

VOLVO ALKUPERÄISET TAAKKATELINEET. 
Kaikkiin malleihin. Testivoittaja (TM). 

alk. 221 € (esim. V70 vm.08-)
Meiltä saat myös esim. suksipidikkeet telineisiin. Kysy lisää.

VOLVO SPACE DESIGN 520 KATTOLAATIKKO (MUSTA)

Nyt 880 €



VOLVO ALKUPERÄISET ROISKELÄPÄT
Volvo Alkuperäiset roiskeläpät suojaavat autosi maalipintaa sekä koria irtokiviltä, 
loskalta sekä muilta ankarien tieolosuhteiden sekä säätilojen riskeiltä. Löydät 
valikoimastamme sopivat vaihtoehdot koko mallistoomme.

Esim. uusi Volvo V90 hinta asennettuna eteen 97 €, taakse 117 €

PUSKURINSUOJUS
Ylellinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, kiiltäväpintainen 
koriste-elementti. Suojaa puskurin naarmuuntumiselta tavaroita 
kuormattaessa ja purettaessa.

Esim. uusi Volvo V90 hinta asennettuna 175 €

NISKATYYNY
Lisää matkustajien ajomukavuutta Volvo Alkuperäisellä niskatyynyllä, 
joka antaa päälle parasta mahdollista tukea myös nukkuessa ja etenkin 
pitkillä ajomatkoilla.

47 €

VOLVO LIFEPAINT 
Suihkutettava spray, joka muuttaa vaatteet, 
kypärän tai muun pinnan heijastavaksi. 
Päivänvalossa spray ei näy, 
mutta pimeällä se pelastaa.

19,50 €

Volvo Alkuperäiset 
lisävarusteet 
TUTUSTU VOLVON LAADUKKAASEEN JA 
MONIPUOLISEEN LISÄVARUSTEVALIKOIMAAN 
TARKEMMIN LÄHIMMÄLLÄ JÄLLEENMYYJÄLLÄSI 
TAI OSOITTEESSA 
 
http://accessories.volvocars.com/fi-fi

VOLVO -LUMIHARJA/JÄÄRAAPPA 
Kotimainen Kungs -lumiharja-jääraappayhdistelmä on 
suunniteltu vaativiin suomalaisiin talviolosuhteisiin.

Max-Is  8 € 



Varmista liikkeellelähtö
kaikissa olosuhteissa
Auton akun kesto on tavallisesti 4-6 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat 
kuitenkin ajo-olosuhteet, joten akku kannattaa tarkistuttaa 
säännöllisesti. Aja meille akkutestiin, niin saat tietää nopeasti, voitko 
jatkaa huoletonta autoilua vielä pitkään, vai olisiko jo aika vaihtaa 
uuteen akkuun.

LISÄLÄMMITTIMEN ETÄKÄYNNISTYS
Kaukokäynnistin (käyttöalue jopa 600 m.)

asennettuna esim. V60-malliin 748 €.

ETÄKÄYNNISTYKSEN 
OHJELMOINTI AVAIMEEN
Vm.13 ja uudempiin autoihin.
Kantama 100 m, vakioavain 20 m.

Normaalihinta esim. V60-malliin 383 €.
Nyt saat ohjelmoinnin huollon yhteydessä 

erikoishintaan 149 €.

Edellyttää polttonestekäyttöistä,
ajastimellla varustettua lämmitintä.

VOLVO ALKUPERÄINEN AKKU

• Aina korkea laatu.
• Takaa luotettavan suorituskyvyn.
• Suunniteltu käsittelemään auton     
  varusteiden tarvitsemaa lisävirtaa.
• Useimpia muita akkuja pidempi käyttöikä.
• Latautuu nopeasti ja antaa
  optimaalisen johtokyvyn.

VOLVO ALKUPERÄISET
JARRULEVYT JA -PALAT 

Varo halpoja piraattiosia!

Jarrut ovat yksi autosi tärkeimmistä turval-
lisuustekijöistä. Siksi on tärkeää käyttää 
jarruissa vain Volvo Alkuperäisiä jarruosia. 
Silloin voit olla varma, että osat toimivat 
yhdessä auton järjestelmien ja ohjelmisto-
jen kanssa suunnitellulla tavalla.

Volvo Alkuperäiset jarruosat
on tehty juuri sinun Volvoosi.

Esim. V50 D2 (vm.12)

15” etujarrupalat 92 €


