
Volvo 
Selected+
Použitá vozidla se zaručenou kvalitou 
a garancí na pohonné ústrojí

Síť autorizovaných servisů  
Volvo Trucks 

Praha – Čestlice
+420 271 021 111
servis.praha@volvo.com

Praha-sever – Klecany
+420 724 483 797
servis.klecany@volvo.com

Brno – Popůvky
+420 777 766 861(2)
servis.popuvky@renault-trucks.com

Brno-Slatina
+420 724 483 751
servis.brno@volvo.com

Plzeň – Nýřany
+420 724 483 781
servis.plzen@volvo.com

Hradec Králové
+420 495 065 555
servis.hradec@volvo.com

Havířov
+420 724 483 293
servis.havirov@volvo.com

Ústí nad Labem
+420 724 483 241(243)
servis.usti@volvo.com

České Budějovice
+420 602 267 823
servis.budejovice@volvo.com

Otrokovice
+420 724 483 288
servis.otrokovice@volvo.com

Loděnice
+420 724 483 209
servis.lodenice@volvo.com

Humpolec
+420 724 483 262
servis.humpolec@volvo.com

Turnov
+420 724 483 281
servis.turnov@volvo.com

Olomouc
+420 724 483 270
servis.olomouc@volvo.com

Strakonice
+420 724 483 745
servis.strakonice@volvo.com

Otázky a odpovědi  
ke garanci na pohonné 
ústrojí:

Jaké záruční období platí na pohonné ústrojí?
12 měsíců pro vozidla Volvo Selected+.

Mohu využívat služeb jakéhokoli Truck Centra?
Opravy v rámci garance na pohonné ústrojí je nutné 
provádět pouze v autorizovaných servisech společnosti 
Volvo Trucks.

Jaká omezení se vztahují na reklamace?
Neexistují žádná omezení co do hodnoty nebo počtu 
reklamací.

Jak jsem povinen vozidlo servisovat?
Vozidlo je po zakoupení nezbytné servisovat dle do-
poručeného servisního plánu Volvo v autorizovaných 
servisech společnosti Volvo Trucks. V případě rekla-
mace můžete být požádáni o dokumentaci potvrzující 
servisování vozidla.

Jak garanci aktivuji?
Garance platí ode dne dodání vozidla a je automaticky 
zaregistrována do systému Volvo.

Jaké je omezení počtu kilometrů?
150 000 km pro období 12 měsíců.

Jak při reklamaci postupovat?
Obraťte se prosím na autorizovaný servis společnosti 
Volvo Truck. Ten zkontroluje, zda se na předmětnou 
položku prodloužená záruka vztahuje. Pokud ano, ob-
chodní zástupce provede příslušné činnosti co nejdříve.

Co dělat v případě poruchy?
Obraťte se prosím na autorizovaný servis společ nosti 
Volvo Truck. Mimo pracovní dobu nebo tehdy, pokud se 
nacházíte mimo domovskou zemi, kontaktujte službu 
VAS (Volvo Action Service). Další informace viz schéma 
postupu v případě poruchy (na další stránce).
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Volvo Used Truck Center 

Moderní myčka 
pro trucky a autobusy

Volvo Truck Center 
(servis vozidel VT)

Volvo Group Truck Center 
(servis vozidel VT a RT)



Použité vozidlo,  
na které se můžete 
skutečně spolehnout

Vaše nákladní vozidlo by mělo být 
především na cestách. Každý den. 
A musíte mít jistotu, že v pořád-
ku vyrazí i zítra. Právě na tom je 
postaven náš systém použitých 
nákladních vozidel Volvo Selected+. 
Použité nákladní vozidlo jako nové.

Zkontrolované, prověřené, se záru-
kou na pohonné ústrojí a volitelnou 
nabídkou dalších služeb.

Garance  
na pohonné ústrojí

Volvo Selected+ zahrnuje 12měsíční mezinárodní 
garanci na pohonné ústrojí při projezdu maximálně 
150 000 km za rok. Garance na pohonné ústrojí 
pokrývá poruchy motoru, chladicí soustavy, převodovky 
a hnací jednotky.

Podrobnější informace najdete v podmínkách vaší smlouvy.

Další nabízené služby

Servisní smlouva Volvo Blue: Komplexní servisní 
plán upravený na míru přesně podle vašich potřeb. 
S tímto balíčkem servisní údržby bude vaše použité 
nákladní vozidlo Volvo vždy v optimálním stavu.

Servisní smlouva Volvo Gold: V rámci servisního 
a údržbového balíčku jsou pokryty veškeré mecha-
nické a elektrické komponenty Volvo, vše za pevné 
měsíční pojistné. Servisní smlouva Volvo Gold je bez-
pečnou a cenově příznivou cestou, jak ochránit a pro-
dloužit životnost i provozní efektivitu vašich investic.

Volvo Financial Services: Ať již máte v plánu si vozi-
dlo koupit, pronajmout, nebo pořídit na leasing, máme 
vždy odpověď na vaše potřeby financování a zvýšení 
konkurenční výhody vašeho podnikání.

 

 Další informace o Volvo Selected+ vám poskytne 
obchodní zástupce Volvo Trucks.

Volvo Selected+

K dispozici pro Volvo FH

• Mezinárodní garance na pohonné ústrojí

• Vozidlo staré nejvýše čtyři roky

•  Vozidlo s maximálním počtem najetých kilometrů: 
FH/FM 4×2: 600 000 km, 
FH/FM 6×2/6×4: 600 000 km

• Kompletní servisní dokumentace

•  Prohlídka zahrnující 200 bodů + kontrola celkového 
vzhledu

• Prohlídka doplňkové výbavy

• Schválená spojka

• Všechny pneumatiky s hloubkou dezénu min. 7 mm

• Omezené opotřebení brzdového obložení (50 procent)

Doma

Postup v případě poruchy

V zahraničí

Dostaví se pracovník 
místního autorizovaného 
servisu Volvo Trucks, pro-
vede diagnostiku a vyžádá 

si autorizaci od VAS

Obraťte se na nejbližší 
autorizovaný servis  

společnosti Volvo Trucks

Oprava přímo 
na silnici nebo 
odtah a oprava

VAS nebo autorizovaný 
servis Volvo Trucks se na 
dalším postupu dohodne 

se zákazníkem

Pokrývá Nepokrývá

Pokrývá Nepokrývá

VAS nebo autorizovaný 
servis Volvo Trucks se na 
dalším postupu dohod-

nou se zákazníkem

Kontaktujte službu VAS 
(Volvo Action Service), 

tel.: 800 187 293

VAS požádá o záruku 
platby za návštěvu 

technika a provedení 
diagnostiky

Oprava přímo 
na silnici nebo 
odtah a oprava


