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WEBSHOP
Kaikki tarvittava löytyy 
nyt yhdestä paikasta. 
Avoinna kaikkina päivinä 
vuorokauden ympäri. 

UUSI VENEILYKAUSI
Vinkkejä Volvo Penta jälleenmyyjältäsi – Syksy 2016

OIKEA ÖLJY
Miksi Volvo Pentan 
alkuperäisöljy on aina 
paras valinta?

LAAJENNA  
TURVAASI 
Vältä kaikki  
odottamattomat 
kustannukset

MOOTTORI-
KAMPANJA
Tartu tilaisuuteen päivittää 
moottori ennen seuraavan 
veneilykauden alkua.

Starttaa uusi veneilykausi Valtuutetun Venehotellissa

 - Täyshoidolla
 - Puolihoidolla
 - Pelkkä petipaikka (lämpimässä tai kylmässä)

Nyt tarjolla lämmintä ja kylmää säilytystilaa kaikenkokoisille moottori- 
ja purjeveneille edulliseen avajaishintaan ja valtuutetun huoltopisteen 
kaikenkattavin palveluin.

Kaikki yhdellä sopimuksella ja yhdeltä luukulta.

Kysy tarjous joka lämmittää koko talven!

Puh. 040 5210 990 tai info@fennomotors.com

FENNOMOTORS
Volvo Penta Service Oulu
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Volvo Penta Shop – vain klikkauksen 
päässä – silloin kun sinulle sopii

Osta alkuperäiset Volvo Penta osat ja tarvikkeet paikalliselta 
 jälleenmyyjältäsi juuri silloin, kun se sinulle sopii. Kaikki tarvittava 
löytyy yhdestä paikasta. Hanki oma käyttäjätunnuksesi jo tänään. 

klikkaus ja osa ilmestyy ostoskoriisi ja olet 

valmis kassalle. Näytössä on esillä myös 

kaikki valittuun osaan liittyvä tieto.

Tilattu osa on hyvin tunnistettavissa, mikä 

säästää merkittävästi aikaa. Voit tietysti 

etsiä osan myös nimellä tai numerolla Volvo 

Penta verkkokaupasta. Samalla näet osan 

saatavuuden ja voit maksaa luottokortilla. 

Ostaminen on nopeaa sekä helppoa ja osat 

tulevat paikalliselta Volvo Penta jälleen-

myyjältäsi. Tee tilauksesi milloin vaan …. 

Tervetuloa!

www.volvopentashop.com

Kaikki Volvo Penta osat ja tarvikkeet on 

esitetty helpossa näkymässä. Voit valita 

minkä tahansa moottorin ja tarkentaa tiet-

tyyn moottorin osaan. Valittu osa korostuu 

ja sen osanumero tulee näkyviin. Yksi 

24/7 tuki 28:lla kielellä – riippumatta 
siitä, missä tahansa itse oletkaan

Mikäli kohtaat ongelmia Volvo Penta tuotteesi kanssa, voit aina 
turvautua meihin. Volvo Penta Action Service tarjoaa apua 24 tuntia 
vuorokaudessa, 365 päivänä vuodessa.

Action Service puhelinpalvelija on valmiina 

auttamaan 24 tuntina päivässä, 7 päivänä 

viikossa. Mikäli moottoriisi tulee ongelmia, 

sinun tarvitsee vain soittaa. Puhelinpalve-

lija auttaa sinua aina kunnes ongelma on 

ratkaistu. Huomioi, että Volvo Penta Action 

Service koskee vain Volvo Pentan omia 

tuotteita. 

Lähin valtuutettu jälleenmyyjä
Puhelinpalvelija paikantaa ja ottaa yhteyttä 

lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään. 

Mikäli tilanne edellyttää erityistä teknistä 

osaamista tai korjaajan tulemista paikan 

päälle puhelinpalvelija varmistaa, että saat 

ammattitaitoisen henkilön paikalle. 

Tallenna puhelinnumero puhelimeesi
Tallenna Action Service numero puhelimee-

si, niin se on aina tarvittaessa heti käsillä.

Palvelu on maksuton  
Volvo Penta Action Service on maksuton. 

Puhelusta veloitetaan normaali kansain-

välinen puhelinmaksu. Mahdolliset työn 

kustannukset, kuljetukset ja varaosat 

veloitetaan toteutuneiden kustannusten 

mukaisesti.

Apu on aina lähellä. Vuorokauden ympäri, 

jokaisena viikon päivänä.

Skandinaaviset kielet +32 9 255 69 67

English speaking +32 9 255 69 77

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa
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Merivesisuodattimen voi tar-
kastaa ja puhdistaa näppärästi 
vaihtamalla siihen läpinäkyvän 
kannen. Läpinäkyvä suodatti-
men kansisarja sopii peräveto-
laitteella varustettuihin D4- ja 
D6-moottoreihin. Suodattimen 
purkaminen ja asentaminen on 
helppoa ja turvallista. Jos olet 
epävarma merivesisuodattimen 
päivitystarpeesta, tervetuloa 
kysymään asiaa valtuutetulta 
jälleenmyyjältäsi. Sh.  44 €

Näppärä kansi 
merivesisuodatti-
meen

Volvo Pentan alkuperäinen moottori-
öljy – kaikin puolin vertailukelpoinen

Volvo Penta panostaa kaikkien tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen, 
eivätkä alkuperäiset voiteluaineemme poikkea säännöstä. Ne testa-
taan vaativimmissa mahdollisissa olosuhteissa aina päiväntasaajan 
helteestä arktiseen kylmyyteen.

Vaikka eri valmistajien öljyt sisältävät samat 
ainesosat, perusöljyn laatu ja lisäaineiden 
ominaisuudet voivat vaihdella suuresti. 
Nämä voivat johtaa ominaisuuksiin, jotka 
eivät aina ole parhaita moottorillesi.

Oikea perusöljy ja oikeat lisäaineet
Moottoriöljyt koostuvat huolellisesti 
valituista perusöljyistä, joihin on yhdistetty 
erilaisia suorituskykyä lisääviä lisäaineita. 
Käytettävät lisäaineet parantavat ja täy-
dentävät perusöljyn ominaisuuksia. Niiden 
avulla muokataan öljyn ominaisuuksia niin 
että se täyttää öljyn voitelutehoon, käyttöi-
kään ja kulutukseen liittyvät vaatimukset. 
Perusöljyn laatu ja käytettävät lisäaineet 
erottavat Volvo Penta öljyn muista valmis-
teista vaikka öljyn tyyppi olisikin sama.

Volvo Penta öljy kestää vertailun kaikilla 
mittapuilla, myös hinnassa.

Käytä aina Volvo Penta  
alkuperäissuodattimia

Moottorisi vaatimukset ja mahdollisimman alhaisten polttoainekus-
tannusten saavuttaminen edellyttää oikean öljynsuodattimen käyt-
töä. Alla on listattu joitakin keskeisiä Volvo Penta alkuperäissuodat-
timen ominaisuuksia.

Volvo Penta suodattimessa on:
+ erityisen vahva metallirunko
+ galvanoitu korroosion ehkäisemiseksi
+ turvallinen korkealla käyttöpaineella 
 ja luotettava

Volvo Penta patruunajousi on:
+ tuettu neljästä pisteestä minkä johdosta 
 suodatinpatruuna pysyy vakaasti paikallaan
+  tarkka sovitus suodatinpohjaan

Volvo Penta suodatinmateriaalissa on:
+  tarkat taitokset suodatuspinnan 
 maksimoimiseksi
+ vahvistetut liimaliitokset vuotojen 
 ehkäisemiseksi
+ hyvä liansidontakyky

+  riittävä puhdistuskapasiteetti koko 
 huoltovälin ajaksi

Volvo Penta tiivisteissä on:
+ elastinen erikoiskumitiiviste joka takaa 
 tiiveyden myös äärimmäisissä lämpötiloissa

Volvo Penta suodatinpohjassa on:
+ täsmällisesti sovitetut suodatinkierteet
+ muotoilu joka takaa uloimman tiivisteen 
 paikallaan pysymisen

Ole yhteydessä jälleenmyyjääsi, 
niin saat  lisätietoa Volvo Penta 
alkuperäissuodattimista.

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa
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Tee kustannustehokas päivitys hyvissä 
ajoin ennen seuraavaa veneilykautta

Volvo Pentan pienimmät moottorit vastaavat

kovimpiinkin päästövaatimuksiin. Suuren

vääntömomentin moottoreiden pienet 

asennusmitat helpottavat niiden sijoittamis-

ta, mahdollistaen muiden laitteiden asenta-

misen konetilaan. Sähköisen pysäytyksen ja

alhaisen värähtelyn ansiosta moottorit on

luotuja purjeveneisiin.

Volvo Penta moottorit tarjoavat erinomaisen

suorituskyvyn ja tehokkaan polttoainetalou-

den. D3 moottorista lähtien kaikki moottorit

on varustettu Volvo Pentan EVC-alustalla

elektronisille hallintalaitteille, joita ovat mm.

moottorin monitorointi, mittareiden him-

mennys ja erilaiset hälytysosoitukset.

Uusi Volvo Penta moottori lisää veneilyn

turvallisuutta, helppoutta ja polttoainetalou-

dellisuutta ja tietysti veneilymukavuuden

lisäksi myös veneen arvoa. Ole yhteydessä

valtuutettuun jälleenmyyjäämme, niin au-

tamme mielellämme sinua valitsemaan juuri

sinun tarpeitasi vastaavan moottorin.

Volvo Penta D1 / D2 vetolaitteella/
merivaihteella (ei sis. potkuria)

Suositus-
hinta

Tarjoushinta 10%
alennuksella

Romutus-
maksu*

Hinta romutus-
maksun jälkeen

D1-13 MS15L/A 7 985 € 7 187 € 690 € 6 497 €
D1-20 MS15L/A 9 244 € 8 320 € 1 150 € 7 170 €
D1-30 MS15L/A 10 427 € 9 384 € 1 150 € 8 234 €
D2-40 MS15L/A 11 909 € 10 718 € 1 150 € 9 568 €
D2-55 MS25L/A 14 085 € 12 676 € 1 150 € 11 526 €
D2-55 HS25A 14 475 € 13 027 € 1 150 € 11 877 €
D2-75 MS25L/A 16 749 € 15 074 € 1 150 € 13 924 €
D2-75 HS25A 17 139 € 15 425 € 1 150 € 14 275 €
D1-13 130S 10 325 € 9 292 € 690 € 8 602 €
D1-20 130S 11 584 € 10 426 € 1 150 € 9 276 €
D1-30 130S 12 767 € 11 490 € 1 150 € 10 340 €
D2-40 130S 14 250 € 12 825 € 1 150 € 11 675 €
D2-55 130S 15 685 € 14 117 € 1 150 € 12 967 €
D2-75 150S 18 634 € 16 771 € 1 150 € 15 621 €

* Romutuspalkkio maksetaan kun palautat vanhan moottorisi sekä vetolaitteen/merivaihteen.

Moottorikampanja on voimassa ajalla 
15/8—31/10 2016.

Nyt – D1
10% Alennus
Plus romutuspalkkio 
jopa 1 150 €* 

Nyt – D2
10% Alennus
Plus romutuspalkkio 
jopa 1 150 €* 

Mikäli olet tyytyväinen veneeseesi mutta moottorissa on paranta-
misen varaa, nyt on aika päivittää se. Vaihto on erityisen edullista
hyödyntämällä meidän tarjouksiamme ja romutuspalkkiotamme.

Tarjous!
Hanki Volvo Penta laajennettu turva 
moottorillesi moottorikaupan yhtey-
dessä tai kolmen kuukauden sisällä 
kaupantekopäivästä, niin saat  
100 € lahjakortin, jolla voit ostaa 
Volvo Pentan alkuperäisosia.  Tarjous 
on voimassa myös jos hankit 
ostamaasi Volvo Penta moottorilla 
varustettuun uuteen veneeseen 
laajennetun turvan.

Lisätietoa Volvo Pentan laajennetus-
ta turvasta sivulla 6.

Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaan tai käyttää sa-
manaikaisesti jonkun muun tarjouksen kanssa.

HUOM!

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

Kysy vieläkin rajumpi syystarjous Fennomotorsilta!
040 5210 990 tai info@fennomotors.com

Nyt moottorit myös rahoituksella ja ilman käsirahaa alkaen 100€ / kk
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Volvo Penta D3 vetolaitteella sis. Full Control**
ohjelmiston sekä SX tai DPS vetolaitteen (ei sis. potkuria)

Sh. alk. Sh. 20%
alennuksella

D3-170 SX 32 508 € 26 006 €
D3-200 DPS 38 344 € 30 676 €
D3-220 DPS 41 997 € 33 598 €

Volvo Penta dieselmoottori muutossarjalla 
(ilman vetolaitetta)

Sh. alk. Sh. 20%
alennuksella

D3-170   (Full Control** valittavissa lisävarusteena) 23 526 € 18 821 €
D3-200   (Full Control** valittavissa lisävarusteena) 27 922 € 22 338 €
D3-220   (Full Control** valittavissa lisävarusteena) 31 604 € 25 283 €

Volvo Penta D3-170 
Nyt on erinomaisen kannattava tilaisuus hankkia uusi, puhdas ja tehokas Volvo Penta moot-
tori! Muutossarjan ansiosta voit säilyttää vetolaitteesi mikäli et halua uusia kaikkia laitteita.

Volvo Penta V6-280 ja V8-350
Volvo Penta on kiistaton edelläkävijä merimoottori innovaatioissa ja asettaa myös uudet suo-
rituskykystandardit bensiinimoottoreille. Käytä tilaisuus hyväksesi ja päivitä moottorisi ennen 
uutta veneilykautta.

Volvo Penta V6-280 / V8-350 sis. Full Control**
ja SX- tai DPS-vetolaitteen (ei sis. potkuria)

Sh. alk. Sh. 20%
alennuksella

V6-280-C SX 26 031 € 20 825 €
V6-280-C DPS 27 507 € 22 006 €
V6-280-CE SX 29 544 € 23 636 €
V6-280-CE DPS 31 021 € 24 817 €
V8-350-C DPS 33 942 € 27 154 €
V8-350-CE DPS 37 380 € 29 904 €

** Full Control
 Full Control sisältää ajotietokoneen, vakionopeuden säädön ja trimmiavustajan. 
 Kokoonpano vaihtelee moottorivalinnan mukaan.

Moottorikampanja on voimassa ajalla 
15/8—31/10 2016.

Nyt – D3
170/200/220 SX/DPS
20% Alennus
Sis. Full Control
Ei sis. potkuria

Nyt – D4 / D6
20% Alennus
Sis. Full Control
Ei sis. potkuria

Nyt – V6-280
20% Alennus

Sis. Full Control
Ei sis. potkuria

Nyt – V8-350
20% Alennus

Sis. Full Control
Ei sis. potkuria

Muutossarjan kanssa yhteensopiva vetolaite
AQ 290, AQ 290A, AQ 290 DP, AQ 290A DP, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-E, DP-A, DP-A1, 
DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1, DP-E

Volvo Penta D4 / D6 – hintaesimerkkejä
Ohessa muutamia hintaesimerkkejä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi muista D4/D6 kampanjahinnoistamme.

Volvo Penta D4 / D6 sis. Full Control**
(ei sis. potkuria)

Sh. alkaen Sh. 20%
alennuksella

D4 Merivaihteella D4-180 HS45AE  31 866 € 25 493 €
D6 Merivaihteella D6-330 HS63AE  47 299 € 37 839 €
D4 DPH D4-225 DPH  43 486 € 34 789 €
D6 DPH D6-330 DPH  61 823 € 49 459 €

Kysy vieläkin rajumpi syystarjous Fennomotorsilta!
040 5210 990 tai info@fennomotors.com

Nyt moottorit myös rahoituksella ja ilman käsirahaa alkaen 100€ / kk
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Kaikki voittavat Volvo Penta  
vaihto-osilla – myös ympäristö

Volvo Penta vaihto-osajärjestelmän avulla voit hankkia  
alkuperäisosia edullisemmin. Järjestelmä takaa myös korkean 
 laadun, lyhyet seisokit ja ympäristöystävällisyyden.

Jatka takuutasi Volvo Pentan  
laajennetulla turvalla

Tavanomaisen takuun lisäksi voit nyt liittyä laajennetun turvan 
 ohjelmaan. Saat kolme vuotta lisäturvaa koko paketille  
- ohjaamosta, moottorista vetolaitteeseen asti.

Volvo Penta laajennetun turvan ansiosta 

voit välttää tulevaisuudessa mahdolliset 

ylimääräiset korjauskulut. Kun saat lisäksi 

käyttöösi Volvo Pentan maailmanlaajuisen 

jälleenmyyjäverkoston palvelut - yli 130 

maassa - niin saat kaiken mitä tarvitaan 

täydelliseen veneilyyn.

Kattava suoja
Laajennetun turvan ohjelma tarjoaa saman 

suojan kuin kahden vuoden takuu. Ohjelma 

kattaa korjaukset sekä viallisten osien 

vaihdon. Se sisältää kaikki Volvo Pentan 

tuotteet lukuun ottamatta kuluvia osia 

kuten suodattimet, letkut ja hihnat. Laajen-

netun turvan ohjelman voi hankkia samalla 

kun tilaat moottorisi tai kolmen kuukauden 

kuluessa moottorin käyttöönotosta.

Ehdot
•  Säännöllinen huolto- ja kunnossapito 

 on suoritettava moottorin ja vetolaitteen 

 huolto-ohjelman mukaisesti.

• Laajennettu turva on rekisteröitävä uuden 

 moottorin hankinnan yhteydessä tai 

 vähintään kolmen kuukauden sisällä 

 moottorin käyttöönotosta.

Volvo Penta vaihto-osajärjestelmä tarjoaa 

laajan valikoiman tehtaalla peruskunnos-

tettuja vaihto-osia kuten suuttimia, turboja 

ja jäähdytysvesipumppuja.

Kaikki osat ovat täysin peruskorjattuja 

uudenveroisiksi ja täyttävät samat korkeat 

laatu- ja turvallisuusvaatimukset kuin 

uudetkin osat. Vaihto-osille annetaan sama 

takuu kuin uusille Volvo Penta alkuperäis-

osille.

Näin se toimii 
Vanha alkuperäisosa tai laite puretaan 

täysin jokaisen osan kunnon määrittämi-

seksi. Kaikki osat puhdistetaan perusteel-

lisesti. Kuluneet, vialliset tai rikkonaiset 

komponentit korjataan uudenveroiseksi tai 

korvataan täysin uusilla osilla. 

Tuote kootaan uudelleen ja testataan, 

jotta voidaan varmistua sen olevan täysin 

uudenveroinen.

Säästetään luonnonvaroja 
Vaihtojärjestelmä auttaa vähentämään 

maapallomme luonnonvarojen käyttöä. 

Kunnostamalla vanhat osat uudenveroi-

siksi säästämme luontoa, mikä hyödyttää 

meitä kaikkia. Ole yhteydessä lähimpään 

jälleenmyyjääsi, niin saat lisätietoa Volvo 

Penta vaihto-osajärjestelmästä.

Moottori
(sis. vaihteen)

Voimassaoloaika*
(Takuu + laajennettu turva)

Kuukaudet Tunnit

V6 – V8 60 480

D1 – D6 60 1000

D9 – D13 60 2000

* Aikarajoitettu laajennetun turvan ehtojen mukaisesti.  
 Sovelletaan ensimmäisenä toteutuvaa.

Hintaesimerkki: 
Kolmen vuoden laajennettu turva

Volvo Penta D1 alkaen    716 €
Volvo Penta D2 alkaen 1.166 €
Volvo Penta D3 alkaen 2.407 €
Volvo Penta V6 alkaen 1.975 €
Volvo Penta V8 alkaen 2.469 €

Lisätietoa tarjouksesta sivulla 4! HUOM!

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa
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Suorituskyvystä innostuneille 
esittelemme mallivuoden 2017 
uudet D8-550 ja D8-600 sekä 
D8-IPS700 ja D8-IPS800 IPS 
versiot. Moottorit tuottavat 
enemmän voimaa, vähemmän 
ääntä pienem mällä 
polttoaineenkulutuksella. 
Moottorit ovat saatavina sisä-
moottori- tai IPS-versioina, 
kaksois- ja kolmoisasennuksiin.

Täysin uusi D8

UUTTA

2016 

15/8 Volvo Penta   
 Syyskampanja alkaa

18-21/8 Uiva Flytande, Helsinki

31/10 Volvo Penta   
 Syyskampanja päättyy

10-30/11 Venexpo, Turku

2017

10-19/2 Vene 17 Båt, Helsinki

Tärkeitä tapahtumia!
Päivitä Volvo Penta moottorisi!

EVC-ohjelmiston avulla voit lisätä laajan valikoiman erilaisia toimin-
toja. Esimerkiksi Powertrim-avustaja tehostaa liukuunnousua sekä 
tekee ajamisen ympäristöystävällisemmäksi pienentämällä poltto-
aineenkulutusta. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi niin saat 
lisätietoa siitä, mikä sopii juuri sinun Volvo Penta moottorillesi. 

Akunhallinta
Koe täydellinen hallinta ja luotettavuus uuden Volvo Penta  
akunhallintajärjestelmän avulla - yksinkertainen ja turvallinen 
 järjestelmä veneen akuille. Akkujen tilaa on helppo seurata suoraan 
ohjaamon näytöltä. Tärkeät tiedot kuten lataustaso, käyttöaika sekä 
jännite ja virta ovat aina saatavilla.

EVC ohjelmisto,
Nyt 2 yhden hinnalla – 513 €*
Ajotietokone & Trimmiapuri. Sopii D4, D6, Bens. 
yhdessä EVC-C/D/E:n kanssa, D3 yhdessä 
EVC-D/E:n kanssa. (Sh. alk.1 026 €)

EVC ohjelmisto,
Nyt 25% alennus – 385 €*
Ajotietokone & Trimmiapuri. Sopii D4, D6, Bens. 
yhdessä EVC-C/D/E:n kanssa, D3 yhdessä 
EVC-D/E:n kanssa. (Sh. alk. 513 €)

Vakionopeudensäädin, yksivipu- tai hinaus-
toiminto. Sopii EVC-D:hen ja EVC-E:hen 
(Sh. alk. 513 €)

* Ei sis. asennuskustannuksia

UUTTA

Akun hallintayksikkö.

Akunhallintajärjestelmä lisää sähköjärjestelmäsi 
 luotettavuutta ja helpottaa sen valvontaa.

Akunhallintajärjestelmä toimii keskuksena, jos-
ta veneen sähköjärjestelmää on helpompaa ja 
luotettavampaa valvoa. Järjestelmä on kehitetty 
siten, että se vähentää tarvittavien komponent-
tien määrää veneessä, mikä myös pienentää 
mahdollisten vikakohteiden lukua. Tukeva 
merelliseen ympäristöön kehitetty rakenne ja 
mahdollisimman pieni liikkuvien osien määrä 
tekee järjestelmän luotettavaksi ja keventää 
veneilijän mieltä. Järjestelmä voidaan asentaa 
EVC-järjestelmällä tai perinteisellä sähköjärjes-
telmällä varustettuihin moottori- ja purjevenei-
siin. Moottoria vaihtaessa on hyvä mahdollisuus 
päivittää myös sähköjärjestelmä. Ota yhteyttä 
lähimpään jälleenmyyjääsi tai katso http://vol-
vopentabatterymanagement.com/build-your-
own-system/, niin saat lisätietoja.

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa
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Nyt voit ostaa Volvo Penta alkuperäisosia ja tarvikkeita

myös verkossa juuri silloin, kun sinulle sopii osoitteessa

www.volvopentashop.com

Lataa Volvo Penta Dealer Locator
sovellus, niin saat nopean tiedon

lähimmästä jälleenmyyjästä,  
kaikkialla maailmassa.

Seuraa Volvo Penta Sweden
Facebookissa:

www.facebook.com/
volvopentasverige

Seuraa Volvo Penta
Instagramissa

@volvopentanordic

Apu on aina lähellä. 24/7/365.
Pohjoismaiset kielet +32 9 255 69 67

English speaking +32 9 255 69 77

www.volvopenta.com

Alennukset ja tarjoukset ovat voimassa valtuutetuilla Volvo Penta jälleenmyyjillä 31.10.2016 asti ellei toisin mainita. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin 
 alennuksiin yms. eikä niitä vaihdeta rahaksi. Kaikki hinnat ovat valmistajan suositushintoja ja sisältävät arvonlisäveron. Tarjouksissa

voi olla paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia.

Vain paras on riittävän hyvä
Valtuutetulle huollolle

Valtuutettu Volvo Penta jälleenmyyjä tarjoaa aina ammattitaitoista
apua. Kaikki erikoistyökalut, diagnostiikkalaitteet ja erityisosaami-
nen on kerätty yhteen paikkaan.

Volvo Penta voimansiirtolinja sisältää

useita tietokoneita, jotka ohjaavat kaikkea

polttoaineensyötöstä aina vaihteen siirtoon

asti. Ohjelmistot päivitetään jatkuvasti

voimansiirron toimintojen ja ajokokemuksen

optimoimiseksi. Käyttämällä valtuutetun

huoltoyhtiön palveluita varmistat, että ohjel-

mistopäivitykset ovat ajan tasalla, ilman

erillisiä kustannuksia. Vain työsuorituksesta

saattaa muodostua kustannuksia. Kaikki

toimenpiteet ja muutokset moottoriisi ja

voimansiirtoon dokumentoidaan ja raportoi-

daan huoltopöytäkirjaan. Luonnollisesti

suorituskyvyn ylläpitämiseksi käytetään vain

Volvo Pentan alkuperäisosia.

Säännöllisellä huollolla ja ennakoivalla

kunnossapidolla voit nauttia huolettomasta,

turvallisesta ja pitkäaikaisesta Volvo Pentan

moottorin käytöstä. Lisäksi käytettävissäsi

on 24/7/365 tuki meidän Action Service

–palvelumme kautta.

Valtuutetun Volvo Pentan huoltoedusta-
jan Suorittamaan huoltoon sisältyy
aina seuraava toimenpiteet:
• Sarjanumeron tarkistus Volvo Penta tietokannasta.
• Mahdolliseen meneillään olevaan kampanjaan
 sisältyvät toimenpiteet.
• Saat tiedot mahdollisista tuoteparannuksista
 ja arvion niiden hankintakustannuksista.
• EVC-järjestelmällä varustettujen moottoreiden
 kohdalla Vodia diagnosointityökalu kytketään
 moottorin ohjausjärjestelmään ja testataan moottorin
 tila sekä mahdolliset virhekoodit. Samanaikaisesti
 tehdään uusimman EVC-version ohjelmistopäivitys.
• Riippuen moottorin iästä, käyttötunneista ja
 edellisestä huollosta, osat ja nesteet vaihdetaan
 Volvo Pentan huoltoohjelman mukaisesti.
• Silmämääräinen letkujen, kaapeleiden, kytkentöjen
 ja läpivientikumien kunnon tarkistus
• Vaihdettavat osat ja nesteet ovat aina Volvo Pentan
 alkuperäisosia ja tarvikkeita.
• Kaikki vaihdot ja tarkistukset kirjataan
 huoltopäiväkirjaan, joka luovutetaan sinulle.

Mikäli huollossa huomataan moottorin toimintaan ja
sen luotettavuuteen vaikuttavia vikoja, ilmoitamme
sinulle näistä ja suosittelemme 
toimenpiteitä vikojen korjaamiseksi, 
hintoineen. Käyttäessäsi valtuutetun
huoltoedustajaan palveluita, saat 
lisäturvana pidennetyn takuun 
huoltokorjaamon asentamille osille. 
Takuu on voimassa 2 vuotta tai 600 
tuntia, riippuen siitä, kumpi toteutuu 
ensimmäisenä.
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