Huoli pois, INFRA ry:n jäsen!

VOLVO JATKOTURVA
-TARJOUS VOLVOLLESI

ETUSI JOPA

5 800 €
Varmista nyt koneellesi huoleton ja toimintavarma käyttö. Tartu Volvo Jatkoturva
-tarjoukseen ja hyödynnä loistava hintaetu, jonka saavat vain INFRA ry:n jäsenet.
Avaa ja lue lisää!

Volvo Jatkoturva -tarjous INFRA ry:n jäsenille

Mitä sopimus kattaa
Sopimus sisältää moottoriin, voimansiirtoon, päästölaitteisiin, hydrauliikkaan sekä mekaanisiin osiin tehtävät korjaukset. Myös luonnollisesta kulumisesta tai osien valmistusvirheistä
aiheutuvat korjaukset ja pientarvikkeet kuuluvat sopimukseen. Lisäksi saat Care Track -käyttöoikeuden koko sopimuskaudeksi.

Varmista Volvollesi
huolettomat käyttötunnit

Mitä sopimus ei kata

Volvo Jatkoturva -sopimus on erinomainen tapa varmistaa koneesi toimintavarmuus,
sillä se kattaa kaikki luonnollisesta kulumisesta tai osien valmistusvirheistä
aiheutuvat korjaukset. Sopimus on voimassa 4 000 tuntiin tai
24 kk asti riippuen siitä, kumpi ensin täyttyy.

Tutustu tarkemmin Volvo Jatkoturvan sopimusehtoihin.

Tämä tarjous on suunnattu vain INFRA ry:n jäsenille, ja se
koskee vain uusia Volvo-merkkisiä koneita*.
Jatkoturvan voimassaolon edellytyksenä ovat valtuutetun
merkkihuollon suorittamat määräaikaishuollot
Hyödynnä loistava hintaetu, tarjous
on voimassa 31.12.2021 mennessä
tehtyihin kauppoihin.

Volvo Jatkoturva
4 000 h tai 24 kk
Pyöräkuormaajat:

Erikoishinta
INFRA ry:n jäsenille

L50H

1 500 €

L60H

1 500 €

L70H

1 500 €

L90H

1 500 €

L120H

1 500 €

Pyöräalustaiset kaivuukoneet:
EWR150E, lyhytperä

2 000 €

EW160E

2 000 €

EWR170E, lyhytperä

2 000 €

EW180E

2 000 €

EW220E

2 000 €

3 669 €
3 862 €
3 913 €
4 320 €
5 840 €

Tela-alustaiset kaivuukoneet:
EC140E

2 000 €

ECR145E, lyhytperä

2 000 €

EC160E

2 000 €

EC180E

2 000 €

EC220E

2 000 €

ECR235E, lyhytperä

2 000 €

Haluatko varmistaa koneesi huoltojen ajantasaisuuden?
Pyydä meiltä Volvo Blue -huoltosopimustarjous!

ETUSI
2 053 €
2 393 €
3 011 €
3 464 €
3 827 €

1 484 €
1 882 €
2 380 €
2 478 €
2 569 €
2 527 €

*HUOM: tee Volvo Jatkoturva -sopimus ennen kuin otat uuden koneen käyttöösi.

Volvo Jatkoturvan piiriin eivät sisälly esimerkiksi kulutustarvikkeet, kuten tuulilasinpyyhkimen
sulat tai tuulilasinesteet, väärän polttoaineen aiheuttamat viat, pesut ja puhdistukset, peilien ja lasien rikkoutumiset, sekä telaston tai renkaiden kuluminen. Ulkopuoliset tekijät kuten
kolari tai huolimaton käyttö eivät kuulu jatkoturvan piiriin.

ETUSI JOPA

5 800 €

Näin hyödynnät
Volvo Jatkoturva -jäsenedun
1. Tarkista mallikohtainen jäsenetusi esitteen taulukosta.
2. Liity nyt, jos et vielä ole INFRA ry:n jäsen!*
3. Ota yhteyttä myyjäämme.
4. Tee sopimus ja nauti huolettomista käyttötunneista.
*Täytä jäsenhakemus infra.fi/liity, tai ota yhteyttä piiriyhdistyksesi toiminnanjohtajaan infra.fi/piirit
tai jätä yhteydenottopyyntö infra.fi/yhteys

Lisätietoa: volvoce.fi
puh. +358 20 1256 11 • Kärkikuja 2, 01740 Vantaa
sähköposti: info.vcefi@volvo.com

