Kompletní menu
Vyberte si z nabídky servisních akcí
Customer Lifetime Parts Warranty

Unikátní nabídka dostupná pouze v autorizovaných
servisech Volvo
Zakoupíte-li si originální náhradní součástku Volvo v autorizovaném servisu a zároveň
si ji zde také necháte namontovat, můžete se spolehnout na doživotní záruku na
náhradní díly pro osobní vozy značky Volvo pro prvního majitele (Customer Lifetime
Parts Warranty). Získáte tak větší pocit klidu bez ohledu na to, kolik kilometrů najedete.

Servisní akce 4+

Čím starší vůz, tím vyšší sleva
Údržba staršího vozu nemusí lézt do peněz. Máte-li Volvo. Již více než 10 let nabízíme
cenově výhodnou akci 4+, kdy automobilům starším čtyř let nabízíme originální náhradní
díly se slevou dle stáří vozu, a to:
4+ = 15% sleva (modelový rok ’17)
5+ = 20% sleva (modelové roky ’16, ’15, ’14)
8+ = 25% sleva (modelový rok ’13 a starší)

Speciální cenová nabídka
pro výměnu řemenů rozvodů
Budete mile překvapeni

Výměna, údržba a seřízení rozvodů motoru jsou důležitou součástí pravidelné údržby
vašeho vozu. Je nutné je provést každých 150 000 – 200 000 km a výrazně prodlouží
životnost vašeho automobilu. Nyní vám je nabízíme za bezkonkurenční cenu.
Konkrétní cenovou nabídku získáte v našem servisu.

Výměna brzdových kotoučů
a brzdových destiček
25% sleva pro všechny vozy 4+

Nezáleží tak docela, jak starým vozem jezdíte. Spadá-li do kategorie 4+, dostanete
automaticky nejvyšší slevu na výměnu brzdových komponentů. Konkrétní cenovou
nabídku pro svůj vůz získáte v autorizovaném servisu.

Optimalizace Polestar Engineered
Čipování? Něco lepšího

Maximálně dynamický projev, vynikající reaktivnost, ještě větší zábava. Optimalizace
Polestar Engineered se neomezuje jen na motor, ale optimalizuje celé pohonné ústrojí
vozu. Zaměřuje se na klíčové výkonové oblasti automobilů s důrazem na silnější
a vyváženější zážitek z jízdy.
Nyní již od 14 800,- Kč včetně DPH (dle stáří vozu)

Více informací získáte u Vašeho autorizovaného partnera Volvo Car:
AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o.
Brněnská 59, Olomouc 783 01
autokomplex-olomouc.cz

Pro více informací načtěte QR
kód do svého chytrého telefonu.

AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o.

Brněnská 59, Olomouc

autokomplex-olomouc.cz

