
 ТОВ «Вікінг Моторз». Код ЄДРПОУ 34964833. Вольво.
*Пропозиція діє в офіційному дилерському центрі Вольво Вікінг Моторз з 20.03.2020
по 20.05.2020 року. Детальні умови пропозиції уточнюйте за телефоном 044 499 88 00. Вартість пакету послуг "Весна 2020" для автомобілів з радіусом коліс R19 і більшим - 2089 гривень з ПДВ.
Пакет послуг «Весна 2020» або будь-яка з додаткових послуг не можуть вважатися частиною регламентного технічного обслуговування автомобіля.

viking.volvocarsdealer.com

Замовляйте додаткові послуги на спеціальних умовах в рамках сезонної перевірки:

Офіційний сервіс Volvo пропонує Вам спеціальні умови на проведення сезонної перевірки 
Вашого автомобіля. Підготуйте свій Volvo до подорожей та спекотної погоди!

ПОСЛУГА
ВИГОДА НА РОБОТИ , 

%
ВИГОДА НА ЗАПАСНІ 

ЧАСТИНИ, %
СПЕЦІАЛЬНА ВАРТІСТЬ *, 

гривень з ПДВ

Сезонне зберігання шин (протягом 6 місяців) 35.00 -

-

780.00

Антибактеріальна обробка системи кондиціонування повітря 35.00 10.00 234.00

Заміна фільтра салону 40.00 10.00 144.00

Заміна АКБ 40.00 10.00 216.00

Заміна свічок запалювання 35.00 10.00 390.00

Захист двигуна 40.00 10.00 720.00

Заміна гальмівних колодок та дисків (задніх) 35.00 10.00 1170.00

Заміна гальмівних колодок та дисків (передніх) 35.00 10.00 936.00

Заміна щіток склоочищувача 40.00 10.00 72.00

Перевірка та регулювання кутів нахилу коліс 40.00 864.00

Переваги офіційного сервісу Volvo:
-  Акредитовані Volvo технічні спеціалісти 

-  Найсучасніше діагностичне обладнання та спеціальний інструмент 

-  Обслуговування преміум класу 

-  Гарантія на оригінальні запасні частини та роботи 

-  Дотримання технології ремонту 

-  Прямий звʼязок Вашого автомобіля із заводом-виробником 

-  Оновлення програмного забезпечення модулів автомобіля 

-  Прозора історія обслуговування

Зареєструйтесь на проведення робіт  
за телефоном: (044) 499-88-00

-
  

Шиномонтаж та балансування ( ≤ R18 )

-
  

Діагностика ходової (в т.ч. перевірка остаточної товщини гальмівних дисків та колодок) 

-
  

Перевірка стану щіток склоочищувача 

-
  

Зчитування кодів несправностей 

-
  

Перевірка зовнішніх світлових приладів 

-
  

Перевірка продуктивності системи кондиціонування повітря

Пакет послуг «Весна 2020»

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ ПОСЛУГ : 
гривень з ПДВ 1 660

*

Зелене світло  
для нових пригод


