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AITO VOLVO HUOLTo
JARRUT OVAT AUTON 
TÄRKEIN TURVAVARUSTE

Asentamalla alkuperäiset jarru-
levyt kuluneiden tilalle varmistat, 
että vaihdetut osat toimivat sau-
mattomasti yhdessä jarrujärjes-
telmän muiden komponenttien 
kanssa.

Yhdessä kehitetyt levyt ja palat 
antavat maksimaalisen jarrutus-
tehon lisäksi myös optimaalisen 
käyttöiän osille. Näin ollen ei ole 
tarvetta vaihtaa jarruosia ennen-
aikaisesti epätasaisen kuluman 
takia.

Katso esimerkkihinnat  
sivulla 3.

LEVYLLÄ ON VÄLIÄ
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2 *Hinta edellyttää korjauskelpoisen vaihto-osan palautuksen.

Suodatuksella estetään polttoaineessa esiinty-
vien haitallisten pienhiukkaisten pääsy moottorin 
polttoainejärjestelmän osiin, kuten suuttimiin. Välty 
tarpeettomilta ennenaikaisilta korjaustarpeilta 
luottamalla Volvon alkuperäisiin polttoai-
nesuodattimiin. Suodattimissa käytetään 
erikoisvalmisteista kyllästettyä lasikuitu/
selluloosa-suodatinpaperia, joka puhdistaa 
polttoaineen tehokkaasti ja jonka kapasiteetti 
riittää varmasti koko suunnitellun huoltovälin.

Hintaesimerkki:

Polttoainesuodattimet asennettuna 
FH(4)/FM(4) Euro 6

Long Life esi- ja pääsuodatin

115€

Volvon alkuperäinen moottoriöljy 
antaa optimaalisen suojan moottorin 
komponenteille ja varmistaa yhdessä 
turvallisten ja luotettavien alkuperäisten 
Volvo öljynsuodattimien kanssa 
huolettomat kilometrit. Moottorille 
räätälöity öljy vähentää myös 
polttoaineenkulutusta.

Moottoriöljyn ja  
öljynsuodattimien vaihto

D11, D12, D13 
VDS-4.5

219€
D13 Step D 
VDS-5 –Uusi öljylaatu

243€ 
D16 
VDS-4.5

248€

AITO VOLVO HUOLTO
Emme tingi laadusta koskaan. Aidon Volvo Huollon takuuna on pätevät mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan Aitoja Volvo Varaosia. 
Näin voimme taata parhaan mahdollisen käyttöasteen Volvo kuorma-autollesi.

PIKAHUOLLOSTA ÖLJYNVAIHTO  
EDULLISESTI JA NOPEASTI

Valitsemalla Volvon tehdas-
puhdistetun suodattimen saat 
käytetyn suodattimen tilalle uutta 
vastaavan suodattimen täydellä 
Volvo varaosatakuulla. Käy-
tetty suodatin käsitellään koko 
toimintaketjussa asianmukaisilla 
suojavarusteilla noudattaen 
turvallisia prosesseja ihmisten ja 
ympäristön suojelemiseksi.

Välttyäksesi yllättäviltä seisokeilta on tärkeää, että venttiilien ja 
yksikkösumuttimien välykset tarkistetaan säännöllisesti. Samalla parannat 
polttoainetaloutta sekä ylläpidät moottorin suorituskykyä.

Venttiilien ja yksikkösumuttimien välysten säätö      170€   
Venttiilikopan tiivisteet veloitetaan erikseen (vaihto tarvittaessa tai asiakkaan pyynnöstä).

Vaihtoon sisältyy öljynsuodattimet  
(2 x Long Life), hienosuodatin  
(By-pass, tietyt mallit) sekä tiiviste.

VENTTIILIEN JA YKSIKKÖSUMUTTIMIEN VÄLYSTEN SÄÄTÖ

Hintaesimerkki:

Tehdaspuhdistettu hiukkassuodatin asennettuna*

FH(4)/FM(4) EASP5 Euro 6     745€
V-kiristimet, tiivisteet ja parametrien nollaus kuuluvat hintaan.

POLTTOAINESUODATTIMET ASENNETTUNA MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMIEN VAIHTO

HIUKKASSUODATIN ASENNETTUNA 
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*Hinta edellyttää korjauskelpoisen vaihto-osan palautuksen.

TURVALLISESTI LIIKENTEESSÄ
AIDOILLA VOLVO JARRUOSILLA

Varmista oma ja muiden turvallisuus vaihtamalla kuluneet jarrupalat ja 
-levyt ajoissa uusiin. Vaihtamalla kuluneet osat alkuperäisosiin varmistat 
jarrujen moitteettoman toiminnan sekä maksimaalisen jarrutustehon 
kaikissa tilanteissa, koska osat on räätälöity toimimaan yhdessä 
jarrujärjestelmän muiden alkuperäisosien kanssa. Kun palat ja levyt ovat 
molemmat alkuperäisiä, osien kuluminen on myös optimaalinen, eikä 
toinen osista kulu ennen aikojaan loppuun.

Hintaesimerkkejä: 

Jarrupalat asennettuna/etuakseli  281€
FH/FM-mallisarjat 2006-  

Jarrupalat ja -levyt asennettuna/etuakseli  895€
FH/FM-mallisarjat 2006- 

Volvon tehdaskunnostettu ilmankuivain 
on laadultaan ja toiminnaltaan 
uutta vastaava, joten se täyttää 
edullisemmasta hinnasta huolimatta 
tehtävänsä paineilmajärjestelmässä 
täysimääräisesti. Osalla on myös, 
kuten muillakin alkuperäisosilla, kahden 
vuoden täystakuu asennettaessa osa 
Volvo korjaamolla.

Hintaesimerkki:

Tehdaskunnostettu ilmankuivain 
asennettuna* 
FH/FM Euro 4 ja 5 

508€

Varmista ajoneuvosi käyttöaste vaihtamalla ilmankuivainpatruuna 
huoltosuositusten mukaisesti. Alkuperäisten patruunoiden veden 
imukyky on erittäin suuri, jopa 150 g, ja yhdessä testatun pitkäikäisen 
suorituskyvyn kanssa tämä turvaa paineilmanjärjestelmän toiminnan koko 
suositellun vaihtovälin ajan.

Hintaesimerkki:

Ilmankuivainpatruuna asennettuna 129€ 
FH(4)/FM(4) 
Asennus sisältää ilmankuivaimen kalibroinnin.

JARRUPALAT JA -LEVYT ASENNETTUNA

ILMANKUIVAINPATRUUNA ASENNETTUNA ILMANKUIVAIN ASENNETTUNA
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KÄYNNISTYSMOOTTORI ASENNETTUNALATURI ASENNETTUNA

AIDOT VOLVO TEHDASKUNNOSTETUT
Aidot Volvo Tehdaskunnostetut osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia noudattaen ja ne täyttävät täsmälleen 
samat laatuvaatimukset kuin uudet vastaavat osat. Tehdaskunnostetuilla osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa 
osat Volvo korjaamolla. Myönnämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme tehdaskunnos-
tettujen osien mahdollisista seurannaisvaurioista Aidoille Volvo Varaosille tehdaskunnostettujen osien takuuaikana.

Volvon käynnistysmoottori on 
kehitetty kestämään tuhansia 
käynnistysjaksoja moottorin käyn-
nistyskykyä vaarantamatta. Se on 
suunniteltu käynnistämään moot-
tori eri olosuhteissa ja lämpöti-
loissa. Optimoidut ohjauspara-
metrit varmistavat, että moottori 
käynnistyy niin kovalla pakkasella 
kuin kovalla helteelläkin.

Hintaesimerkkejä:

Tehdaskunnostettu käynnistysmoottori asennettuna*

FH/FM, FH(4)/FM(4)    770€
FE/FL, FE(3)/FL(3) alk.  680€
Työhön sisältyy kaapeliliitäntöjen ja toiminnan tarkastus.

Laturin toiminnalla on 
ratkaiseva merkitys auton 
toiminnalle. Laturin työym-
päristö muuttuu koko ajan 
vaativammaksi ja Volvo 
asettaakin siitä syystä aina 
tiukimmat laatuvaatimukset 
kaikille laturin osille.

Hintaesimerkkejä: 

Tehdaskunnostettu laturi asennettuna*

80 A   529€
120 A   642€
FE/FL, FE(3)/FL(3)     alk. 555€
Työhön sisältyy laturin irrotus ja kiinnitys sekä kaapeliliitäntöjen ja toiminnan tarkastus.

A/C-KOMPRESSORI ASENNETTUNA 

Ilmastoinnin kompressori 
luo perusedellytykset 
ilmastointijärjestelmän 
toiminnalle tiivistämällä ja 
kierrättämällä kylmäaineen 
järjestelmässä. Viallinen 
kompressori vaikuttaa sekä 
polttoaineenkulutukseen että 
ohjaamon viilennykseen.

Hintaesimerkkejä: 

Tehdaskunnostettu A/C-kompressori asennettuna*

FH/FM, FH(4)/FM(4)  652€
FE/FL, FE(3)/FL(3)     alk. 612€
Työhön sisältyy kylmäaineen tyhjennys ja täyttö, ilmastointijärjestelmän  
vuototarkastus sekä öljy kompressorille. Tarvittava kylmäaine veloitetaan erikseen.

JARRUSATULA ASENNETTUNA

Jarrut ovat auton tärkein turvallisuusjärjestelmä. Volvon jarrukomponentit 
kehitetään ja testataan yhdessä maksimaalisen jarrutustehon, turvallisuuden 
ja käyttöiän varmistamiseksi. Siksi on itsestään selvää käyttää vain Aitoja 
Volvo jarruosia.

Tehdaskunnostettu 
jarrusatula asennettuna*

FH/FM-mallisarjat 2006-

1005€
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TEHDASKUNNOSTETTU MOOTTORI - TAATTUA VOLVO ALKUPERÄISLAATUA

EDULLISEMPI VAIHTOEHTO
LAADUSTA JA TAKUUSTA TINKIMÄTTÄ

*Hinta edellyttää korjauskelpoisen vaihto-osan palautuksen.

Tehdaskunnostus antaa moottorille uuden elämän. Lisäksi asennus tapahtuu helposti ja nopeasti ilman riskejä: moottori toimitetaan 
koekäytettynä ja asennusvalmiina pakettina.

Moottori puretaan kunnostuksen yhteydessä kokonaan ja kaikki osat puhdistetaan. Kaikki kuluvat ja kuluneet osat korvataan uusimpien vaatimusten 
mukaisilla alkuperäisillä varaosilla (päivitys). Uudelleen käytettävät osat tarkastetaan ja kunnostetaan uutta vastaaviksi. Moottori koekäytetään lopuksi 30 
minuuttia testipenkissä suorituskyvyn varmistamiseksi. 

Suorituskyvyltään, kulutukseltaan, päästöominaisuuksiltaan ja laadultaan uuden moottorin veroinen - erinomainen saatavuus.

Hintaesimerkkejä:

Tehdaskunnostettu moottori asennettuna*  

Ei sisällä käynnistysmoottoria, virtajohtoja, laturia, hihnankiristimiä, vauhtipyörää, kompressoria, EPG:tä, AVU- säätöventtiiliä, käynnistyselementtiä eikä tehostin-/polttoainepumppua 
(siirretään vanhasta moottorista uuteen). Muut uusittavat osat sekä moottoriöljy veloitetaan erikseen.

D13A520 VEB+, Euro 4   20 500€
D13C540 VEB+, Euro 5 20 800€
D13K540 VEB+, Euro 6   23 800€
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Volvon alkuperäinen V-tuki on suunniteltu kestämään otsonia, 
UV-säteilyä, puhdistusaineita, korkeapainepuhdistusta, tiesuolaa sekä 
tiestä irtoavaa hiekkaa, soraa ja pikkukiviä. Osien väliset nivelet ovat 

Puhdas ilma on elintärkeä moottorille 
optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän 
käyttöiän saavuttamiseksi. Alkuperäinen 
Volvo suodatin istuu täydellisesti suoda-
tinkoteloon, jolloin haitalliset hiukkaset 
päätyvät moottorin sijaan suodattimeen. 
Vankan suodatinpaperirakenteen pinta-
ala on jopa 17,5 m², joka varmistaa 
vähintään 99,9 % suodatustehon koko 
suositellun vaihtovälin ajan. Laadukas 
suodatinpaperi on lisäksi palamaton.

Hintaesimerkkejä: 

Ilmansuodatin asennettuna

FH D13 119€  FH16 145€
Työhön sisältyy suodatinkotelon sisäpintojen puhdistus.

Iskunvaimentimien lämpötilat nousevat 
hyvin korkeiksi ajon aikana. Alkuperäiset 
Volvo iskunvaimentimet on varustettu 
lämpöä erinomaisesti sietävillä tiivis-
teillä, jolloin lika ei pääse tunkeutumaan 
vaimentimeen eikä öljy vuotamaan pois. 
Öljynä käytetään tarkka määrä korkea-
laatuista hydrauliöljyä, joka ei kiehu tai 
haihdu ennenaikaisesti.

Käyttötarkoitukseen räätälöityjen ja 
kuumassa sekä kylmässä ilmas-
tossa testattujen alkuperäisten 
Volvo ilmapalkeiden ansiosta 
ajoneuvosi käyttöaste pysyy korke-
ana. Kestävä rakenne takaa myös 
suuren kapasiteetin ja vahvistettu 
kumimateriaali sietää lisäksi 
erinomaisesti likaa ja merkittäviä 
paineenvaihteluja.

Hintaesimerkkejä: 

Ilmapalje asennettuna, etu alk. 399 €
FH(4)/FM(4)

Ilmapalje asennettuna, taka alk. 309€
FH(4)/FM(4)

Tarvittavat liittimet veloitetaan erikseen.

1074€

vesitiiviitä ja laakeripesät, mukaan lukien 
tiivisteet, ovat täysin suljettuja pitkän 
käyttöiän varmistamiseksi.

Hintaesimerkki: 

V-tuki asennettuna  
FH/FM 6x2 ilmajousitettu 
takateli (RADT-A8) 

AIDOT VOLVO VARAOSAT
Käyttämällä alkuperäisosia varmistut siitä, että autosi ominaisuudet säilyivät muuttumattomina. Samalla alkuperäisosat 
ovat takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. 
Myönnämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme osien mahdollisista seurannaisvaurioista 
Aidoille Volvo Varaosille osien takuuaikana.

Hintaesimerkkejä:

Iskunvaimentimet asennettuna/etuakseli

Ilmajousitettu etuakseli  
FH/FM 

alk.  501€

Lehtijousitettu etuakseli 
FH/FM

alk.  509€

V-TUKI ASENNETTUNA

ISKUNVAIMENTIMET ASENNETTUNA

ILMANSUODATIN ASENNETTUNA

ILMAPALJE ASENNETTUNA
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Tuulettimen hihnankiristin 
asennettuna

Hintaesimerkkejä: 

FM/FH D13 294€ 

FH D16 298€

Välihihnapyörän uusinta 
hihnankiristimen asennuksen 
yhteydessä

Hintaesimerkkejä: 

FM/FH D13 289€ 

FH D16 199€

Laturin hihnankiristin 
asennettuna

Hintaesimerkkejä: 

FM/FH D13 302€ 
FH D16 280€ 

Uusittavat moniurahihnat veloitetaan erikseen. 

Hihnankiristimien uusinnan yhteydessä 
myönnämme alennuksen uusinnan yhteydessä 
vaihdettaville moniurahihnoille.

Alennus asennettavasta hihnasta

- 20%

Volvon alkuperäiset navat on suunniteltu toimimaan osana tehokasta 
ja kestävää voimansiirtolinjaa, jolla varmistetaan mahdollisimman hyvä 
polttoainetalous, suorituskyky ja käyttöaste.

Hintaesimerkki:

Pyörännapa asennettuna 
FH(4)/FM(4), levyjarrullinen  
taka-akseli, suora välitys

alk.  1617€

Ohjausjärjestelmän osat toimivat ympäristössä, joka altistuu 
sääolosuhteille sekä tienpinnasta tulevalle lialle, tiesuolalle, pikkukiville, 
pölylle ja mudalle. Volvon alkuperäiset ohjausjärjestelmän osat on 
kehitetty ja testattu toimimaan turvallisesti ja luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa ääriolosuhteita myöten.

Hintaesimerkki:

Olkatappisarja  
asennettuna 
FH(4)/FM(4)

712€

MAKSIMOI AJONEUVOSI KÄYTTÖASTE JA MINIMOI YLLÄPITOKUSTANNUKSET  
VALITSEMALLA JUURI SINUN VOLVOOSI SUUNNITELTU HIHNANKIRISTIN
Hihnankiristimen tehtävä on ylläpitää tarpeellinen hihnankireys, vaimentaa tärinää ja ohjata käyttöhihnaa. Alkuperäisen Volvo hihnankiristimen 
kitkaelementti, joka kuluu jokaisella kierroksella kiristimen suojaamiseksi ja tärinän vaimentamiseksi, on valmistettu erittäin tarkalla erittelyllä. 
Näin varmistetaan hihnankiristimen luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä.

HIHNANKIRISTIMET, VÄLIHIHNAPYÖRÄT JA MONIURAHIHNAT ASENNETTUNA

PYÖRÄNNAPA ASENNETTUNA OLKATAPPISARJA ASENNETTUNA
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parasta volvo huoltoa  
perävaunulle ja takalaitanostimille

Jarrupalat asennettuna/akseli

SAF Wabco 19,5/22,5  235€
SAF Knorr 19,5/22,5 227€
SAF SBS2220 22,5 235€ 

BPW SB 3745/4309 /4345 250€ 

BPW TSB 3709/4309/4312 242€
Työhön sisältyy perusteellinen jarrujen säätö ja testaus.

Takalaitanostin unohtuu sijaintinsa takia helposti. 
Hydrauliikan toimivuus, tiivisteiden ja helojen kunto 
tulee tarkastaa vuosittain. Samoin se, että tarvittavat 
varoitusmerkit ovat asianmukaisessa kunnossa.

Öljynvaihto, voitelu sekä takalaitanostimen  
vuositarkastus yhteishintaan

162€
Öljy sisältyy hintaan.  

Huoltosarja Zepro/Focolift asennettuna 

Hintaesimerkkejä: 

ZHD 1500/2000 493€ 

ZAEHD 1500/2000  536€
Huoltosarjan asennus sisältää letkusarjan, solenoidin, suodattimen ja o-renkaan, tukirullat sekä varoitusliput 
kiinnikkeineen. Öljy veloitetaan erikseen. 

PERÄVAUNUN JARRUPALAT ASENNETTUNA

TAKALAITANOSTIMEN HUOLTO
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PERÄVAUNUN KATSASTUSTARKASTUS
Varmista perävaunun kunto ennen katsastusta. Suoritamme perävau-
nulle perusteellisen tarkastuksen mukaan lukien lakisääteiset mittaukset. 
Raportoimme sinulle pienimmistäkin puutteista ja vioista, jotta voit saattaa 
perävaunun katsastuskuntoon.

PERÄVAUNUN KATSASTUSTARKASTUS

Pakettiin sisältyy:
• Jarruhidastuvuusmittaus
• Katsastustarkastus

Mahdolliset jarrujen säädöt ja akseliston kuormitukset veloitetaan erikseen.

Säästä polttoainetta ja vähennä renkaiden kulumista 
oikein suunnatuilla akseleilla ja pyörien kulmilla. 

Akseliston suuntauksen tarkastus 

Hinta/akseli  70€
Työhön sisältyy auton ja/tai perävaunun akselien suuntauksen 
tarkastus. Mahdolliset muutokset/säädöt veloitetaan erikseen. 

Ennen akseleiden mahdollista säätöä suositellaan pyörien 
laakereiden, ohjauksen nivelten, raidetankojen, akseleiden 
ripustusten ja V-tukien tarkastamista. 

Pyydä tarjous!

135€

AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS 
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Kestävä ja varmatoiminen VBG 5190D 
vetokytkin Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Servokäyttöinen  
VBG 5190D vetokytkin

• Kytkintyypin luokka: C50-X
• D-arvo: 200 kN
• 50 mm:n vetosilmukalle
• Paino: 44 kg

VBG 5190D mekanismi
Sisältää mekanismin, hela- ja pulttisarjan.

450€
Pyydä tarjous muista VBG malleista  
ja asennuksesta!

1865€

Tehdasasennetulla servolla ja automaattirasvarilla 
varustettu TAV50SR vetokytkin on tehty 
kestämään sekä kovaa käyttöä että pohjoisen 
vaihtelevat sääolosuhteet.

Servokäyttöinen  
TAV50SR vetokytkin

• Kytkintyypin luokka: C50-X
• D-arvo: 190 kN
• 50 mm:n vetosilmukalle 
• Paino: 42 kg

TAV100 mekanismi 
TAV50SR vetokytkimeen

Sisältää mekanismin, helasarjan, kiinnitysosat  
sekä käyttökammen.

Pyydä tarjous muista TAV malleista ja asennuksesta!

2400€

503€

Peruutuskamera

• Sähkökäyttöinen suojus suojaa 
linssiä likaantumiselta

• Lämmitetty kamera estää 
huurtumisen ja kosteuden 
tiivistymisen

• Täysvärikuva SID-HIGH-näytössä
• Sisältää 10 m kaapelin ja 

asennussarjan

Perävaunukameran  
kaapelisarja

• Yhdistää perävaunukameran  
ja kuorma-auton näytön,  
ADR-hyväksytty

• Kaapelin enimmäispituus 3,5 m

Volvon tyylikäs ja käytän-
nöllinen termosmuki kulkee 
kätevästi mukana töissä ja 
vapaa-ajalla. 

• Helppo ja mukava  
pitää kädessä

• Pitää juoman  
lämpimänä 5 tuntia

• Tilavuus 400 ml

9,50€
Perävaunun  
kaapelijatke 10 m

Pyydä asennustarjous!

723,50€

302€ 229,50€

VBG VETOLAITE TAV VETOLAITE

VOLVO PERUUTUSKAMERA FH(4)/FM(4) VOLVO TERMOSMUKI
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Matalamman ajokorkeuden automaattinen valinta
Ajokorkeus on tärkeä asia ajomukavuuden ja polttoaineenkulutuksen kannalta. Matalampi 
ajokorkeus vähentää ilmanvastusta ja pienentää siten polttoaineenkulutusta ja samalla päästöjä. 
Kun nopeus nousee 60 km/h:iin, alustaa lasketaan automaattisesti sekä etu- että takaosasta 
aerodynamiikan parantamiseksi sekä alustan keinumisen estämiseksi. Kun nopeus hidastuu alle 
30 km/h:iin, alusta nostetaan automaattisesti takaisin normaaliin ajokorkeuteen.

Ajokorkeuden automatiikkatoiminto asennettuna 
FH(4)/FM(4) täysilmajousitus

Sis. myös katkaisimen asennuksen ohjaamoon

Paras tapa pitää ohjaamo siistinä. 
Alkuperäiset kumimatot täydentävät 
ohjaamon miellyttävää ilmapiiriä.

• Esimerkiksi vesi, lumi ja  
hiekka pysyvät maton päällä

• Täydellinen istuvuus
• Suojaa alkuperäistä 

lattiapäällystettä

• Helppo irrottaa ravistelua  
tai pesua varten

Kuljettajan puoleinen 
kumimatto, kaikki mallit 2002-

39€

Volvon GRS-sertifioitu hupullinen 
ja tikattu kevyttakki on valmistettu 
100% kierrätetystä polyesteristä. 
Sitä on saatavana mustana, 
sinisenä, vihreänä ja oranssina 
sekä miesten että naisten 
kokoina. Tämä erittäin mukava 
takki on kevyt ja se on valmistettu 
tavalla, joka tekee myös sen 
ympäristöjalanjäljestä kevyen.

68€

217€

398€

Automaattinen tyhjäkäyntisammutus
Sammuttaa moottorin automaattisesti polttoaineen ja ympäristön säästämiseksi kun moottori on ollut tyhjä-
käynnillä määrätyn ajan, esimerkiksi 5 minuuttia. Aikaviiveen voi määrittää itse. Tyhjäkäyntisammutustoiminto 
ei ole toiminnassa voimanottokäytön yhteydessä.

Tyhjäkäyntisammutustoiminto  
asennettuna FH(4)/FM(4) 

SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA UUSILLA OMINAISUUKSILLA

VOLVO KEVYTTAKKI VOLVO KUMIMATOT  



Tarjoukset voimassa 31.12.2020 asti tai niin kauan kuin tuotteita 
riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita. Alv. 0 %. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä vastaa 
mahdollisista virheistä tiedoissa.
Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh. 020 618 500 sekä 
jälleenmyyjän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri 

VOLVO KORJAAMOT SUOMESSA
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SUOMEN KATTAVIN KORJAAMOVERKOSTO

27 Volvo korjaamoa Suomessa Raaseporista 
Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. 
Erikoiskoulutettuja Volvo mekaanikoita on koko 
maassa yhteensä 390 kpl. 

AIDOT VOLVO VARAOSAT

Varaosat sopivat 100-prosenttisesti sinun Volvoosi. 
Meillä on yli 100 000 varaosaa varastossa, joka 
takaa, että oikea osa on oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. Aito Volvo Huolto tarjoaa aina parasta huoltoa 
ja korjausta Volvollesi. Sen takaavat ammattitaitoiset 
mekaanikkomme ja Aidot Volvo Varaosat.

LAAJA PALVELUTARJONTA

Huoltosopimukset, rahoitus, Fuel Advice, Dynafl eet, 
kuljettajakoulutus, vuokra-autopalvelu 
ja paljon muuta.

VOLVO ACTION SERVICE

Olemme aina lähellä antamassa apua, jos jotain 
odottamatonta sattuu. Soitto vain numeroomme 
0800 113 202, niin autamme sinua välittömästi. 

 

HF-Autohuolto Oy
Tehtaankatu 5, 11710 Riihimäki
Korjaamo 010 239 2060 
Varaosat  010 239 2060
Rengaspalvelut  050 407 7126 

Tehtaankatu 17, 11710 Riihimäki
Päällirakenne ja  050 411 5314
kolarikorjaukset
Valtra-huolto 0400 477 106


