
Nøje udvalgte certificerede
 brugte biler



Her hos Volvo er vi perfektionister ligesom dig. Faktisk har 

vi viet timevis af ekspertise og sans for detaljer (for ikke at

nævne hjerte og sjæl) til din nye bil.

Men det er dig der lægger sidste hånd på værket.

Se hvordan i denne brochure: Her finder du tilbehør der 

sætter dig fri, tjenester der beroliger dig samt fordele der 

gør en forskel hver eneste dag. Vi har allerede perfektio- 

neret din Volvo. Nu kan du gøre den til helt din egen.

Velkommen til Volvo Selekt



En verden af fordele der venter
på at blive udforsket… 

Selekt fordele
360°omtanke for dine behov

side 6

Volvo Service løfte
Remake i særklasse

side 8

Familietilbehør
Når livet skal leves

side 12

Robust tilbehør
Når eventyret kalder

side 14

Smart tilbehør
Når det enkle er bedst

side 16

Beskyttende tilbehør
Når du vil bevare din livsstil

side 18

Polestar optimering
Fintunet til toppræstation

side 20

Volvo Cars App
Din online-verden venter derude

side 22

Volvia forsikring
Alt det uden om bilen

side 24



Volvo Selekt
360° omtanke for dine behov

Når du køber din bil hos os, deltager du i Volvo Selekt-programmet.

Så det er mere end en bare et køb: Med Volvo Selekt får du tryghed og

en ægte Volvo-oplevelse, både før og efter du får udleveret din nøgle af os.

24 måneders garanti
Baseret på et ubegrænset kilometertal for biler 

der er mindre end syv år gamle og har kørt 

mindre end 150.000 ved start.

Garanti til bilen er 5 år
Vælger du en bil som fortsat har fabriksgaranti, 

gælder denne til bilen bliver 5 år gammel, med 

ubegrænset kilometer.

Originale
Volvo-reservedele
og kun originale Volvo-reservedele monteres på 

en Volvo Selekt-bil. De opfylder samme kompro-

misløse krav som din bil, og hver enkelt del er 

designet til fremragende ydelse i samspil med 

de andre elementer og systemer i din Volvo.

12 måneders
Volvo Assistance
Kun et telefonopkald borte – vi kommer ud og 

klarer dit problem på stedet eller kører dig til en 

nærliggende forhandler eller et værksted, der 

kan hjælpe.

De nyeste 
softwareopdateringer
indgår som en del af vores kontroltjek

forud for leveringen for at optimere din

bil og din køreoplevelse.

150+ kontrolpunkter
udføres på din bil af vores Volvouddannede

teknikere, før den bliver leveret til dig.

LÆS MERE 
HER



Volvo Service løfte.
Remake i særklasse
I alle enkeltdele af din bilservice, som bl.a. omfatter en finansierinsplan, forpligter vi os til at levere en kombination

af kvalitet, tryghed og ekspertise. Det er vores Volvo Service løfte til dig.

En bilservice der arbejder
omkring dig
Perfektionen er ikke begrænset til serviceværkstedet eller 

leveringsdagen - vi giver dine løbende servicebesøg et 

personligt præg.

Softwareopgradering
Vores ingeniører udvikler og forbedrer hele tiden Volvo- 

teknologien. Vi opgraderer din software ved hver service 

for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din bil - fra 

aircondition til motorstyring.

(Bemærk venligst: Opdateringer af navigationskort er ikke inkluderet.) 
Opdateringer gælder for alle Volvo-modeller fra modelår 1999
og fremefter undtagen Volvo C70 –05, S/V40 –03, XC/V70 –00.

Volvo Assistance
I tilfælde af et nedbrud sørger Volvo Assistance for hjælp 

døgnet rundt – uanset hvor du er. Hvis vi ikke kan reparere 

din bil, så du kan køre videre, arrangerer vi bjærgning og 

diskuterer muligheder som biludlejning, taxa, tog eller end-

da overnatning. Du kan stole på, at vi holder dig på sporet.

Ægte service
Regelmæssig servicering på dit autoriserede Volvoværk-

sted er den bedste måde at sikre en problemfri kørsel 

på. Vores værksteder er de eneste, der garanterer dig en 

kombination af originale Volvoreservedele, Volvo-unikke 

metoder og specialuddannede Volvo-teknikeres ekspertise.

LÆS MERE 
HER



Volvo Service løfte. Remake i særklasse

“Jeg vil have en
kvalitetsoplevelse,

selv når det
handler om at få

min bil serviceret”      

Personlig servicekontakt
Vi introducerer dig for din egen engagerede, personlige 

servicekontakt, der vil besvare dine eventuelle spørgsmål 

om din bil og er klar til om nødvendigt at tilbyde rådgiv- 

ning og support.

Sundhedstjek
Vi kobler din Volvo på vores specielle diagnosticerings- 

computer og giver din bil et komplet sikkerheds- og sund-

hedstjek ved at teste alt fra batteri til bremser.

Alternativ transport
Du behøver ikke at undvære en bil, når din egen er til  

service. Vi gør det nemlig nemt for dig ved altid at tilbyde 

alternative transportløsninger. Book via din personlige 

servicekontakt.

Bilvask
Vi vasker din Volvo for dig, hver gang du kommer til service 

med den på vores værksted. På den måde bliver din bil 

ikke kun serviceret og kontroltjekket indvendig, men også 

rengjort og plejet udvendig.

Prisløfte
Vi vil altid levere en reel værdi og en gennemsigtig pris- 

sætning. Vi matcher også alle sammenlignelige skriftlige 

tilbud for en Volvo-service udført med korrekt olie og origi-

nale Volvo-reservedele fra et hvilket som helst autoværk- 

sted inden for … kilometer. Vores priser er også tilgænge- 

lige online via vores serviceprisindikator.
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Familietilbehør.
Når livet skal leves
Selv de mindste ting kan gøre hele forskellen, når det drejer 

sig om at tænke på dinfamilie – så kan du slappe af og 

nyde jeres kostbare tid sammen.

Barnestol til 
spædbørn
40–73 cm, eller 
op til 10 måneder

Bagudvendt 
barnestol
9-25 kg, 
9 måneder – 6 år

Selepude
15–36 kg, 
4–10 år

Selepude med 
ryglæn
15–36 kg, 4–10 år

Barnestole

Let tilgængelig 
bagudvendt 
barnestol
40–105 cm, 
nyfødt–4 år

iPad-holder

Hundesele

Komfortpude

LÆS MERE 
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Robust tilbehør.
Når eventyret kalder
Hver eneste detalje i vores Volvo tilbehør er målrettet  
designet med eventyreren i tankerne og udgør en naturlig 
forbindelse mellem din bil og din livsstil.

Tagboks

Cykelholder til montering 
på trækkrog

Tagmonteret cykelholder

Aftagelig trækkrog
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Smart tilbehør.
Når det enkle er bedst.
Med en smule smart tænkning kan du både gøre dit liv 
meget enklere og vejen fremad klarere.

Lastholder BagagerumsnetParkeringskamera, bag Lastbeskyttelsesliste

LÆS MERE 
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Beskyttende tilbehør.
Når du vil bevare din livsstil.
Bevar den stil, du startede med. Skræddersyet tilbehør 
beskytter din bil mod elementerne og det uundgåelige 
uden at gå på kompromis med æstetikken.

Beskyttelsesnet Smudbetræk til ryglæn

Solskærm til forrude

Vendbar bagagerumsmåtte Stænklapper

Smudsbetræk til bagkofanger
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Beskyttelsespakken
Beskyttelsespakken består af en bred 
vifte af skræddersyet tilbehør, designet 
til at passe på din bil.

Stænklapper, for BagagerumsmåtteStænklapper, bag Gummimåtter

LÆS MERE 
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Polestar-optimering
Fintunet til toppræstatione
Din Volvo blev skabt for at få dig til at føle dig opkoblet, sikker og komfortabel.  
Og nu kan du opleve spændingen ved en forbedret ydeevne. Vores opgradering 
med Polestar optimeringssoftware giver øget motoreffekt, hurtigere, mere præcis 
gearkapacitet og finjusteret speederrespons. 

Med en teknologi hentet direkte fra vores performance-partner, Polestar, kan du nyde:
• En ny performance-køreoplevelse
• En optimering af hele drivlinen
• Installation på under 60 minutter
• Uændret brændstofforbrug og udslip
• Original Volvo-garanti forbliver intakt

Motorydelse
Giver dig mere trækkraft i mellemområdet og dermed en mere 
sportslig kørestil, når du overhaler, kører ind på en motorvej eller 
sætter i gang fra en parkering.

Hurtigere gearskift
Giver dig en bedre acceleration og en mere reaktionsvillig bil.

Præcist gearskifte
Kalibreret til at udnytte motorens optimerede ydeevne i mellem- 
området og til at undgå ændringer under kurvekørsel med
høj g-kraftpåvirkning for om muligt at opnå bedre stabilitet.

Speederrespons
Nyd den optimerede respons og speederreaktion under over- 
halinger eller sportslig kørsel på snoede veje.

Off-Throttle response
Forbedrer motor- og gearkasseresponsen, når speederen  
slippes, hvilket gør bilen mere afbalanceret og forudsigelig under 
kurvekørsel.

Polestar AWD
Gælder kun for biler med firehjulstræk: Forbedrer fordelingen af
drejningsmoment til baghjulene og giver en mere dynamisk 
kørsel.

D5 Overboost
Gælder kun D5-motorer: leverer yderligere 15 hk og 20Nm  
drejningsmoment i op til 20 sekunder, når drivlinen kommer op 
på maksimal effekt.

NB! “Hurtigere gearskift”, “Præcist gearskift”, “Motorydelse” og Off-Throttle 

Response gælder kun for automatgearkasser.
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Volvo Cars App
Din online-verden venter derude

Oplev de tjenester*, der giver dig en bekvem og 
fornøjelig Volvo-oplevelse.

- Overvåg din opladning og dit elfrobrug på din 
elektriske eller plug-in hybrid Volvo

- Styr dit indeklima. Planlæg, fjernstart eller stop 
enten opvarmning eller afkøling af kabinen. 

- Lås eller lås op, Glemt at låse bilen? Ingen 
problem, lås den direkte fra Volvo Cars-appen.

- Planlæg dit næste service ved hjælp af appen.

- Find manualer, support og gode tips og tricks 
i din app. 

LÆS MERE 
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Smart Forsikring 
med Volvia

Ekstra fordele 
- Volvo Fri Start 

I samarbejde med IF Forskring, kan vi tilbyde flere forskel-
lige forsikringsløsninger, med Volvia Forsikring. Samarbej-
det giver dig mulighed for en forsikring, som er skrædder-
syet til dine behov og ønsker. med en Volvia Forsikring er 
man som kunde garanteret at kunne benytte autoriseret 
Volvo værksted ved skade – og få lavet sin Volvo med 
originale Volvo reservedele.

Når du køber en ny eller brugt Volvo hos en autoriseret 
Volvo forhandler, kan du køre i den første måned uden at 
betale, derfor betaler du først fra anden måned. 

LÆS MERE 
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Volvo Car Danmark
volvocars.com/dk

Dit blivende indtryk
Hvordan du end lægger sidste hånd på værket, ved vi, at du vil
nyde din Volvo. Volvo Selekt er mere end en køreoplevelse, men
blev skabt til at indgå i en harmonisk forbindelse med dit liv.
Uanset hvor vejen fremad måtte slutte kan du være sikker på
vores support til dig – ligesom til din Volvo – på hele turen.


