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GARANTERAT

GARANTI

1-12 månader Volvo

• Den 4-stjärniga garantin gäller 2 år eller 10.000 mil

körsträcka (vilket som först inträffar)
• Sju dagars öppet köp (max 50 mil)
• VDN-deklarerad
• Kvalitetstestad och kontrollerad
• Möjlighet att teckna Trygghetsavtal till samma
villkor som en på ny Volvo

• Volvobilar med 4-stjärnor säljs endast med
försäkring tecknad i Volvia

GARANTI

13-60 månader Volvo, Renault och Ford

som har gått högst 10.000 mil vid köp

• Den 3-stjärniga garantin gäller 2 år eller 2.000 mil

körsträcka (vilket som först inträffar)
• Sju dagars bytesrätt (max 50 mil)
• VDN-deklarerad
• Kvalitetstestad och kontrollerad

GARANTI

13-60 månader övriga märken

som har gått högst 10.000 mil vid köp

• Den 2-stjärniga garantin gäller1 år eller 1.500 mil

körsträcka (vilket som först inträffar)
• Sju dagars bytesrätt (max 50 mil)
• VDN-deklarerad
• Kvalitetstestad och kontrollerad

GARANTI

13-60 månader Volvo

som har gått 10.000 – 15.000 mil vid köp

• Den 1-stjärniga garantin gäller 6 månader eller 500 mil

körsträcka (vilket som först inträffar)
• Sju dagars bytesrätt (max 50 mil)
• VDN-deklarerad
• Kvalitetstestad och kontrollerad

GARANTERAT

När du väljer en Selected ingår marknadens förmodligen starkaste
begagnatgarantier på köpet. Selectedbilarna är utmärkta från fyra till en
stjärna beroende på bilmärke, modellår, antal mil m.m. En fyrstjärnig
Selected har motsvarande garantier som vid nybilsköp.

TRYGGTOCH FÖRMÅNLIGT

Setill attallt kringdittbilinnehav fungerar likasmidigtsomsjälvabilen.Väljer
du All-In-One™ så får du ett förmånligt paket med försäkring via Volvia,
finansiering via Volvofinans och ett Volvokort laddat med förmåner. Tryggt,
enkelt och ekonomiskt.



TRYGGTOCH FÖRMÅNLIGT

VOLVOFINANS + VOLVIA + VOLVOKORT = ALL-IN-ONE™

All-In-One™ ger dig ett förmånligt paket med finansiering,
försäkring och Volvokort. Du ordnar det snabbt och enkelt
här på plats med våra säljare. Upptäck nedan några av alla fördelar med
All-In-One™. Våra säljare kan berätta mer.

Ekonomiskt

• Finansiera med konkurrenskraftig ränta

• Inga avgifter

• Rabatt på försäkring i Volvia

• Volvokort med Visakoppling – utan årsavgift

Tryggt

•Gratis olycksfallsförsäkring

•Du väljer själv rörlig eller fast ränta eller rörlig med räntetak

• Reperation påmärkesverkstadmed originaldelar

• Inbyggd kortkredit med Volvokort – upp till 50.000 kronor

Enkelt

• Enkel finansieringslösningmed snabbt kreditbesked

• En kontaktperson för finansiering, försäkring och Volvokort

• Enkel skadereglering direkt på verkstaden

• Bra koll på bilkostnaderna på www.volvokort.com



GARANTIER

FYRSTJÄRNIG GARANTI*

Motsvarande Nybilsgaranti. Garantin gäller för bil
och utrustning som omfattas av ditt köpeavtal.
Säljaren svarar för eventuella fel som föreligger
redan vid leveransen eller som uppkommer inom
två år efter leveransdagen.

TRE- TILL ENSTJÄRNIG GARANTI*

Garantin omfattar direkta fel och även vitala delar
som normalt inte ingår i garantin på begagnade
bilar, till exempel stötdämpare, elhissar, avgas-
system, klimatanläggning m.m.

SJU DAGARS ÖPPET KÖP/BYTESRÄTT

Även med alla garantier i världen kan det hända
att man som bilköpare drabbas av tveksamheter
dagarna efter köpet. Väljer du en bil uppmärkt
Selected har du alltid sju dagars öppet köp/
bytesrätt. Enda kravet är att du inte har kört längre

än 50 mil. Vid återlämning tillkommer kostnad för
ny rekonditionering.

VDN-DEKLARERAD

Vid yrkesmässig försäljning till konsument ska
begagnad bil vara försedd med en varudeklara-
tion. Varudeklarationen är utformad efter Kon-
sumentverkets riktlinjer och innehåller
information om bilen och dess skick.

KVALITETSTESTADOCH KONTROLLERAD

Innan en begagnad bil får beteckningen Selected
blir den kvalitetstestad och kontrollerad på ett
stort antal punkter t. ex:

• Senast service utförd enligt Volvos föreskrivna
serviceprogram

• Bilen polerad och invändigt rengjord
• Bromsar och bromssystem är kontrollerade

• Styrning, framvagn och bakhjulsupphängning är
kontrollerade
• Avgassystem är kontrollerade
• Motor och drivlina är kontrollerade
• Fjädringar och stötdämpare är kontrollerade
• AC/ECC klimatanläggning är
funktionskontrollerad
• Kaross och lack är besiktigade och godkända

TRYGGHETSAVTAL

Väljer du en fyrstjärnig Volvo ur Selected har du
möjlighet att teckna Trygghetsavtal, till samma
villkor som på en ny Volvo. Avtalet ger dig service,
reparationer och reservdelar till en fast månads-
kostnad. Om du vill kan du även få en lånebil vid
verkstadsbesök som tilläggstjänst i avtalet. Inga
uppläggnings-, faktureringsavgifter eller andra
kostnader tillkommer.

*För fullständig information kring garantierna för Selected – läs garantiavtal för respektive garanti.


