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Verbeter de beschikbaarheid van uw voertuig 
en breng uw business naar een nieuw level

Met een Volvo servicecontract kunt u profiteren van connectiviteit en kunstmatige 
intelligentie, waardoor er een wereld aan mogelijkheden ontstaat om de beschikbaar-
heid en productiviteit te verhogen.

Volvo Gold
De nieuwe standaard voor truck beschikbaarheid.

Profiteer van volledige kostenbeheersing, zorgeloos 

eigendom en maximale beschikbaarheid. Een Volvo 

Gold Contract dekt reparaties en preventief onderhoud 

en omvat ook Real Time Monitoring om ongeplande 

stops te voorspellen en voorkomen.

Wat is Real Time Monitoring?

Met behulp van geavanceerde telematica- en 

diagnosesystemen bewaken we, 24/7 op afstand, 

vitale componenten van uw truck.

Hiermee kunnen we ongeplande stops voorkomen en 

kan de dealer een preventieve afspraak plannen voor 

de werkplaats. Hiermee vergroten we de beschikbaar-

heid en de betrouwbaarheid van de truck. 

Meer flexibiliteit nodig? Flexi-Gold levert.

Het Flexi-Gold Contract biedt alle voordelen van een 

Volvo Gold Contract, met extra flexibiliteit: 

1) uw maandelijkse facturen zijn gebaseerd op uw 

werkelijk gereden kilometers, 

2) u krijgt een flexibiliteitsspanne van +/-20% voor uw 

geschatte jaarlijkse kilometers en 

3) u kunt er zeker van zijn dat er aan het einde van het 

jaar geen kilometerafrekening plaatsvindt.

10 VOORDELEN VAN VOLVO GOLD

Inclusief Real Time Monitoring om ongeplande 
stops te voorspellen en te voorkomen, 24/7

Inclusief preventief onderhoud afgestemd op het 
daadwerkelijke gebruik van de truck

Maximaliseert de beschikbaarheid van de truck

Houdt de truck in topconditie

Biedt volledige kostenbeheersing

Vermindert uw administratieve lasten

Verhoogt de restwaarde

Verlaagt de totale eigendomskosten

Zorgt voor zorgeloos eigendom

Zorgt ervoor dat onderhoud en reparatie wordt 
uitgevoerd door gecertificeerde technici die originele 
Volvo-onderdelen gebruiken
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Volvo Blue
Het Volvo Blue Contract houdt uw 

truck beschikbaar en uw kosten laag. 

Het omvat preventief onderhoud  

en controles, evenals Connected 

Service Planning, waarbij  

werkplaatsbezoeken worden afge-

stemd op het daadwerkelijke gebruik 

van uw truck. Bovendien worden alle 

werkzaamheden uitgevoerd door 

gecertificeerde Volvo-technici.

Volvo Uptime Care
Volvo Uptime Care omvat  

Connected Service Planning: een 

geoptimaliseerd serviceschema dat 

mogelijk wordt gemaakt door een 

24/7 satellietverbinding. Het voer-

tuig verstuurt data met betrekking 

tot de werkelijke inzet en slijtage 

aan componenten aan de dealer. 

Die analyseert de data en volgt 

deze proactief op zodat we van 

ongeplande stops naar geplande 

stops gaan. Waar nodig wordt uw 

onderhoudsschema aangepast.

Preventief onderhoud en een service-
plan op basis van het daadwerkelijke 

gebruik van de truck

Volvo Blue

Connected Service Planning

Onderhoud & Controles

Motorolie verversen

Filters vervangen

Serviceschema op maat

Versnellingsbakolie verversen

Riem en spanrol vervangen

Opvolging voertuiggebruik
Opvolging op afstand 
geselecteerde slijtagedelen

Cardanasolie verversen

Roetfilter (DPF)
Algemene en basiscontroles

Maximale beschikbaarheid – alle 
reparaties en preventief onderhoud

Volvo Gold

Connected Service Planning

Hulp bij stranding en afslepen

Serviceschema op maat
Opvolging voertuiggebruik
Opvolging op afstand
geselecteerde slijtagedelen

Onderhoud & Controles 
Motorolie verversen 
Versnellingsbakolie verversen 
Cardanasolie verversen Filters 
vervangen
Riem en spanrol vervangen 
Roetfilter (DPF)
Algemene en basiscontroles

Uptime Services

Overige reparaties

Slijtagecomponenten

Aandrijflijn reparaties

Accu’s

Koppelingsplaat

Elektrisch systeem en 
instrumenten

Motor

Aandrijfas

Remschijven

Druklager

Wielophanging

Uitlaatsysteem

Brandstofinjectie

Remblokken

Stuurinrichting
Airconditioning

Versnellingsbak

Luchtcompressor
Koppelingscilinder

Real Time Monitoring
Voorkomen van ongeplande
stilstand door bewaking op
afstand en realtime analyse
van kritieke componenten

Volvo Uptime Care

Connected Service Planning
Serviceschema op maat
Opvolging voertuiggebruik
Opvolging op afstand
geselecteerde slijtagedelen

Een serviceplan gebaseerd op het
daadwerkelijke gebruik van de truck

Vering



R
S

P
 12

3
4

5
6

.78
.9

0
. A

nyland G
lobal. P

rinted in A
nyland. 

Optional Address | Web address | Other information




