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Myös veneen matkustaja voi toimia täydellise-
nä oppaana tallentamalla reittejä ja suosikkisi-
jainteja sosiaalisiin medioihin ja pysyä samalla 
ajan tasalla veneen kulkunopeudesta ja 
kurssista. Lisäksi olemme sisällyttäneet Easy 
Connect -ratkaisuun koko joukon käytän-
nöllisiä toimintoja – kuten Volvo Pentalta voi 
odottaakin. 

Jos esimerkiksi veneeseen on tehtävä huol-
to- tai tarkastustoimenpiteitä, käyttäjä saa 
älylaitteensa sovellukseen ilmoituksen, jonka 
voi suoraan lähettää eteenpäin lähimmälle 
valtuutetulle Volvo Penta -jälleenmyyjälle. 
Volvo Penta Easy Connect tekee veneilystä 
paljon helpompaa.

Volvo Penta Easy Connect tarjoaa  
ainutlaatuisia mahdollisuuksia

Volvo Penta Easy Connect -ratkaisun avulla veneilijä saa kokonaisvaltai-
sen käsityksen veneen tärkeistä tiedoista Bluetoothin välityksellä suoraan 
älypuhelimeen tai tablettiin.

UUTTA

Volvo Penta – helpompaan  
veneilyyn

Me Volvo Pentalla katsomme, että veneilyn olisi hyvä olla mahdollisimman 
mukavaa ja rentouttavaa. Laajan kokemuksemme ja asiantuntemuksemme 
pohjalta tarjoamme veneilijöille integroituja, innovatiivisia ja polttoainete-
hokkaita ratkaisuja, joita on vaivatonta käyttää. 

Täysin integroitu järjestelmä
Volvo Penta suunnittelee, kehittää ja valmistaa 
kaiken toimimaan täydellisesti yhdessä, 
moottorista potkuriin. Intuitiivinen elektroninen 
aluksenhallinta (EVC) monine älykkäine va-
lintamahdollisuuksineen selkeyttää laitteiston 
toiminnan hallintaa ja seurantaa. Järjestelmän 
avulla voidaan määrittää reitti ja aktivoida 
automaattiohjaus, joka sen jälkeen ohjaa 
venekunnan määränpäähän sujuvan selväpiir-
teisesti ja intuitiivisesti. 

Helppoa veneilyä
Koska haluamme sinun voivan viettää enem-
män aikaa vesillä, niin pyrimme yksinkertaista-
maan veneen omistamisen rutiineja tarjo-

amalla palvelun yhden yhteyden periaatteella. 
Voit kääntyä yhden ja saman yhteyshenkilön 
puoleen kaikissa tuotetukeen, huoltoon ja 
takuuseen liittyvissä asioissa. Volvo Penta 
-tuotteen omistajana käytettävissäsi on 
palveluverkostomme täysi tuki olinpaikastasi 
riippumatta. Jälleenmyyjiemme asentajat ovat 
Volvo Penta -tuotteidesi huollon ja korjauksen 
asiantuntijoita ja käyttävät vain Volvo Pentan 
alkuperäisosia.  

Vaihtokampanjat
Vaihtokampanjamme auttavat meitä sulke-
maan ympyrän. Me huolehdimme kierrätyk-
sestä, jotta sinun veneilysi olisi helpompaa.

Volvo Penta Easy Connect julkistetaan vuoden 2017 
jälkipuoliskolla. Easy Connect on yhteensopiva useim-
pien  Volvo Penta EVC-moottoreiden kanssa sekä 
uusien Easy Link-bensiinimoottoreiden kanssa.

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

http://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/why-volvo-penta/easy-boating.html
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UUTTA

Monitoiminäyttö 7"
Näytön avulla kuljettaja voi tarkkailla ja hallita kaikkia tarvitsemiaan tietoja 
yhdessä paikassa. Näytöllä näkyvät mm. navigointi- ja moottoritiedot, 
 varoitukset ja elektroniset ominaisuudet. Kokonaisvaltaisessa ratkaisussa 
on sisäänrakennettu GPS-antenni ja SD-kortinlukija.

• Näkymän zoomaus nipistämällä ja 
 monikosketus
• Volvo Pentan elektronisen aluksenhallin-
 nan (EVC) valvontaominaisuuksien kuten 
 dynaamisen paikannusjärjestelmän (DPS), 
 Interceptor-järjestelmän ja automaattioh-
 jauksen käyttö näytön avulla
• Suuntiman ja sijainnin päivitys 10 kertaa  
 sekunnissa  

• Yksinkertaistettu hätäkutsun lähettäminen 
 mikäli DSC VHF-radio on liitetty 
 järjestelmään.
• Laitteen tarkastelu ja hallinta 
 älypuhelimella tai tabletilla
• Matala pinta-asennus tai jalallinen 
 telineasennus tyylikkääseen 
 mittarittomaan kojetauluun 

Monitoiminäyttö 7"
Elektroniseen aluksenhallintaan

versiosta EVC-E alkaen.
Mitat (L x K x S): 22,2 x 14,2 x 6,1 cm

Suositushinta 3 448 €

Saatavana on nyt uusia hallintalait-
teita, joiden kuoret ovat tumman-
harmaat. Uudet hallintalaitteet 
ovat vankkaa tekoa ja kestävät 
vettä ja kemikaaleja erittäin hyvin. 
Integroiduilla painikkeilla on 
helppoa käyttää kaikkia toimintoja 
kuten vakionopeuden säätöä ja 
trimmin hallintaa. Hallintalaitteiden 
käyttöön tarvitaan erillinen HCU-
hallintayksikkö. 
Hintaesimerkki: 
Yksikahvainen Aquamatic
Suositushinta alkaen 1 518 €

Uusia hallintalaitteita, 
joissa tummanharmaat 
kuoret

UUTTA

Uutuus! Volvo Penta D2-50-  
ja D2-60 -sisämoottorit

Näissä uusissa moottoreissa on entistä paremmin optimoitu palotila, 
minkä ansiosta ne ovat vähäpäästöisempiä ja hiljaisempia.

Moottoreita voidaan käyttää niin S-vetolait-
teiden kuin merivaihteiden kanssa, ja ne ovat 
oiva valinta purjeveneisiin ja uppoumarun-
koisiin veneisiin, joissa tarvitaan kätevänko-
koista ja suorituskykyistä dieselmoottoria. 
Moottorit ovat kevyitä ja polttoainetaloudel-
taan erinomaisia. Lisäksi ne ovat hiljaisia ja 
lähes värinättömiä. Akut latautuvat nopeasti 
115 A:n vaihtovirtalaturilla, jossa on sisään-
rakennettu latausanturi. Moottorit täyttävät 
EU:n RCD II ja Yhdysvaltain ympäristönsuo-
jeluviraston Tier 3 -ohjelman päästövaati-
mukset. EU:n huvivenedirektiivin vaiheen II 
vaatimukset tulivat voimaan tammikuussa 
2017. Ne koskevat kaikkien 2,5–24-met-
risten moottorikäyttöisten huviveneiden 
pakokaasupäästöjä ja melutasoa. 

UUTTA

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

https://share.dokiv.com/1ba8f29a-9e42-4e87-8bbe-40d39a6c8ec4?token=1cWcrj%2BjUc2sqr224QkAwmqNbbnDxJVX
https://share.dokiv.com/1ba8f29a-9e42-4e87-8bbe-40d39a6c8ec4?token=1cWcrj%2BjUc2sqr224QkAwmqNbbnDxJVX
https://share.dokiv.com/1926e49e-21f2-4bd5-a4e0-a82573485569?token=Pr5oB%2Fh8G3wOIAtpisbMsyepT2k4H%2FaG
https://share.dokiv.com/2e98a738-7ae3-4274-b314-c6ee5345a8b4?token=olCpZdUzj7ATYJRxacMEb6GosNseHffh
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Moottorikampanja on voimassa ajalla
15/8—31/10 2017.

VOITA MATKA KAHDELLE VOLVO OCEAN RACE KILPAILUUN GÖTEBORGIIN

Tilatessasi uuden merimoottorin,  
voit voittaa arvonnassa

Juuri nyt saat vanhasta moottoristasi vaihtohyvityksen ja lisäksi  
pääset mukaan arvontaan matkalle Volvo Ocean Race  
tapahtumaan Göteborgiin. 

Nyt – D1
10% Alennus
Plus romutuspalkkio
jopa 
1 150 €*
(Ei sis. potkuria)

Nyt – D2
10% Alennus
Plus romutuspalkkio
jopa
1 150 €*
(Ei sis. potkuria)

Vaihtomoottorisi uusiokäyttöön
Vaihdossa tuomasi vanha moottori vetolaittei-
neen tai merivaihteineen lähetetään Ruotsin 
Flenissä sijaitsevaan purkamoomme, jossa 
se puretaan osiin.  Kaikki kemikaalit poiste-
taan ja otetaan talteen. Kaikki moottoreissa 
käytettävät materiaalit lajitellaan ja lähetetään 
kierrätettäviksi. Tällä tavoin pienennämme 
ympäristöjalanjälkeämme. 

Antamalla vanhan moottorisi vaihtoon osal-
listut kanssamme ympäristön suojeluun.

Volvo Pentan pienimmät moottorit vastaavat
kovimpiinkin päästövaatimuksiin. Pienikokoiset 
mutta suurella vääntömomentilla varustetut 
moottorit on helppo sijoittaa konetilaan ja tilaa 
jää muillekin varusteille. Mikäli ostat uuden 
merimoottorin olet mukana arvonnassa kahden 

hengen matkalle Volvo Ocea Race tapahtu-
maan Göteborgiin. 

Lisätietoa arvonnoistamme saat valtuutetulta 
Volvo Penta -jälleenmyyjältä. Arvonta suorite-
taan kampanjan päätyttyä.

Volvo Penta D1 / D2 vetolaitteella/
merivaihteella 
(ei sis. potkuria)

Suosi-
tushinta

Tarjoushinta 10%
alennuksella

Romutus-
maksu*

Hinta romu-
tusmaksun

jälkeen

D1-13 MS15A-B 8 113 € 7 302 € 690 € 6 612 €
D1-20 MS15A-B 9 391 € 8 451 € 1 150 € 7 301 €
D1-30 MS15A-B 10 591 € 9 532 € 1 150 € 8 382 €
D2-40 MS15A-B 12 095 € 10 885 € 1 150 € 9 735 €
D2-50 MS25L/A 13 881 € 12 493 € 1 150 € 11 343 €
D2-50 HS25A 14 279 € 12 851 € 1 150 € 11 701 €
D2-60 MS25L/A 15 631 € 14 068 € 1 150 € 12 918 €
D2-60 HS25A 16 029 € 14 427 € 1 150 € 13 277 €
D2-75 MS25L/A 17 008 € 15 307 € 1 150 € 14 157 €
D2-75 HS25A 17 406 € 15 665 € 1 150 € 14 515 €
D1-13 130S 10 497 € 9 447 € 690 € 8 757 €
D1-20 130S 11 774 € 10 596 € 1 150 € 9 446 €
D1-30 130S 12 974 € 11 677 € 1 150 € 10 527 €
D2-40 130S 14 479 € 13 032 € 1 150 € 11 882 €
D2-50 130S 15 473 € 13 925 € 1 150 € 12 775 €
D2-60 150S 17 550 € 15 795 € 1 150 € 14 645 €
D2-75 150S 18 926 € 17 034 € 1 150 € 15 884 €
D1-13 130S ilman moottoripetiä 9 554 € 8 599 € 690 € 7 909 €
D1-20 130S ilman moottoripetiä 10 831 € 9 748 € 1 150 € 8 598 €
D1-30 130S ilman moottoripetiä 12 032 € 10 829 € 1 150 € 9 679 €
D2-40 130S ilman moottoripetiä 13 537 € 12 183 € 1 150 € 11 033 €
D2-50 130S ilman moottoripetiä 14 530 € 13 077 € 1 150 € 11 927 €
D2-60 150S ilman moottoripetiä 16 607 € 14 947 € 1 150 € 13 797 €
D2-75 150S ilman moottoripetiä 17 984 € 16 185 € 1 150 € 15 035 €

* Romutuspalkkio maksetaan kun palautat vanhan moottorisi ja vetolaitteen tai merivaihteen.

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

http://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/products/info/for-sailboats.html
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Moottorikampanja on voimassa ajalla
15/8—31/10 2017.

Nyt – D6
20% Alennus
(Ei sis. potkuria) 

Nyt – D4
20% Alennus
(Ei sis. potkuria) 

Nyt – V6-280
20% Alennus

(Ei sis. potkuria)

Nyt – V8-350/380/430
20% Alennus

(Ei sis. potkuria)

VOITA MATKA KAHDELLE VOLVO OCEAN RACE KILPAILUUN GÖTEBORGIIN

Hintaesimerkkejä Volvo Penta D4 / D6
(ei sis. potkuria) Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi muista kampanjahinnoistamme.

Sh. alk. Sh. 20%
alennuksella

D4-180 HS45AE Merivaihde 31 629 € 25 303 €
D6-330 HS63AE Merivaihde 47 294 € 37 835 €
D4-225 DPH 43 049 € 34 439 €
D6-330 DPH 61 660 € 49 328 €
D6-400 DPH 79 961 € 63 969 €

Volvo Penta V6-280 ja V8-350/380/430 – 20 %:n alennus
Volvo Penta on kiistaton edelläkävijä merimoottoreiden innovaatioissa. Myös Volvo Pentan bensii-
nimoottorit edustavat teknisesti aivan uutta tasoa. Hyödynnä tilaisuus päivittää moottorisi ennen 
seuraavaa veneilykautta. Kokonaan alumiinista valmistetut Volvo Pentan uuden sukupolven ben-
siinimoottorit ovat entistä kevyempiä. Muuttuvalla venttiilien ajoituksella on saavutettu merkittäviä 
parannuksia polttoainetaloudessa ja pienennetty moottoreiden päästöjä. Moottoreissa on vakiona 
makeavesijäähdytys ja katalysaattori sekä jäähdytysveden pikatyhjennys. Tämän ominaisuuden 
 avulla on helppoa tyhjentää raakavesi moottorista vain muutamassa minuutissa, olipa vene 
vedessä tai ei.  Kaikki huoltokohteet on sijoitettu käyttäjäystävällisesti ja huoltovälit ovat entistä 
pidemmät. 

Volvo Penta V6-280 / V8-350/380/430
ja SX- tai DPS-vetolaitteen (ei sis. potkuria)

Sh. alk. Sh. 20%
alennuksella

V6-280-C SX 25 525 € 20 420 €
V6-280-C DPS 26 995 € 21 596 €
V6-280-CE SX 28 426 € 22 741 €
V6-280-CE DPS 29 895 € 23 916 €
V8-350-C DPS 33 399 € 26 719 €
V8-350-CE DPS 36 224 € 28 979 €
V8-380-C DPS 37 820 € 30 256 €
V8-380-CE DPS 40 924 € 32 739 €
V8-430-C DPS 46 061 € 36 849 €
V8-430-CE DPS 49 165 € 39 332 €

Volvo Penta D4/D6 vetolaitteella tai merivaihteella – 20 %:n  alennus
Juuri nyt tarjoamme 20 %:n alennuksen Volvo Pentan D4- ja D6-moottoreista. Oma Volvo Penta 
-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle kaikki kampanjahintamme.  Ohessa on muutamia hintaesimerkkejä.

Tarjous!
Hanki Volvo Penta laajennettu turva moottorillesi moottorikaupan  
yhteydessä tai kolmen kuukauden sisällä kaupantekopäivästä, niin saat 
100 €, lahjakortin, jolla voit ostaa Volvo Pentan alkuperäisosia. Tarjous on 
voimassa myös jos hankit ostamaasi Volvo Penta moottorilla varustettuun 
uuteen veneeseen laajennetun turvan. 

Lisätietoa Volvo Pentan laajennetusta turvasta sivulla 6.

Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaan tai käyttää samanaikaisesti jonkun muun 
tarjouksen kanssa.

HUOM!

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

http://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/products/info/for-motorboats.html
http://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/products/info/for-motorboats/aquamatic-sterndrive-gas.html
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Jatka takuutasi Volvo Pentan
laajennetulla turvalla
Tavanomaisen takuun lisäksi voit nyt liittyä laajennetun turvan
ohjelmaan. Saat kolme vuotta lisäturvaa koko paketille
- ohjaamosta, moottorista vetolaitteeseen asti.

Volvo Penta laajennetun turvan ansiosta voit 
välttää tulevaisuudessa mahdolliset ylimää-
räiset korjauskulut. Kun saat lisäksi käyttöösi 
Volvo Pentan maailmanlaajuisen jälleenmyyjä-
verkoston palvelut - yli 130 maassa - niin saat 
kaiken mitä tarvitaan täydelliseen veneilyyn.

Kattava suoja
Laajennetun turvan ohjelma tarjoaa saman 
suojan kuin kahden vuoden takuu sekä 
lisäturvan kolmelle seuraavalle vuodelle. 
Ohjelma kattaa korjaukset sekä viallisten 
osien vaihdon. Se sisältää kaikki Volvo Pentan 
tuotteet lukuun ottamatta kuluvia osia kuten 

suodattimet, letkut ja hihnat. Laajennetun 
turvan ohjelman voi hankkia samalla kun tilaat 
moottorisi tai kolmen kuukauden kuluessa 
moottorin käyttöönotosta.

Ehdot
•  Säännöllinen huolto- ja kunnossapito 
 on suoritettava moottorin ja vetolaitteen 
 huolto-ohjelman mukaisesti.
• Laajennettu turva on rekisteröitävä uuden 
 moottorin hankinnan yhteydessä tai 
 vähintään kolmen kuukauden sisällä 
 moottorin käyttöönotosta.

Lisätarjous sivulla 5! HUOM!

Varmaa virranhallintaa veneessä
Veneen koko sähköjärjestelmä toimii luotettavammin ja sen valvonta on 
helpompaa, kun hallintaominaisuudet keskitetään akunhallintamoduuliin. 
Näytön avulla kuljettaja pysyy ajan tasalla akkujen tilasta.

Veneen koko sähköjärjestelmä toimii luotet-
tavammin ja sen valvonta on helpompaa, kun 
hallintaominaisuudet keskitetään akunhal-
lintamoduuliin. Näytön avulla kuljettaja pysyy 
ajan tasalla akkujen tilasta. Battery Mana-
gement -järjestelmä pitää huolta veneesi 
akuista. Sen avulla veneen virranhallinta on 
varmaa ja vaivatonta. Veneeseen voidaan si-
joittaa jopa kuusi näyttöä järjestelmän tietojen 
tarkasteluun. Järjestelmässä on älykkäitä 

ominaisuuksia kuten akun suojaustoiminto ja 
automaattinen käynnistysapu. Järjestelmään 
kuuluvan e-Key Remote -avaimen kauko-
hallintatoimintojen avulla raskaiden avain-
nippujen raahaaminen ja päävirtakytkimien 
etsiminen voi jäädä menneisyyteen.  Avaimen 
ON-painikkeen painallus kytkee järjestelmään 
päävirran yksilöidyn koodin perusteella. Hinta-
esimerkki: Hallintayksikkö ja näyttö yhdelle 
moottorille. Suositushinta alkaen 1 808 €

Hallintayksikkö (akunhallintamoduuli)

Akunhallintajärjestelmän avulla veneen sähköjärjestel-
mä toimii luotettavammin ja on helpompi valvoa.

6

Moottori
(sis. vaihteen)

Voimassaoloaika*
(Takuu + laajennettu turva)

Kuukaudet Tunnit

V6 – V8 60 480

D1 – D6 60 1000

D9 – D13 60 2000

* Aikarajoitettu laajennetun turvan ehtojen mukaisesti.  
 Sovelletaan ensimmäisenä toteutuvaa.

Hintaesimerkki: 
Kolmen vuoden laajennettu turva

Volvo Penta D1 alkaen    753 €
Volvo Penta D2 alkaen 1 219 €
Volvo Penta D3 alkaen 2 528 €
Volvo Penta D4 alkaen 3 034 €
Volvo Penta V6/V8 alkaen 2 075 €

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

https://share.dokiv.com/1ba8f29a-9e42-4e87-8bbe-40d39a6c8ec4?token=1cWcrj%2BjUc2sqr224QkAwmqNbbnDxJVX
http://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/for-owners/service/warranty.html
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Tärkeitä tapahtumia!

Aktiivinen korroosiosuoja
Aktiivisella korroosiosuojalla ehkäistään galvaanisen korroosion syövyt-
tävää vaikutusta vetolaitteen tai perämoottorin metalliosiin. Aktiivinen 
korroosiosuoja täydentää vetolaitteen tai perämoottorin suoja-anodien 
toimintaa. Nyt se on saatavana myös vetolaitteille.

Aktiivista korroosiosuojaa suositellaan suo-
laisessa vedessä käytettäviin lasikuituvenei-
siin. Usean moottorin sovelluksiin tarvitaan 
useita aktiivisia korroosiosuojajärjestelmiä. 
Aktiivinen korroosiosuoja on saatavana IPS- 
ja Aquamatic-järjestelmiin sekä perämootto-
reille (ei DPH-vetolaitteeseen). 
Suositushinta alkaen  371 €

Sisämoottoriveneessä ei enää ole 
tarpeen hallita samanaikaisesti 
kaasua, vaihteita ja ohjauspyörää 
kuljettaessa ahtaissa paikoissa 
esimerkiksi laituriin ajon yhteydes-
sä. Kaikki ohjausliikkeet sujuvat 
joystickin avulla intuitiivisesti. 
Kun liikutat tai kierrät joystickiä 
haluamaasi suuntaan, niin vene 
vastaa ohjaukseen kulkemalla 
eteenpäin, taaksepäin, suoraan 
sivulle tai kääntymällä paikallaan 
oman akselinsa ympäri.  Järjestel-
mä koordinoi peräsinten, mootto-
rien ja ohjailupotkurien toimintaa 
yhdessä. 

Joystick sisä-
moottoreille

UUTTA

Suoja-anodeja vetolaitteelle  
ja potkureille
Volvo Penta -anodien tehtävänä on suojata veneesi vetolaitetta ja pot-
kureita galvaaniselta korroosiolta ”uhrautumalla” syöpymään jalommasta 
metallista valmistettujen osien puolesta. Suoja-anodit on erikoissuun-
niteltu, valmistettu ja testattu niiden sopivuuden ja optimaalisen suojan 
varmistamiseksi. 

Tarkistamalla anodin kunto toistuvasti ja 
vaihtamalla 50-prosenttisesti kulunut anodi 
uuteen varmistetaan jatkuvasti hyvä suoja. 
Volvo Penta -anodien materiaalivalintoihin 
kiinnitetään tavallista tarkempaa huomiota. 

Uuden suoja-anodin asennuksessa on 
tärkeää, että anodi on tiiviissä yhteydessä 
kiinnityspintaansa. Tarkempia tietoja anodien 
kunnossapidosta ja vaihtamisesta löydät 
käyttöohjekirjasta. Parhaan tuloksen saavutat 
käyttämällä aina alkuperäisanodeja. Älä kos-
kaan maalaa suoja-anodien pintoja.

Yleiset suosituksemme oikean anodin 
valintaan eri käyttöolosuhteisiin:
Suolainen vesi: sinkki
Murtovesi: alumiini
Makea vesi: magnesium

Elokuu 2017
Uiva Flytande - Helsinki

Marraskuu 2017
Venexpo - Turku

Helmikuu 2018
Vene 18 Båt - Helsinki

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa
KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

http://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/products/motor-boats/ranges/inboard-shaft/options/maneuvering-inboard-shaft-mb-ml/joystick-driving.html
https://share.dokiv.com/1ba8f29a-9e42-4e87-8bbe-40d39a6c8ec4?token=1cWcrj%2BjUc2sqr224QkAwmqNbbnDxJVX
https://share.dokiv.com/1ba8f29a-9e42-4e87-8bbe-40d39a6c8ec4?token=1cWcrj%2BjUc2sqr224QkAwmqNbbnDxJVX
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Valtuutetun Volvo Pentan huoltoedusta-
jan Suorittamaan huoltoon sisältyy
aina seuraava toimenpiteet:
• Sarjanumeron tarkistus Volvo Penta tietokannasta.
• Mahdolliseen meneillään olevaan kampanjaan
 sisältyvät toimenpiteet.
• Saat tiedot mahdollisista tuoteparannuksista
 ja arvion niiden hankintakustannuksista.
• EVC-järjestelmällä varustettujen moottoreiden
 kohdalla Vodia diagnosointityökalu kytketään
 moottorin ohjausjärjestelmään ja testataan moottorin
 tila sekä mahdolliset virhekoodit. Samanaikaisesti
 tehdään uusimman EVC-version ohjelmistopäivitys.
• Riippuen moottorin iästä, käyttötunneista ja
 edellisestä huollosta, osat ja nesteet vaihdetaan
 Volvo Pentan huoltoohjelman mukaisesti.
• Silmämääräinen letkujen, kaapeleiden, kytkentöjen
 ja läpivientikumien kunnon tarkistus
• Vaihdettavat osat ja nesteet ovat aina Volvo Pentan
 alkuperäisosia ja tarvikkeita.
• Kaikki vaihdot ja tarkistukset kirjataan
 huoltopäiväkirjaan, joka luovutetaan sinulle.

Mikäli huollossa huomataan moottorin toimintaan ja
sen luotettavuuteen vaikuttavia vikoja, ilmoitamme
sinulle näistä ja suosittelemme toimenpiteitä vikojen 
korjaamiseksi, hintoineen. Käyttäessäsi 
valtuutetun huoltoedustajaan palveluita, 
saat lisäturvana pidennetyn takuun 
huoltokorjaamon asentamille osille. 
Takuu on voimassa 2 vuotta tai 600 
tuntia, riippuen siitä, kumpi toteutuu 
ensimmäisenä.

www.volvopenta.com

Alennukset ja tarjoukset ovat voimassa valtuutetuilla Volvo Penta jälleenmyyjillä 31.10.2017 asti ellei toisin mainita. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin
alennuksiin yms. eikä niitä vaihdeta rahaksi. Kaikki hinnat ovat valmistajan suositushintoja ja sisältävät arvonlisäveron. Tarjouksissa

voi olla paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia.

Pysy ajan tasalla seuraa-
malla Professional Power 
-blogiamme osoitteessa 

nordicblog.volvopenta.com

Seuraa Volvo Penta Sverige 
Facebookissa: 

www.facebook.com/
volvopentasverige

Seuraa Volvo Penta
Instagramissa 

@volvopentanordic

Apu on aina lähellä. 24/7/365.
Pohjoismaiset kielet +32 9 255 69 67

English speaking +32 9 255 69 77
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Valtuutettu Volvo Penta -jälleenmyyjä 
on aina lähellä

Volvo Pentalla on taustallaan yli satavuotinen yhteistyö veneenvalmistajien 
ja veneilijöiden kanssa. Sen varaan rakentuvalla asiantuntemuksellamme 
ja huolto- ja jälleenmyyjäverkostollamme voimme tarjota kattavaa palvelua 
kautta maailman.

Kehitämme noin 3 000 valtuutetun jälleen-
myyjän maailmanlaajuista palveluverkosto-
amme jatkuvasti pystyäksemme täyttämään 
asiakkaidemme tarpeet ja varmistamaan 
heidän Volvo Penta -tuotteilleen tehokkaan 
ja laadukkaan huollon ja tuen. Huolto- ja 
jälleenmyyjäverkostollamme on käytössään 
edistyksellinen diagnostiikkajärjestelmä, 
tarvittavat erikoistyökalut ja aina ajantasai-
set tuotetiedot. Huollosta ja korjauksista 

vastaavat valtuutetut asentajamme, joiden 
Volvo Penta -tuotetuntemusta ylläpidetään 
jatkuvalla koulutuksella tekniikan kehityksen 
myötä ja jotka käyttävät vain Volvo Pentan 
alkuperäisosia.

Tuki, huolto, palvelu ja varaosat ovat nopeasti 
saatavillasi kaikkialla. Lähimmän valtuutetun 
jälleenmyyjän löydät verkosta osoitteessa 
www.volvopenta.com

Nyt voit ostaa Volvo Penta alkuperäisosia ja tarvikkeita

myös verkossa juuri silloin, kun sinulle sopii osoitteessa

www.volvopentashop.com

Lataa Volvo Penta Dealer Loca-
tor sovellus, niin saat nopean 

tiedon lähimmästä jälleen-
myyjästä, kaikkialla maailmassa.

KLIKKAA TÄSTÄNiin saat lisätietoa

http://www.volvopenta.com
https://www.volvopentashop.com/en-GB/SelectVpc/SelectCountryAndDealer?fix=fix
http://www.volvopenta.se/brand/sv-se/contact/volvo-penta-action-service.html
http://www.volvopenta.com/brand/en-en/contact/dealers.html
http://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/for-owners/service/dealer-network.html
http://nordicblog.volvopenta.com
https://www.facebook.com/volvopentasverige/

