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Neatkarīgi no tā cik vecs ir jūsu Volvo, tas pelnījis
tikai augstākās kvalitātes apkopi ar oriģinālajām rezerves daļām.

Mūsu servisa speciālisti ir sagatavojuši īpašu piedāvājumu apkopēm 
un dilstošo detaļu* nomaiņai automobiļa pēcgarantijas periodā.

4+
2015. un 2016. gada automobiļiem –15%

Volvo oriģinālajām apkopes un dilstošajām rezerves daļām.

6+
2013. un 2014. gada automobiļiem –25%

Volvo oriģinālajām apkopes un dilstošajām rezerves daļām.

8+
2012. gada un vecākiem automobiļiem –35%

Volvo oriģinālajām apkopes un dilstošajām rezerves daļām.

* Dilstošās detaļas kā, piemēram, bremžu sistēmas elementi, piedziņas siksnas un amortizatori.

Jūsu Volvo ir pelnījis labāko!

Papildus informāciju par piedāvājumu jautājiet servisā.



Volvo Cars oriģinālajiem salona gaisa filtriem 35% atlaide.

Mūsdienās visi Volvo modeļi ir aprīkoti ar salona gaisa filtriem, taču ne visi zina, 
cik nozīmīgas funkcijas tie nodrošina. Līdzīgi, kā mājas apkures vai ventilācijas 
sistēmai, arī jūsu Volvo klimata iekārtai nepārtraukti nepieciešama tīra svaigā 
gaisa plūsma, lai nodrošinātu pasažieriem atbilstošu salona temperatūru un 
ventilāciju. Tieši tāpat, kā mājas, kurā dzīvojat, arī jūsu automobilis ir pakļauts 
putekļiem, putekšņiem, kvēpiem un citam apkārtējās vides piesārņojumam. 
Tāpēc, lai nodrošinātu veselīgu un braucienam drošu vidi, regulāra salona gaisa 
filtra nomaiņa ir būtiska automobiļa apkopes sastāvdaļa. Volvo Cars rekomendē 
salona filtra nomaiņu ne retāk, kā reizi gadā.

Salona gaisa filtrs nodrošina:
•  Pietiekamu salonā ieplūstošā svaigā gaisa daudzumu;
•  Palielina apkures un dzesēšanas sistēmas efektivitāti;
•  Samazina degvielas patēriņu;
•  Novērš kondensāta veidošanos uz automobiļa salona stikliem;
•  Samazina baktēriju veidošanās risku un novērš nepatīkamus aromātus.

Piedāvājums attiecas uz visiem Volvo modeļiem. 

Elpojiet brīvāk

Veicot riteņu vai riepu maiņu, riteņu ģeometrijas
pārbaude un regulēšana par pusi no cenas.

Pretim pavasarim



Visiem jumta šķērsstieņiem un piekabes āķiem 20% atlaide!

Pievienjot pirkumam arī veloturētājus vai jumta bagāžnieku,
saņemiet papildus 10% atlaidi visam pirkumam.

Ar stilu pavasarī

* Pilnu piedāvājumu jautājiet servisā.



Oriģinālās Volvo vējstikla slotiņas* 49 € (parasti 71 €).

Vējstikla slotiņu uzdevums ir notīrīt ūdeni un netīrumus no vējstikla jebkuros 
laika apstākļos un pie jebkāda ātruma. Tās ir svarīgas redzamībai un 
uzskatāmas par būtisku satiksmes drošības komponenti. Volvo oriģinālās 
vējstiklu slotiņas ir ražotas ar pārliecību, ka to gumijas īpašības (cietība, 
elastība), nodiluma izturība, konstrukcijas un mehāniskā izturība, veiktspēja 
dažādos laika un ekspluatācijas apstākļos kā arī izturība pret ārējās vides 
ietekmi atbilst visaugstākajām drošības prasībām. Neatkarīgi no automašīnas 
nobraukuma, ieteicams vējstikla slotiņas mainīt ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

* Klasiskās vējstikla slotiņas visiem Volvo modeļiem no 2000. gada.

Labākai redzamībai

Īpašs piedāvājums POLESTAR
jaudas optimizācijas programmai!*

XC90 (2015–), XC70, XC60 (2017–), XC60, XC40, V90
ar 4 cilindru dzinēju 890 € (parasti 1297 €).

XC90, XC60, V60, S60, V70 XC70
ar 5 cilindru dzinēju 690 € (parasti 902 €).

Jaudīgam pavasarimJaudīgam pavasarim

* Volvo Cars apstiprināts papildaprīkojums.
Automobilim tiek saglabāti visi garantijas nosacījumi.

Par Polestar pieejamību jautājiet Personīgajam servisa tehniķim.



Akcija spēkā līdz 30.06.2021.
Visas cenas norādītas ar PVN. Atlaides netiek summētas.

Ganību 16/18, Liepāja
T + 371 29 600 893
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