
ÄLVÄNGEN. Nya bilar är 
som rullande datorer.

Ratten är inte lika 
central längre, numera 
är det ettor och nollor 
som styr fordonet...

Därför satsar Volvo 
på ett utvecklat ser-
viceprogram som 
garanterar volvoägarna 
senaste uppdateringen 
varje gång bilen servas.

Få har kunnat undgå lanse-
ringen av Volvo Service 2.0. 
Ett sätt att knyta kunderna till 
de auktoriserade volvoverk-
städerna, men också ett grepp 
att höja kvalitén. På Harde-
sjö Bilverkstad i Älvängen är 
man nöjd.

– Bättre sent än aldrig. Det 
här har vi längtat efter. Sats-
ningen omfattar flera olika 
steg. Med Volvo Service 2.0 
garanteras alla som servar sin 
bil hos oss att elektroniken 
uppdateras med senaste nytt. 
Andra kundlöften är person-
lig servicetekniker, förbätt-
rad tillgänglighet, service-
hyrbil till förmånligare pris 
och senare i år ska man er-
bjudas en egen "Volvohem-

sida, säger Niclas Hardesjö.
Ur konkurrenssynpunkt är 

det självklart en stor fördel 
för volvoverkstäderna.

Stort ansvar
– Så är det, men vi har också 
ett stort ansvar och det kräver 
mycket för att få bära auktori-
sationen, menar Niclas Har-
desjö.

Centralt hos den svenska, 
förlåt kinesiska, biljätten är 
man också optimistisk.

– Vår vision är noll procent 
missnöjda kunder – 100 pro-
cent nöjda. Service 2.0 är ett 
viktigt steg på vägen, säger 
Thomas Andersson, VD 
för Volvo Personbilar Sveri-
ge AB.

Stor fördel
Den stora fördelen med 
Volvos nyutvecklade service-
program är de fria uppdate-
ringarna som volvoverkstä-
derna nu kommer att erbju-
da vid varje besök.

– Det blir vi ju ensam-
ma om nu och med tanke på 
att det nästan är lika mycket 
elektronik som mekanik i 
dagens bilar är det oerhört 
viktigt för att bilen ska gå så 

bra som möjligt, säger Niclas 
Hardesjö.

Marknadsföringen av 
Volvo Service 2.0 har skett 
i stora riksmedier som dags-
tidningar och tv. Enligt byrån 
handlar det om att kunderna 

ska förstå att det finns mer i 
livet än bara bilar.

 Volvo ska ha tagit servicen 
till en helt ny nivå.

Med andra ord finns det 
lite att leva upp till.

– Absolut, men det har vi 

alla förutsättningar att klara. 
Den stora vinnaren är ändå 
bilägaren vars andrahands-
värde på bilen kommer att 
bli säkrare med en komplett 
servicebok med rätt uppda-
teringar genomförda, avslu-

tar Niclas Hardesjö.
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Vi vill göra billivet enklare

Din lokala

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda

Recond

Sveriges största bilvårdkedja!

Plåt

Mek Ackrediterade 
att släcka 2:or från 

bilprovningen.

Egen plåtverkstad. 
Vi fi xar alla typer 

av plåtskador

Samarbete med alla försäkringsbolag

erbjudande volvo MODELLÅR 2011
Välkommen in till oss på Stendahls Bil vi har just nu fi na erbjudanden, bl.a. ett förmånligt pris på Volvos ab-
solut sportigaste paket – R-Design. Missa inte heller våra förmånliga utrustningspaketen på utvalda modeller 
och att du redan nu kan beställa din Nya Volvo S60. Välkommen!

Prisexempel
Volvo V50 D2  Pris från 237.000:-

Volvo V50 D4  Pris från 261.000:-

Volvo V50 2.0F  Pris från 233.000:-

BESTÄLL
MODELLÅR 2011

REDAN IDAG!

Prisexempel
Volvo V70 D3  Pris från 304.000:-

Volvo V70 D5  Pris från 338.900:-

Volvo V70 2.0F  Pris från 272.000:-

R-DESIGN 19.900:- TILL VOLVO V70 OCH V50!

Lilla Edet
Brovägen 20,
0520– 49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A,
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

LÄNGE LEVE FOTGÄNGARNA.

BESTÄLL DIN NYA 
VOLVO S60 REDAN NU.

PASSA PÅ ATT FYNDA BLAND VÅRA BEGAGNADE BILDAR!
År
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Modell

S80 2,4D Aut

V50 2,4I

V70N 170hk

V70N 170hk

V70N 170hk

V70N Bi-Fuel Aut

XC70 2,5T Aut

Skoda Octavia RS

Toyota Avensis

Toyota Corolla 

Utrustning

Momentum, Driver Support-pkt

Business Plus RTI P-värmare Telefon,

Business, Träpanel,Drag

Business, textil/läder,drag

Classic Momentum Extrasäte

Kinetic, Larm, El-motorvärmare, Fast drag

Teknik-pkt Nivåregl. Läder Drag

Kombi, Ac, Elhiss, Sportstolar

1,8 130 hk Kombi

1,6 110 hk Kombi

Färg

Silvermet

Röd

Månsand

Antracitmet

Barentsblåmet

Rödmet

Barentsblåmet

Silver

Vit

Vit

Mil

4500

12900

14300

16600

3000

8441

7000

11540

12500

7490

Pris:

214 000

119 900

96 000

99 000

191 000

156 000

209 900

86 000

114 000

109 000

R-DESIGN Är den ultimata stylingen som gör din 

Volvo allt annat än lagom. Utrustning som ingår är 

bl.a. sportratt, sportsäten, R-Design klädsel i läder, 

aluminiumhjul, sportpedaler, blå instrumenttavlor 

för hastighetsmätare och varvräknare och exteriöra 

detaljer i sidenmatt metallfi nish. erbjudandet gäller 

Volvo V70 och V50 förutom DRIVe-modellerna t o m 

11/5 2010. Erbjudandet gäller från utrustningsnivå 

Momentum.

Många fördelar med Volvo Service 2.0

Idag är uppdateringarna av mjukvaran i bilen minst lika viktig som oljebytet. I ett utvecklat serviceprogram Volvo Service 
2.0 garanteras bilägarna att alltid få senaste uppdateringen gjord.

– Ett utvecklat program ger 
unika fördelar

VOLVOÄGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


