
 

 

  

  

Officiële Volvo Jaarbeurt voor Volvo’s van 5 jaar en 

ouder. 

Uw Volvo geeft u niet zomaar aan iedereen uit handen. Maar 

als het nodig is, dan het liefst aan mensen die er écht 

verstand van hebben. Bij ons, Volvo Bangarage, werken 

speciaal opgeleide technici die iedere Volvo, van jong tot 

klassiek, met passie en toewijding behandelen. Wij kennen 

uw Volvo! 

Welke werkzaamheden voeren wij uit tijdens deze 

Jaarbeurt?  

Service lampje resetten, olie verversen, olliefilter vervangen 

en een grondige Volvo veiligheidsconditiecheck op: 

Motor 

Versnelling 

Stuurinrichting 

Wielophanging 

Aandrijfassen 

Spoorstangen en afdichtingen 

Brandstofleidingen 

Remblokken en –schijven 

Visuele controle op handrem en remleidingen 

Verlichting 

Banden 

Uitlaatsysteem 

  

Bovendien krijgt u nu tijdelijk van ons bij de Volvo 

Jaarbeurt: 

 Service 2.0, het updaten van een aantal computers 

in uw Volvo 

 Accucheck, inclusief een uitdraai van de status van 

de accu in uw Volvo 

 Controle wieluitlijning, inclusief een uitdraai van de 

wielstanden (Alleen te plannen in Amsterdam 

Zuidoost en Amstelveen) 

Als extra service wordt uw Volvo gewassen en het interieur 

uitgezogen.  

 

  



 

Voor de Volvo Jaarbeurt betaalt u €249,- en dit is inclusief 

Volvo Assistance, Europese wegenhulp voor de periode van 

één jaar en u ontvangt de Volvo Card die u verschillende 

privileges geeft. 

Indien u toe bent aan een APK, dan kunt u deze combineren 

met de Volvo Jaarbeurt. De kosten van een APK zijn €25,- 

all-in. 

Als u nu een Volvo Jaarbeurt boekt, dan krijgt u van ons een 

gratis “Fluid Checkup” ter waarde van € 25,- Met één 

druppeltje vloeistof kunnen wij zien hoe “gezond” uw 

systemen in uw Volvo zijn. Doormiddel van deze checkup, 

testen we de versnellingsbak, stuurbekrachtiging en 

remmen. De uitslag van deze Fluid Checkup bespreken wij 

uiteraard met u.  

U kunt deze Fluid Checkup actie en bovenstaande Volvo 

Jaarbeurt boeken tot en met 30 april 2016. Als u net een 

Volvo Jaarbeurt heeft geboekt, neem dan contact met ons 

op, dan boeken wij deze Fluid Checkup er alsnog gratis bij.  

Plan nu uw Volvo Jaarbeurt.  

Bent u al bekend met Volvo Private lease? U rijdt namelijk 

voor een vast bedrag per maand een gloednieuwe Volvo. 

Zoals de zeer complete Volvo V40 Nordic voor de 

aantrekkelijke introductieprijs van € 349 per maand. Bekijk 

deze tijdelijk aanbieding. 

  
 

  

 

 

 

BANGARAGE AMSTERDAM ZUID OOST 
Kollenbergweg 15 
1101 AR AMSTERDAM-ZUIDOOST 
020 4522020 
  
www.bangarage.nl 
amsterdam@bangarage.nl 

 

 

 

  

 

  

 

 

http://www.bangarage.nl/service/werkplaatsafspraak-plannen/?utm_source=Jaarbeurt%20&utm_medium=e-mail&utm_term=Werkplaatsafspraak&utm_campaign=Jaarbeurt_FluidCheckup
http://www.bangarage.nl/volvo-private-lease/?utm_source=Private%20Lease&utm_medium=e-mail&utm_term=Private%20Lease&utm_campaign=Private%20Lease%20349
http://www.bangarage.nl/volvo-private-lease/?utm_source=Private%20Lease&utm_medium=e-mail&utm_term=Private%20Lease&utm_campaign=Private%20Lease%20349
http://www.bangarage.nl/
mailto:amsterdam@bangarage.nl
https://www.facebook.com/pages/Bangarage-Volvo/191928687572328

