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Alt du trenger på
ett sted. Åpent alle
dager, hele døgnet.

Hvorfor er original
Volvo Penta-olje
alltid best?

Benytt anledningen til
å gjøre en oppgradering før neste sesong

FORLENG
GARANTI
DEKNINGEN

Unngå alle uforutsette utgifter

EN NY SESONG
Tips fra Volvo Penta-forhandleren – høsten 2016
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Volvo Penta Shop – bare et klikk
unna – når det passer deg
Bruk Internett til å kjøpe Volvo Penta-originaldeler og -tilbehør fra
din lokale forhandler når det passer deg. Alt du trenger på ett sted.
Skaff deg din egen konto i dag.
Et komplett utvalg av Volvo Penta-deler

Artikkelen kan deretter legges i handlekurven

og -tilbehør vises på en oversiktlig og lett

med et klikk, og du er klar for utsjekking. All

forståelig måte. Du kan velge en hvilken

tilgjengelig informasjon om den valgte delen

som helst motor og peke på en spesiell del.

blir også vist.

Delen utheves, og riktig delenummer vises.
Den bestilte artikkelen identifiseres på en
tydelig måte, og du sparer masse tid. Du kan
selvsagt søke etter navn og delenummer på
Volvo Penta Shop. Du får også vite om delen
er tilgjengelig. Betal med kredittkort eller med
faktura. Det er raskt og enkelt, og det kommer
fra din lokale Volvo Penta-forhandler. Bestill
når som helst – velkommen!
www.volvopentashop.com

Kundestøtte hele døgnet, hele uken,
på 28 språk – uansett hvor du er
Hvis du noen gang, mot formodning, skulle få problemer med et
Volvo Penta-produkt, kan du alltid stole på oss. Volvo Penta Action
Service hjelper deg 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
En Action Service-telefonmedarbeider sitter

trenger teknisk støtte eller hjelp på stedet,

klar til å hjelpe deg 24 timer i døgnet, 7

sørger telefonmedarbeideren for at du får

dager i uken. Hvis uhellet er ute og du får et

hjelp med riktig kompetanse.

motorproblem, er det bare å ringe. Telefonmedarbeideren hjelper deg hele veien og

Lagre nummeret på telefonen

holder deg oppdatert om hva som skjer, helt

Lagre Action Service-nummeret på telefonen,

til problemet er løst. Vær oppmerksom på at

slik at du alltid har det for hånden.

Volvo Penta Action Service er tilgjengelig kun
for Volvo Pentas produkter.

Hjelpen er alltid nær.
Døgnet rundt, alle dager i uken.
Skandinaviske språk +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77
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Tjenesten er gratis
Volvo Penta Action Service er gratis, imidlertid

Nærmeste godkjente forhandler

tas det betalt for utenlandssamtaler etter

Telefonmedarbeideren finner og kontakter

vanlig takst. Eventuelle arbeidskostnader,

nærmeste godkjente forhandler. Hvis du

transport og reservedeler kommer i tillegg.

Volvo Penta original motorolje
– tåler alle sammenligninger
Volvo Penta investerer betydelige summer i å utvikle produktene
sine, og vår originale motorolje er intet unntak. Den testes under de
tøffest mulige forhold, fra ekvators varme til kulden i Arktis.
Selv om oljer av forskjellige merker kan

Riktig basisolje og riktige

ha samme betegnelse, er det ofte store

tilsetningsstoffer.

forskjeller i tilsetningsstoffer og i kvaliteten

Motoroljer består av nøye utvalgte basisoljer

på basisoljen som brukes. Det fører igjen til

kombinert med ulike tilsetningsstoffer som

forskjellige egenskaper som kanskje ikke

forbedrer ytelsen. De ulike tilsetningsstof-

alltid er de beste for motoren din.

fene forbedrer og utfyller basisoljens ulike
egenskaper. På den måten kan vi skreddersy
oljens egenskaper slik at den oppfyller våre
høye krav til smøreevne, levetid og forbruk.
Det er kvaliteten på basisoljen og de ulike
tilsetningsstoffene som gjør at det er forskjell på de ulike merkene. Selv om oljene
kan ha samme betegnelse. Vår olje tåler alle
sammenligninger. Også når det gjelder pris.
Stikk innom nærmeste forhandler og se selv.

Velg alltid Volvo Penta originalfilter
Høye krav til motoren samt ønsket om lavere drivstoffkostnader
krever at du bruker riktig oljefilter. Nedenfor ser du noen av de
viktigste egenskapene til Volvo Penta originalfilter.

Smart lokk til
sjøvannsfilter
Du vet vel at du enkelt kan
kontrollere sjøvannsfilteret uten
å skru av lokket? Filterlokket er
gjennomskinnelig og passer til
motormonterte sjøvannsfiltre til
D4- og D6-motorer med AQdrev. Demontering og montering
går raskt og enkelt. Hvis du er

Volvo Penta filterhus har:
+ en ekstra solid metallinnkapsling
+ galvanisert materiale som forebygger
korrosjon
+ høy trykksikkerhet og driftssikkerhet
Volvo Penta fjær har:
+ robust utforming med fire støttepunkter
som holder filterinnsatsen i ro
+ nøyaktig passform i metallplatens
utsparing

Volvo Penta pakninger har:
+ elastiske spesialgummitetninger som gir
tette skjøter selv i ekstreme temperaturer
Volvo Penta bunnplate har:
+ filtergjenging med nøyaktig passform
+ en utforming som holder den ytre pakningen permanent på plass i riktig stilling

usikker på om sjøvannsfilteret
trenger oppgradering, er du alltid
velkommen til å be din godkjente
forhandler om råd.
Veil. pris ca.

349 kr

Volvo Penta filterinnsats har:
+ presise bretter og maksimal filteroverflate
+ herdede limfuger for å hindre lekkasje
+ høy rensekapasitet
+ holder i hele serviceintervallet

Kontakt forhandleren din hvis du vil ha mer
informasjon om Volvo Penta originalfilter.
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Gjør en prisgunstig oppgradering
før neste sesong
Hvis du trives med båten din, men synes at motoren ikke lenger
oppfyller kravene du stiller, er det på tide med en oppgradering. Nå
er det ekstra gunstig takket være tilbudene våre og vrakpant.
Volvo Pentas minste motorer oppfyller de

utstyrt med Volvo Pentas elektroniske platt-

absolutt høyeste kravene i verden når det

form, EVC, for elektroniske kontroller. Blant

gjelder utslipp. Med høyt dreiemoment og

annet er motorovervåking, instrumentdimmer

små innbyggingsmål er motorene enkle å

og varselmeldinger inkludert.

10% Rabatt

Samt vrakpant på
opptil 8.000 kr*
Ekskl. propell

Nå – D2

plassere og gir plass til andre ting i motorMed en ny Volvo Penta motor øker du

rommet.

Nå – D1

sikkerheten og får bedre komfort, bedre
Med elektronisk stopp og mindre

drivstofføkonomi og fremfor alt større kjøreg-

vibrasjoner er D1 og D2 de perfekte motore-

lede og økt verdi på båten. Kontakt din

ne for seilbåter. Volvo Pentas motorer gir høy

autoriserte forhandler, så hjelper de deg å

ytelse og effektiv drivstofføkonomi. Fra D3 og

velge riktig motor.

10% Rabatt
Samt vrakpant
på 8.000 kr*
Ekskl. propell

oppover er alle motorene våre som standard

Volvo Penta D1 / D2 med
drev/gir (ekskl. propell)
D1-13 MS15L/A
D1-20 MS15L/A
D1-30 MS15L/A
D2-40 MS15L/A
D2-55 MS25L/A
D2-55 HS25A
D2-75 MS25L/A
D2-75 HS25A
D1-13 130S
D1-20 130S
D1-30 130S
D2-40 130S
D2-55 130S
D2-75 150S

Veil. ord. pris

OBS!
Veil. pris med
10 % rabatt

57 696 kr
66 634 kr
75 027 kr
85 541 kr
100 986 kr
103 751 kr
119 894 kr
122 658 kr
74 864 kr
83 801 kr
92 194 kr
102 717 kr
112 044 kr
133 236 kr

* vrakpant gjelder ved innlevering av din gamle motor og drev/gir.

Motorkampanjen gjelder i perioden
15/8—31/10 2016.
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51 927 kr
59 970 kr
67 524 kr
76 987 kr
90 888 kr
93 376 kr
107 904 kr
110 392 kr
67 377 kr
75 421 kr
82 975 kr
92 446 kr
100 840 kr
119 912 kr

Vrakpant*
5 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr

Veil. pris med rabatt
og vrakpant
46 927 kr
51 970 kr
59 524 kr
68 987 kr
82 888 kr
85 376 kr
99 904 kr
102 392 kr
62 377 kr
67 421 kr
74 975 kr
84 446 kr
92 840 kr
111 912 kr

Tilbud!
Ta med Volvo Pentas garantiforlengelse i forbindelse med motorkjøpet
eller senest 3 måneder senere, så
får du en verdikupong på kr 1.000
som du kan kjøpe Volvo Penta originaldeler for. Tilbudet gjelder også om
du kjøper båt med Volvo Penta motor
som oppfyller kriteriene for garantiforlengelse.
Les mer om Volvo Pentas garanti
forlengelse på side 6.
Verdikupongen kan ikke veksles inn mot
kontanter eller brukes til andre tilbud.

Volvo Penta D3-170 hk og opp med eller uten drev – 20% rabatt
Nå har du en meget god mulighet til å kjøpe en ny, miljøvennlig og kraftigere Volvo Penta motor!
Takket være konverteringssettet til D3, kan du beholde drevet ditt hvis du ikke vil bytte ut alt.

Volvo Penta D3 med drev inkl. Full Control**

Veil. ord. pris

(ekskl. propeller)
D3-170 SX
D3-200 DPS
D3-220 DPS

261 917 kr
308 988 kr
338 446 kr

Volvo Penta D3 med konverteringsset

Veil. ord. pris

(uten drev)

D3-170 (Full Control** finns som tillegg)
D3-200 (Full Control** finns som tillegg)
D3-220 (Full Control** finns som tillegg)

196 796 kr
231 753 kr
260 051 kr

Veil. pris med
20% rabatt
209 533 kr
247 190 kr
270 757 kr
Veil. pris med
20% rabatt

Nå – D3
170/200/220 SX/DPS

20% Rabatt
Inkl. Full Control
Ekskl. propell

157 437 kr
185 402 kr
208 041 kr

Kompatible drev for konverteringssett
AQ 290, AQ 290A, AQ 290 DP, AQ 290A DP, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-E, DP-A, DP-A1,
DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1, DP-E

Nå – D4 / D6
Volvo Penta D4 / D6 – priseksempel – 20% rabatt

Her viser vi noen eksempler. Kontakt din Volvo Penta forhandler for alle våre kampanjepriser på D4/D6.

Volvo Penta D4 / D6 inkl. Full Control**

Veil. ord. pris, fra

(ekskl. propeller)
D4 Gir
D6 Gir
D4 DPH
D6 DPH

D4-180 HS45AE
D6-330 HS63AE
D4-225 DPH
D6-330 DPH

256 822 kr
381 277 kr
350 456 kr
498 333 kr

Vejl. pris med
20% rabatt, fra
205 458 kr
305 022 kr
280 365 kr
398 666 kr

20% Rabatt
Inkl. Full Control
Ekskl. propell

Nå – V6-280

20% Rabatt

Inkl. Full Control
Ekskl. propell

Volvo Penta V6-280 og V8-350 – 20% rabatt
Volvo Penta er den ubestridte lederen innen marin innovasjon, og setter den nye standarden innen
bensinmotorteknologi. Benytt anledningen til å gjøre en oppgradering før neste sesong.

Volvo Penta V6-280 / V8-350 inkl. Full Control**

Veil. ord. pris

samt drev SX/DPS (ekskl. propeller)
V6-280-C SX
V6-280-C DPS
V6-280-CE SX
V6-280-CE DPS
V8-350-C DPS
V8-350-CE DPS

209 685 kr
221 592 kr
238 021 kr
249 928 kr
273 484 kr
301 211 kr

Vejl. pris med
20% rabatt
167 748 kr
177 274 kr
190 417 kr
199 942 kr
218 787 kr
240 969 kr

** Full Control
Full Control inneholder Trip Computer, Cruise Control og Powertrim Assistant. Innholdet varierer
avhengig av motorvalg.

Nå – V8-350

20% Rabatt

Inkl. Full Control
Ekskl. propell

Motorkampanjen gjelder i perioden
15/8—31/10 2016.
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Alle tjener på Volvo Pentas
byttesystem – ikke minst miljøet
Volvo Pentas byttesystem innebærer ikke bare at du kan kjøpe originaldeler til betydelig redusert pris. Det står også for høy kvalitet,
kortere ledetider og hensyn til miljøet.
Volvo Pentas byttesystem gir deg tilgang til

ponentene rengjøres grundig. Slitte, defekte

et bredt utvalg av overhalte komponenter, for

og ødelagte komponenter renoveres om mu-

eksempel innsprøytingsdyser, turboladere og

lig til de blir som nye, eller de erstattes med

vannpumper. Byttesystemet er et kostnads-

helt nye originaldeler. Produktet monteres og

effektivt alternativ til reparasjoner.

testes for å sikre at den kommer til fungere
akkurat som en helt ny originaldel.

Alle komponentene er fullstendig overhalt
og holder de samme strenge kvalitets- og

Spar på jordens ressurser

sikkerhetskrav som nye deler. Byttekompo-

Byttesystemet bidrar til å spare på jordens

nenter tilbys med samme garanti som nye

naturressurser. Ved å overhale gamle deler

Volvo Penta originaldeler.

slik at de blir som nye, skaper vi en miljøgevinst som kommer alle til nytte.

Her er fremgangsmåten
Den gamle originaldelen plukkes fullstendig

Kontakt forhandleren din hvis du vil ha mer

fra hverandre for å bestemme tilstanden til

informasjon om Volvo Pentas byttesystem.

alle komponentene den består av. Alle kom-

Utvid garantien med
Volvo Pentas garantiforlengelse
I tillegg til å ha vår vanlige garanti kan du nå delta i vårt program for
garantiforlengelse og få ytterligere tre års fullstendig dekning for hele
pakken – fra førerplass og motorer til drivenheter og propeller.
Med Volvo Pentas garantiforlengelse kan du

filtre, slanger og reimer. Kjøp programmet for

unngå mulige fremtidige reparasjonskostna-

garantiforlengelse når du bestiller motoren,

der. Legg til Volvo Pentas globale forhandler-

eller innen tre måneder etter datoen for

nettverk – i mer enn 130 land – så har du alt

garantiregistreringen.

du trenger til den perfekte båtturen.
Forutsetninger
Fullstendig dekning
Programmet for garantiforlengelse gir den

• Regelmessig service og vedlikehold i
henhold til gjeldende serviceplan

samme fullstendige dekningen som garantien

• Kjøpes i forbindelse med ny motor eller

de to første årene. Det dekker reparasjon og

innen tre måneder etter motorkjøpet

utskifting av defekte deler. Dette omfatter

Motor
(inkl.
girkasse)

Gyldighetsperiode*
(Garanti + garantiforlengelse)
Måneder

Timer

V6 – V8

60

480

D1 – D6

60

1000

D9 – D13

60

2000

* Timebegrensning iht. vilkårene for garantiforlengelse.
Det som inntreffer først.

Priseksempel: Tre års garantiforlengelse
Volvo Penta D1
Volvo Penta D2
Volvo Penta D3
Volvo Penta V6
Volvo Penta V8

fra 2.183 kr
fra 3.605 kr
fra 7.400 kr
fra 6.073 kr
fra 7.590 kr

Volvo Penta-produkter, unntatt slitedeler som

Les om hele tilbudet på side 4!
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OBS!

NYHET
Helt ny D8
For dem som liker høy ytelse, vil
vi i 2016 lansere nye D8-550
og D8-600 som innenbordsmotorer og nye D8-IPS700 og
D8-IPS800 for IPS. Motorene
har mer kraft, lavere lydnivå og
lavere drivstofforbruk. Vil bli
levert for diesel innenbords og
doble eller tredoble IPSinstallasjoner.

NYHET

Batterihåndtering

Opplev perfekt kontroll og pålitelighet med Volvo Pentas
nye batterihåndteringssystem – et enkelt og trygt kontrollsystem for
båtens batterier. Føreren vil kunne kontrollere batteristatus på displayet ved førerplassen. Informasjon om ladestatus, tid til tomt batteri,
spenning og strøm er alltid tilgjengelig.
Kontrollsystemet for båtens batteri fungerer
som et nav, noe som gjør at hele det elektriske systemet i båten blir mer pålitelig og
enklere å overvåke. Systemet er utviklet med
sikte på å minimalisere antallet komponenter
og dermed redusere faren for feil. Med robust
elektronikk og et minimalt antall bevegelige

Batterihåndteringssystemet gjør det elektriske systemet mer pålitelig og enklere å overvåke.

deler kan du som båteier lene deg tilbake
i trygg forvissning om at dette systemet
er spesifikt utviklet for det marine miljøet.
Systemet leveres for installering i motor- og
seilbåter, med eller uten EVC. Benytt anledningen til å installere det når du kjøper ny
motor. Kontakt nærmeste forhandler hvis du
er interessert i priser og mer informasjon.

Viktige hendelser!
2016
15/8

Volvo Penta
høstkampanje starter

1-4/9

Båter i sjøen - Norges
og Skandinavias største
flytende båtmesse

31/10

Volvo Penta
høstkampanje avsluttes

Kontrollenheten for batteriet.

Oppgrader din
Volvo Penta motor!
Ved hjelp av EVC-programvare kan du legge til en rekke ulike
funksjoner. Powertrim Assistant gir deg for eksempel optimalisert
akselerasjon, mer miljøvennlig kjøring og lavere drivstofforbruk.
Kontakt nærmeste forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hva
som passer best for Volvo Penta motoren din.
EVC-programvarepakke,

Nå 2 for 1 – 4.033 kr*

Trip Computer & Powertrim Assistant.
Passer til D4, D6, Bensin med EVC-C/D/E, D3
med EVC-D/E. (veil. ord. cirkapris 8.066 kr)

EVC-programvare,

Nå 25% rabatt – 3.024 kr*
Trip Computer eller Powertrim Assistant.
Passer til D4, D6, Bensin med EVC-C/D/E, D3
med EVC-D/E. (veil. ord. cirkapris 4.033 kr)
Cruise Control, Single Lever eller Tow Mode.
Passer til EVC-D og EVC-E.
(veil. ord. cirkapris 4.033 kr)
* Installationskostnad tillkommer.
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Kun det beste er godt nok under
en autorisert service
Hos en autorisert Volvo Penta forhandler får du alltid profesjonell
hjelp. Alt spesialverktøy, alt diagnoseutstyr og all spesialkunnskap
samlet på ett sted.
I Volvo Penta drivlinjen din finnes det en

som blir utført på motoren og drivlinjen din blir

mengde data som styrer alt fra drivstoffi

dokumentert og rapportert i en serviceproto-

nnsprøyting til giring. Programvaren oppdate-

koll. Det blir selvsagt kun benyttet Volvo Penta

res jevnlig for å optimere drivlinjens funksjo-

originaldeler for å bevare ytelsen. Med regel-

ner og kjøreopplevelsen din. Når du leverer

messig service og forebyggende vedlikehold

motoren din til service hos et autorisert

får du et bekymringsløst, trygt og langvarig

verksted, er den nyeste programvaren alltid

eierforhold til Volvo Penta motoren din. Og

inkludert uten kostnad. Kun arbeidskostnader

gjennom vår Action Service kan du dessuten

kan komme i tillegg. Alle tiltak og kontroller

få hjelp døgnet rundt, sju dager i uken.

Last ned Volvo Penta Dealer
Locator-appen for hurtig informasjon om nærmeste
forhandler rundt om i verden.

Følg Volvo Penta Sverige
på Facebook:
www.facebook.com/
volvopentasverige

Følg Volvo Penta
på Instagram
@volvopentanordic

Dette blir alltid utført under en service
hos et autorisert Volvo Penta verksted
• Kontroll av serienummer i Volvo Pentas database.
• Hvis drivlinjen din omfattes av en kampanje, blir
den gjennomført.
• Hvis det finnes produktforbedringer, vil du bli
informert og få et prisoverslag.
• For motorer med EVCsystem kobles diagnoseverktøyet Vodia til motorens styresystem for kontroll
av status og eventuelle feilkoder. Samtidig oppdateres
programvaren med den nyeste versjonen av
eksisterende EVCgenerasjon.
• På bakgrunn av motorens alder, driftstimer og sist
utførte service, skiftes komponenter og væsker ut i
henhold til Volvo Pentas serviceplan.
• Optisk kontroll av en rekke komponenter, slik som
slanger, kabler, kontakter og gjennomføringer.
• Ved utskifting av komponenter og væsker benyttes
alltid Volvo Penta originaldeler.
• Du får utlevert en serviceprotokoll der alle utskiftinger
og kontroller er dokumentert
Hvis det i forbindelse med service oppdages mangler
som påvirker motorens funksjon og pålitelighet, vil du
bli informert, og du vil få en anbefaling og pris på tiltak.
Som en ekstra trygghet når du
engasjerer et autorisert verksted får
du forlenget garanti på Volvo Penta
originaldeler montert av verkstedet.
Garantien gjelder i 24 måneder eller
600 driftstimer, avhengig av hva som
inntreffer først.

Hjelpen er alltid nær. Døgnet rundt,
alle dager i uken.
Skandinaviske språk +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77

Nå kan du handle Volvo Penta originaldeler og tilbehør
på nettet fra din lokale forhandler når du selv ønsker det.
www.volvopentashop.com

Rabatter og tilbud gjelder hos autoriserte Volvo Penta forhandlere til og med 31 oktober 2016 hvis ikke annet blir oppgitt. Kan ikke kombineres
med andre rabatter eller tilbud, eller løses inn mot kontanter. Alle priser er veiledende cirkapriser inkl. moms. Lokale avvik kan forekomme.
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Norway

www.volvopenta.com

