
Volvo Action Service

DYSPOZYCYJNOŚĆ 
NA TELEFON



Nasze Międzynarodowe Centrum Dyspozycyjności jest zawsze gotowe, 
by rozwiązać Twój problem – od początku do końca. 
Połączysz się z jednym z naszych doświadczonych koordynatorów, mówiącym 
w Twoim języku ojczystym – a także w języku kraju, w którym się znajdujesz. 
Dzięki temu, przebywając za granicą nie narażasz się na ryzyko nieporozumień 
z powodu problemów językowych.

Zakres usługi Volvo Action Service

POMOC 24/7 
 

Zawsze możesz liczyć na pomoc doświadczonych koordynatorów Volvo Action Service, wykwalifikowanych 
mechaników oraz rozległej sieci dealerskiej Volvo Trucks. Działając wspólnie, pomogą Ci powrócić na drogę. 

A ponieważ nasi mechanicy dogłębnie znają nasze produkty i metody pracy oraz stosują wyłącznie 
Oryginalne Części Volvo, zagwarantują także, że Twoje Volvo pozostanie 100-procentowym Volvo.

HOLOWANIE I NAPRAWY SPECJALISTYCZNE 

Jeżeli Twój pojazd uległ awarii, nasz koordynator zorganizuje jego holowanie do najbliższej stacji 
obsługi Volvo Trucks. Oprócz naprawy Twojego samochodu ciężarowego, Volvo Action Service 
pomoże Ci także w naprawach opon, przyczep, wind załadowczych i agregatów chłodniczych.

POMOC PRAWNA I FINANSOWA 
  
Jeżeli wpadniesz w niespodziewane wydatki, Volvo Action Service może zapewnić doraźną pomoc finansową. 
Natomiast w przypadku problemów z lokalnymi organami, nasi koordynatorzy zapewnią Ci także pomoc prawną.

WYNAJEM POJAZDÓW 

Jeżeli Twój samochód ciężarowy lub naczepa nie mogą być naprawione w czasie, który pozwoliłby Ci wykonać 
swoje zobowiązania transportowe, koordynatorzy w naszym centrum pomocy pomogą zorganizować wynajęcie 
pojazdu zastępczego.

POMOC W ZORGANIZOWANIU DOJAZDU 
I ZAKWATEROWANIA 

Jeżeli będziesz potrzebować pomocy w zorganizowaniu podróży i zakwaterowania, 
otrzymasz ją od Volvo Action Service.



NUMERY TELEFONÓW VAS
00800 321 12 01* lub +32 9 255 69 90**

W modelach Volvo FH i Volvo FM 
(z 2012 i młodszych) najlepiej użyć 
najpierw przycisku VAS on call, 
który znajduje się na desce rozdzielczej.

Jak to działa?
ZAWSZE BLISKO CIEBIE 
Dzwoniąc do nas, od razu trafiasz we właściwe ręce. 
Nasi koordynatorzy mówią w Twoim języku ojczystym. 
A jeżeli znajdujesz się w obcym kraju, służą pomocą 
w tłumaczeniu. Udzielamy pomocy 24/7 i w sytuacji 
awaryjnej pomagamy szybko wrócić na drogę 
sprawnym pojazdem, gdziekolwiek jesteś.

ŁĄCZYSZ SIĘ Z NASZYM 
MIĘDZYNARODOWYM 
CENTRUM DYSPOZYCYJNOŚCI  
Połączysz się z jednym z naszych  koordynatorów  , 
mówiącym w Twoim języku ojczystym – a także 
w języku kraju, w którym się znajdujesz. 
Nasi koordynatorzy będą zajmować się Twoją sprawą do 
czasu, aż zostanie zakończona, 
informując Cię na bieżąco o postępach.

ORGANIZUJEMY POMOC  
Nasi koordynatorzy wyślą na pomoc 
wykwalifikowanego mechanika. 
Jeżeli z przyczyn technicznych lub formalnych 
udzielenie pomocy na miejscu okaże się niemożliwe, 
zostanie umówiona wizyta serwisowa 
lub zorganizowane holowanie pojazdu 
do najbliższej stacji obsługi Volvo Trucks.

WRACASZ NA DROGĘ
Ani się obejrzysz, jak znowu będziesz w drodze – nie 
tracąc przy tym kontroli nad wydatkami. 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań nasze 
Międzynarodowe Centrum Dyspozycyjności 
zawsze sprawdza Twój zakres ochrony 
i kontrakt serwisowy. 

*połączenie bezpłatne dla wszystkich numerów polskich operatorów telefonicznych, niezależnie od miejsca z jakiego dzwonią     **połączenie płatne, zgodnie z taryfą operatora


