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VOLVO CAR CORPORATION | VOORWAARDEN VOLVO SELEKT GARANTIE 

 
Welkom bij ons Volvo-netwerk. In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw Volvo Selekt garantie. Wij 

raden u daarom aan om deze brochure goed door te lezen zodat u precies weet wat deze garantie voor u inhoudt. 

 
Deze garantie treedt in werking op de dag nadat de oorspronkelijke fabrieksgarantie verloopt of op de datum 

van levering van het voertuig indien de oorspronkelijke fabrieksgarantie reeds is verlopen. 

 
De in deze garantie omschreven rechten en vorderingen laten de wettelijke garantie (artikel 7:17 e.v. van het 

Burgerlijk Wetboek) waarop u kosteloos een beroep kunt doen onverlet. In plaats van een beroep op de in deze 

voorwaarden omschreven garantie kunt u er dus ook voor kiezen een beroep te doen op uw wettelijke rechten. 

De in deze voorwaarden aangeboden garantie wordt u aangeboden door:  

 
Volvo Car Corporation AB 
VAK building, Assar Gabrielssons väg 
Göteborg 
46-(0)31-59 00 00 
international@volvocars.com 

 
Deze garantie biedt dekking voor het defect raken van een onderdeel van het voertuig waardoor de 

functionaliteit ervan plotseling wordt onderbroken, om andere redenen dan slijtage, normale 

kwaliteitsvermindering of nalatigheid. Een dergelijk onderdeel zal overeenkomstig de hierin vervatte 

voorwaarden worden vervangen of gerepareerd door een erkende Volvo-reparateur zonder kosten voor de 

eigenaar van het voertuig. 

 
Om de geldigheid van deze garantie te behouden, dienen de onderhoudsintervallen in overeenstemming te zijn 

met de aanbeveling van Volvo zoals opgenomen in het Service- en garantieboekje van het voertuig. Houd er 

rekening mee dat uw voertuig binnen een maand of 1.500 km na het geplande onderhoudsinterval een 

onderhoudsbeurt dient te krijgen. 

 
Voor een snelle service dient u ervoor te zorgen dat uw erkende Volvo-reparateur toegang heeft tot uw 

Service- en garantieboekje behorend bij uw voertuig en facturen van reparateurs of andere relevante 

documenten. 

 
Deze garantie is geldig in Europa in de volgende gebieden: Nederland, Andorra, België, Bosnië en Herzegovina, 

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, 

IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Noorwegen, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, 

Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland. 

 
DEKKING 

 
De garantie wordt verleend bij de aankoop van het voertuig en geldt voor een periode van 24 maanden, 
ongeacht de kilometerstand. 

 
Onder deze garantie vallen alle mechanische en elektrische onderdelen van het voertuig die zijn genoemd in de 
originele door de fabrikant opgegeven specificaties met uitzondering van de onderdelen die hierna onder 

“uitsluitingen” worden genoemd. 
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UITSLUITINGEN 
 

Deze garantie dekt geen onderdelen die bij normale service- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden 
aangepast of vervangen, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk zijn als rechtstreeks gevolg van een 
fabricagefout. Dit geldt voor de volgende onderdelen: 

 

• Verversen of bijvullen van verbruiksvloeistoffen, d.w.z. olie, koelvloeistof, remvloeistof, 
ruitensproeiervloeistof en airconditioning koudemiddel. 

• Ruitenwisserbladen. 

• Oliefilters, luchtfilters, pollenfilters en brandstoffilters. 

• Alle lampjes (binnen en buiten), Xenon lampen en LED verlichting. 

• Aandrijfriemen – vervangen of afstellen. 

• Wielen uitlijnen/balanceren. 

• Niet-toegestane motor tuning. 

• Bougies. 

• Vervangen van remblokken/remschoenen/remschijven wegens slijtage. 

• Wielen en banden. 

• Reparaties aan hoogspanningsaccu gedekt door specifieke hoogspanningsaccu garantie. 

 

Commercieel gebruik (uitgesloten voertuigen) 

 

• Elk voertuig dat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. 

• Commercieel gebruik verwijst naar (maar beperkt zich niet tot) taxi’s, lesauto’s, huurauto’s, 
bedrijfsauto’s. 

 
Volvo is niet verantwoordelijk voor reparaties of vervangingen die nodig zijn als direct gevolg van: 

 

• Gebruiksschade. 

• Het nalaten het voertuig behoorlijk te onderhouden in overeenstemming met de 
onderhoudsschema's en -instructies van Volvo. 

• Het niet gebruiken van onderdelen of vloeistoffen die door Volvo zijn voorgeschreven (of onderdelen van 
vergelijkbare kwaliteit). 

• Schade door verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik. 

• Modificatie van het voertuig of de onderdelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot motor tuning, die 
niet is goedgekeurd door de fabrikant. 

• Het mengen van verschillende typen brandstof of het gebruiken van niet-aanbevolen brandstof. Dit geldt 
voor alle motoren. 

• Schade aan de stoelbekleding veroorzaakt door het gebruik van niet-originele leerverzorgingsproducten. 

WAT TE DOEN ALS UW VOERTUIG EEN DEFECT HEEFT 
 

Breng uw voertuig na ontdekking van een defect zo snel mogelijk naar een erkende Volvo-reparateur. Vraag de 
Volvo-reparateur om u te informeren over de oorzaak van het defect. Indien het defect onder de dekking van 
deze voorwaarden valt, zal de erkende Volvo-reparateur het defect gratis repareren. 

 
OVERDRACHT VAN UW VOLVO SELEKT GARANTIE 

 
Deze garantie kan worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van het voertuig, zijnde een natuurlijk persoon. 
Zorg ervoor dat alle documenten behorende bij uw Volvo Selekt garantie aan de nieuwe eigenaar worden 
overhandigd, waaronder maar niet uitsluitend het Service- en garantieboekje. De nieuwe eigenaar moet de 
verkopende Volvo Dealer of zijn plaatselijke Dealer informeren over de overdracht van het voertuig. 


