Informação à Imprensa

Com descontos de até 40%, Volvo lança promoção de peças de
motor para caminhões e ônibus
A Volvo está reforçando suas ações para incentivar o uso de peças genuínas em veículos da marca. De maio a
agosto, proprietários, motoristas autônomos e gestores de frota poderão adquirir na Promoção mais de 150
itens com até 40% de desconto. Todas peças compradas e instaladas pela Rede Volvo durante o período
possuem 2 anos de garantia e podem ser encontradas no site <a
href="http://www.volvopecas.com.br">www.volvopecas.com.br</a> ou diretamente nas quase 100
concessionárias da marca distribuídas em todas regiões do País.

Carlos Banzzatto, gerente de pós-venda da Volvo reforça a importância da utilização de peças genuínas e dos serviços das
concessionárias da rede: “Fazer manutenções programadas e utilizar peças genuínas garante ao transportador mais
produtividade. A equipe da nossa rede de concessionárias está preparada para dar um diagnóstico preciso em cada
atendimento e assim reduzir paradas imprevistas. Este é um compromisso que a Volvo tem com quem confia nos nossos
produtos”.

Ao adquirir peças genuínas e instalá-las na rede de concessionárias Volvo, os clientes têm o benefício de saber que foram
instaladas corretamente, garantindo máxima funcionalidade e confiabilidade. Além disso, todas as peças compradas e
instaladas pela rede Volvo durante o período possuem 2 anos de garantia. “Somos o único fabricante de caminhões e
ônibus que dá essa garantia, pois confiamos muito na qualidade dos nossos produtos”, assegura Banzzatto. Outro atrativo
da Promoção é o “Compre e ganhe”: na compra de algumas peças pré-selecionadas os compradores ganham um brinde
especial.
Peças clássicas
Além da promoção de itens de motor, a Volvo tem lançado outras iniciativas para estimular o uso de peças genuínas. A
marca lançou recentemente ações para o mercado de peças clássicas, aquelas voltadas para veículos com mais de cinco
anos de uso. São mais de 400 itens com preços reduzidos em até 40% e ainda com condições comerciais especiais. As
peças selecionadas também podem ser encontradas em www.volvopecas.com.br.
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