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VOLVO VEIHJELP



Volvo Veihjelp – Tilbud og fordeler

NÅR VOLVO VEIHJELP GJELDER

Volvo Veihjelp garanterer hjelp i tilfelle driftsstans, 
når bilen din plutselig stopper. Volvo Veihjelp gjelder 
for driftsstans som skyldes en mekanisk, teknisk eller 
elektrisk feil som var uventet, og som ikke er et resul-
tat av manglende vedlikehold.

Følgende hendelser dekkes også av Volvo Veihjelp:
• problemer med dekk: punktering og flatt dekk.
• flatt batteri.
• problemer med drivstoff: manglende, feil eller foruren-
set drivstoff.
• problemer med nøkkel: innelåste, tapte eller ødelagte 
bilnøkler.

I tilfelle flatt dekk består hjelpen i å sette på reser-
vehjulet. Hvis bilmodellen mangler reservehjul, gis 
hjelpen ved å bruke det medfølgende reparasjonssettet 
i Volvoen din.

Hvis det ikke er mulig å reparere bilen på stedet, blir den 
tauet til nærmeste autoriserte Volvo-verksted.

Volvo Veihjelp gjelder også i tilfelle en trafikkulykke som 
fører til at bilen får driftsstans, forsøk på tyveri eller 
vandalisme som fører til at bilen får driftsstans, tyveri 
(der bilen blir stjålet) og brann.

Campingvogner eller tilhengere som trekkes av en 
Volvo, dekkes også.

Hester og annen buskap regnes imidlertid ikke som en 
del av Volvo Veihjelp, men i den grad det er mulig hjel-
per vi til med å få hestetilhengeren og hesten/buskapen 
til et trygt sted.

INFORMASJON OG ASSISTANSE

Hvis du opplever driftsstans eller en ulykke 
som gjør det umulig å fortsette turen, tar 
du kontakt med Volvo Veihjelp direkte.

Siden bilen din er utstyrt med Volvo On 
Call, trykker du på Volvo On Call- knappen, 
som du finner i taket. Du får snakke med en 
telefonist som automatisk får opp relevant 
informasjon i kundesentersystemet for å 
hjelpe deg på best mulig måte, inkludert 
bilens nøyaktige geografiske posisjon.

Du kan også kontakte Volvo Veihjelp med 
Volvo On Call-appen.

MERK:
Du må ta kontakt med Volvo Veihjelp direk-
te for at Volvo Veihjelp skal gjelde. Du må 
varsle driftsstansen av bilen umiddelbart 
(innen 24 timer) til Volvo Veihjelp. Service 
som ikke er utført eller håndtert av Volvo 
Veihjelp, eller som er utført uten forhånds-
godkjenning fra Volvo Veihjelp, blir ikke 
refundert.

Hvis bilen ikke kan repareres innen fire timer samme 
dag, får du tilbud om transport hjem eller til reisemålet, 
hotellrom eller lånebil, som beskrevet i punkt 1.3.

Volvo Veihjelp gjelder for følgende bruk:

Volvo Veihjelp gjelder for norskregistrerte Volvo per-
sonbiler i vanlig bruk, med unntak for biler som deltar i 
konkurranseaktiviteter eller brukes til kjøreopplæring, 
og i begrenset grad for drosjer, korttidsleiebiler og biler 
som brukzes som nyttekjøretøyer (se avsnitt 1.6).

Volvo Veihjelp dekker hendelser i:

Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulga-
ria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, 
Hellas*, Hviterussland, Island, Irland, Italia, Kroatia, 
Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonia, 
Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederland, 
Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, 
Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og 
Østerrike.

*    Dekning på Kypros er begrenset til det greske territo-
riet på øyen.
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Andre vilkår

VOLVO VEIHJELP DEKKER IKKE:

• Tjenester som ikke er forhåndsgodkjent av 
Volvo Veihjelp.
• Kostnaden for bilreparasjon eller reservedeler 
som dekk, batteri osv. Kostnaden for tømming 
og fylling av riktig drivstoff, inkludert kostnaden 
for drivstoffet, dekkes ikke. Leiebil dekkes heller 
ikke.
• Biler kjørt til forhandleren. Unntak gjelder for 
sikkerhetsrelaterte komponenter eller tidligere 
avtale mellom eieren og Volvo Veihjelp («limp 
home»).
• Biler som ikke er vedlikeholdt i samsvar med 
serviceplanen anbefalt av fabrikken.
• Hendelser som skyldes force majeure, f.eks. 
terrorisme.
• Eventuelle følgeskader og/eller skade på eien-
dom som følge av driftsstans, eller som ville vært 
betalbare hvis driftsstansen ikke hadde oppstått.
• Kostnader som påløp på grunn av hendelsen, 
f.eks. skade på bagasje eller tapt inntekt.
• Advokatbistand eller andre juridiske utgifter.

Volvo Veihjelp er ikke ansvarlig for skade som 
oppstår i forbindelse med tjenester eller råd fra 
lokale kontraktører.

1.3.2 Hotell
Hvis avstanden til hjemmet er mer enn 80 km, får du tilbud 
om hotellrom. Maksimum 4 netter per person for alle pas-
sasjerer. Dette alternativet kan velges bare mens bilen er 
på verksted til reparasjon.

1.3.3 Lånebil
Hvis du foretrekker en lånebil mens du venter på at din bil 
blir reparert, betaler Volvo Veihjelp for en standard utstyrt 
bil i tilsvarende størrelse som din egen. Dette gjelder for 
opptil 5 - fem - virkedager. Kostnaden for bensin, ekstra 
forsikring, avgifter osv. dekkes ikke av Volvo Veihjelp. Volvo 
Veihjelp kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle ingen tilsvarende 
bil er tilgjengelig. I tilfelle ulykker, tyveri eller hærverk dekkes 
billeie for bare én dag.

1.4 Henting av bil
Vi betaler drosje for én person som henter den reparerte 
bilen, hvis avstanden er mindre enn 80 km, Hvis avstanden 
til det Volvo-autoriserte verkstedet der bilen din blir reparert, 
er større en 80 km, kontakt veihjelp for ytterligere info.

1.5 Transport til Norge
Hvis bilen ikke kan repareres innen 3 virkedager, betaler Volvo 
for transport av bilen (inkludert tilhenger/ campingvogn) til 
ditt lokale Volvo-verksted, samt reisekostnadene for pas-
sasjerene til bostedsadressen i samsvar med alternativene 
som fremgår av punkt 1.4 Henting av bil. Vi betaler også 
for transport av bagasje og kjæledyr i bilen, til kundens 
nærmeste Volvo-forhandler eller bostedsadresse. Even-
tuelle kostnader for parkering av bilen (inkludert tilhenger/
campingvogn) i påvente av transport, betales av Volvo.

1.6 Nyttekjøretøyer
For drosjer, leiebiler, politibiler, ambulanser, kjøreskolebiler 
osv. dekkes bare reparasjon på stedet, tauing og bilberging 
– punkt 1.1 og 1.2
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1.1 Reparasjon på stedet
Vi yter hjelp på stedet for å prøve å få bilen din i gang igjen. Hvis 
vi ikke kan reparere bilen på stedet, tauer vi den til nærmeste 
autoriserte Volvo-verksted, eller – hvis du foretrekker det – til 
ditt vanlige Volvo-verksted innenfor en avstand på 80 km.

1.1.1 Flatt batteri
I tilfelle flatt batteri starter vi bilen med startkabler. For elbiler: 
Hvis batteriet er flatt, blir bilen tauet til nærmeste ladestasjon 
eller autoriserte Volvo-verksted.

1.1.2 Manglende/feil drivstoff
I tilfelle tom tank sender vi drivstoff til bilen din. I tilfelle feil 
drivstoff blir bilen tauet til nærmeste Volvo-verksted.
 
1.1.3 Problemer med lås eller nøkkel
Hvis det er mulig, forsøker vi å åpne låsen og/eller sender en 
reservenøkkel hvis bilnøkkelen ikke fungerer.

1.2 Tauing
Tauing skjer når det er nødvendig av sikkerhetshensyn, eller 
hvis reparasjon på stedet ikke er mulig innen rimelig tid. Hvis 
avstanden fra stedet til hjemmet er mindre enn 80 km, blir 
bilen tauet til ditt vanlige Volvo - verksted. Hvis avstanden 
er større, eller hvis tauingen skjer i utlandet, blir bilen tauet 
til nærmeste Volvo-verksted.

1.3 Hvis ytterligere assistanse er nødvendig
Hvis bilen ikke kan repareres på verkstedet innen fire timer 
samme dag, kan du og passasjerene dine velge ett av alterna-
tivene nedenfor, slik at dere kan fortsette turen. Legg merke 
til at du bare kan velge ett av alternativene
1.3.1, 1.3.2 eller 1.3.3.

1.3.1 Fortsette turen hjem eller til reisemålet
Du og passasjerene dine, inkludert kjæledyr og bagasje, kan 
fortsette turen, betalt av Volvo Veihjelp:

•Ta kontakt med Volvo Veihjelp for detaljer
•Valget av transportmiddel baseres på kostnadseffektivitet.
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Med Volvo Veihjelp får du hjelp hvis om det uventede skulle oppstå. 
Målet vårt er at du skal kunne fortsette turen din så snart som mulig. 
Derfor gir vi deg veihjelp på stedet. Løser vi ikke problemet der og da, 
ordner vi med transport av bilen til verksted og om nødvendig 
transport hjem eller et rom for natten. 

I de fleste europeiske land har du tilgang til Volvo Veihjelp døgnet 
rundt, hele året.

VOLVO VEIHJELP

VOLVO VEIHJELP GJELDER I FØLGENDE TILFELLER:

• Produktrelatert driftsstans, f.eks. pga. mekanisk eller elektrisk feil.

• Uhell som punktering, flatt batteri, tom tank, feil drivstoff, feil ved 
lås eller problemer med nøkkel.

• Trafikkulykker, tyveri, vandalisme og brann.

Bruk Volvo On Call-knappen eller Volvo On Call-appen

V O LV O V E I H J E L P – B R U K V O LV O O N C A L L- K N A P P E N E L L E R V O LV O O N C A L L-A P P E N

VOLVO VEIHJELP   
– en hjelpende hånd


