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14 % en 190 pk! ‘Zorgvuldigheid bij Bangarage’ Remvloeistof van levensbelang Voordelig onderhoud online



Kiezen met je hoofd, maar ook met het hart. Het kan vanaf nu. De Volvo 
V40 is de unieke combinatie van veel pk’s en een lage bijtelling. Zo rijdt u 
de V40 D4 al vanaf € 133 bijtelling per maand. Door deze nieuwe D4 
Drive-E dieselmotor geniet u van maar liefst 140 kW (190 pk) en een 
acceleratie van 0 tot 100 in 7,4 seconden! 

Daarnaast beschikt de V40 D4 over maar liefst 400 Nm koppel vanaf 
1.750 toeren per minuut. Deze indrukwekkende getallen maken ook nog 
een trekgewicht van maar liefst 1.500 kg mogelijk. De Volvo V40 is de 

Op het moment dat ik dit schrijf is het volop voor-
jaar in Nederland. Toch ligt 2013 nog niet zo lang 
achter ons. Als Bangarage kijken we terug op een 
fantastisch 2013 waarin wij zelf, maar ook het 
merk Volvo, flinke stappen hebben gemaakt rich-
ting toekomst en die lijn zetten we in 2014 voort. 
Met een volledig nieuwe mix van motoren, waaron-
der een V40 die een extreem gunstig bijtellingta-
rief van 14% koppelt aan maar liefst 190 pk 
vermogen dat in combinatie met de compacte, 
handelbare auto gegarandeerd een glimlach op het 
gezicht van de berijder tovert, hebben we wederom 
alle troeven in handen in de zakelijke markt. Daar 
komt in de tweede helft van dit jaar de onthulling 
van de nieuwe XC90 bij, de eerste van een nieuwe 
generatie Volvo’s in het topsegment.

In dit nummer van Banmagazine vindt u echter 
naast het laatste Volvonieuws juist veel artikelen 
over alles wat er ná de aanschaf van uw Volvo 
gebeurt. Juist in wat we in de branche ‘aftersales’ 
noemen – onderhoud, reparatie, accessoires en 
alles wat er omheen gebeurt – kunnen we, als de 
Volvo-dealer van Groot-Amsterdam, bij uitstek het 
verschil maken. Wist u bijvoorbeeld dat er in een 
moderne Volvo tientallen computers zitten? En dat 
die net als de computer thuis of de smartphone 
regelmatige updates nodig hebben om optimaal te 
functioneren? Wanneer u uw auto bij één van de 
Bangarages laat onderhouden, bent u altijd verze-
kerd van de laatste softwareversies voor uw auto. 
Ook leggen we uit waarom het zo belangrijk is dat 
de remvloeistof in uw Volvo regelmatig wordt ver-
verst. We zijn trouwens erg blij dat we na een peri-
ode van ‘stilte’ u weer een Banmagazine kunnen 
aanbieden. Zonder de online media – kent u onze 
pagina op Facebook trouwens al? – tekort te willen 
doen, denken we dat een gedrukt magazine toch 
een bijzondere meerwaarde biedt in de communi-
catie met u als klant. Laat ons vooral weten hoe 
deze uitgave u bevalt, en over welke onderwerpen 
u graag (meer) zou willen lezen! Dat kan bijvoor-
beeld via klantencontact@bangarage.nl.

Als entrepreneur bij het Cobra Museum te 
Amstelveen mag ik u als klant van Bangarage  
tenslotte graag wijzen op een bijzondere tentoon-
stelling uit de collectie van het Guggenheim-
museum in New York met 40 topwerken van 
Pollock en Rothko, maar ook van de 
Cobrakunstenaars Appel, Jorn en Alechinski die 
heel lang niet in Europa te zien zijn geweest.  
Wat mij betreft heel warm aanbevolen!

Theo Mulder
Directeur

V40 D4 Nu MET ZuINIGE EN 
KRACHTIGE DRIVE-E DIEsELMOTOR 
14% EN 190 PK!

VOORWOORD



énige auto in zijn klasse die een dergelijke combinatie van zeer laag ver-
bruik en zeer hoge prestaties biedt. De V40 D4 Business stoot, mits voor-
zien van een handbak, 85 gram CO2 per kilometer uit, en dat is genoeg om 
in de 14-procents bijtellingcategorie te vallen. De Business-uitvoering van 
de V40 D4 werd speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld met de 
‘gewone’ V40 D4 als basis. Door aanpassingen als andere versnellingsbak-
verhoudingen, banden met een lage rolweerstand, actieve grilleafsluiting 
en een gestroomlijnde achterspoiler daalde de opgegeven uitstoot van 99 
naar de genoemde 85 gram. Deze CO2-uitstoot betekent een opgegeven 
verbruik van 3,3 liter op 100 kilometer. Zelfs de prijs wist Volvo gunstig  
te houden: waar de vorige D4 voor minimaal 33.995 euro de showroom  
verliet, mag deze nieuwe, krachtiger versie vanaf € 26.995 mee. 
De nieuwe D4-krachtbron volgt een gelijknamige motor op. Tot nu toe 
beschikte de V40 met deze typeaanduiding over een vijfcilinder met 177 
pk en 400 Nm. Het verbruik van dat blok lag hoger namelijk: 4,3 liter per 
100 km. Kortom, meer vermogen, lagere uitstoot en lagere bijtelling. 

ConCept estate is ‘preview’ v90
Volvo heeft tijdens de Autosalon van Genève vorige 
maand de Concept Estate onthuld, de laatste van 
drie nieuwe Volvo concept cars. De Concept Estate 
onthult alvast een aantal designkeuzes die in de 
toekomstige Volvo V90 gebruikt gaan worden, de 
officiële opvolger van de V70. Op 4 maart jongstle-
den zijn er meer details onthuld op de autobeurs. 
De Volvo Concept Estate is een ‘shooting brake’ die 
zich vooral kenmerkt door de eenvoud van zijn ont-
werp. Veel bedieningsinstrumenten die in huidige 
Volvo modellen zitten, zijn vervangen door een groot 
tablet-achtig touchscreen met de bediening en 
uitstraling van een iPad. De 3-deurs stationcar 
heeft ook raakvlakken met de Volvo 1800Es. 
Eerder triggerde Volvo al met de Concept Coupé en 
de Concept XC Coupé, die zich ook kenmerkten 
door een eenvoudig maar dynamisch design en 
referenties naar populaire Volvo modellen uit het 
verleden. Op het aantal deuren na, moet de Volvo 
Concept Estate al veel gelijkenissen vertonen met 
de Volvo V90. Wanneer deze het levenslicht ziet is 
nog niet bekend. 

gratis volvo assistanCe en veel andere extra’s 
Bij volvo-onderhoud
Wanneer u uw Volvo bij Bangarage laat onderhou-
den, krijgt u naast perfect onderhoud veel extra 
zekerheid en gemak! Om te beginnen krijgt u bij 
elke onderhoudsbeurt een jaar lang gratis Volvo 
Assistance waarmee u in heel Europa verzekerd 
bent van pechhulp. Een Volvo-onderhoudsbeurt is 
ook altijd inclusief service 2.0 – dit houdt in dat 
een aantal elektronische stuureenheden in uw Volvo 
worden geüpdatet met de laatste softwareversie. 
Ook de APK is inbegrepen bij het onderhoud, uw 
auto wordt gewassen en uitgezogen en tussen twee 
beurten door kunt u altijd langskomen voor het gra-
tis vervangen van een lampje (met uitzondering van 
bi-xenon lampen en derde remlicht) en bijvullen van 
vloeistoffen. Dat is meerwaarde voor u als klant. 

drive-e is volvo’s nieuwe, effiCiënte drijvende 
kraCht
Volvo vernieuwt het complete motorengamma met 
een nieuwe generatie viercilinder Drive-E motoren 
die de voorheen gebruikte vijf- en zescilinders ver-
vangt. De nieuwe lichtgewicht Drive-E aandrijflijn 
zorgt voor een efficiënte en enerverende rijervaring. 
Zonder compromis voor het brandstofverbruik en 
het milieu, voor vandaag en voor de toekomst. 
Gebruikmakend van state-of-the-art motortechnolo-
gie en innovatieve denkwijzen van onze ingenieurs, 
bieden onze viercilinder turbomotoren – eventueel 
gekoppeld aan elektrische ondersteuning - een 
gelijkwaardig of hoger vermogen ten opzichte van 
aanzienlijk grotere motoren. Gecombineerd met een 
laag brandstofverbruik en een lage CO2-uitstoot.

Voor de Nederlandse markt betekent dit dat de 
Volvo s60, V60, V70 en s80 D4-dieselmotor in 
aanmerking komt voor 20% bijtelling. De s60 en 
V60 zowel handgeschakeld als automaat. Ervaar de 
nieuwe en zuinige motoren van Volvo en vraag vrij-
blijvend een proefrit bij ons aan.



voor de verzameling
Gedetailleerd die-cast model van de Volvo s60 in 
verzamelaarskwaliteit. Compleet met presentatiesokkel. 
schaal 1:43, verkrijgbaar in de kleuren Power Blue 
(afbeelding) en Electric silver voor € 39,70. uiteraard 
zijn ook andere Volvo modellen als schaalmodel 
leverbaar. Het model van de Concept Estate (inzet) is 
heet van de naald, een gelimiteerde uitgave in resin en 
wordt geleverd in een VIP-box, schaal 1 op 43,  
prijs € 126,80.

in de voetsporen van pa en ma
Babymoccassins, handgemaakt in zacht suède, maat 
17/18 (3-4 maanden). Verkrijgbaar in ivoor en blauw, 
met het Volvo-logo in de zool. Een mooi en praktisch 
cadeau voor nieuwe ouders onder de Volvoliefhebbers. 
Prijs € 53,40.

op de fles
... hoort natuurlijk een fraaie 
wijnstopper. Deze ‘New York’ van 
Orrefors is één van drie leverbare,  
met de hand gesneden vormen die de 
schoonheid van glas benadrukken. De 
wijnstopper past op alle soorten 
flessen. Ontworpen door Lena 
Bengström, één van Zwedens meest 
geprezen designers en handgemaakt 
in Zweden. Prijs € 31,80.

voor haar en hem
De klassieke versie van onze collectie unisex Volvo 
zonnebrillen. Het montuur is in een rustig matzwart, 
wat heel mooi contrasteert met de metalen inleg aan 
de zijkanten. De grijs gepolariseerde glazen reduceren 
reflecties en bieden volledige bescherming tegen uV. 
Ze bieden bovendien een betere kleurweergave en 
contrast. Prijs € 79,20.

noorderliCht
Maak het binnen – of bij mooi weer buiten – gezellig 
met deze Volvo designkaarshouder. De grootste 
uitvoering (afgebeeld) kost €55,-.

deken
Omring jezelf met warmte en luxe met deze zachte 
deken van hoge kwaliteit, gemaakt door het Zweedse 
familiebedrijf Klippan van 60% merino en 40% 
lamswol. Voor dat beetje extra stijl heeft uw deken een 
label uit leder met het bekende Volvo-symbool in reliëf. 
Prijs € 89,30.

koel, helder water (en design)
De Eva solo is een volledig waterdichte fles die zowel 
comfortabel als stijlvol is. Hij is makkelijk te vullen en 
comfortabel om uit te drinken. Eva solo maakt al 100 
jaar exclusieve, in Denemarken ontworpen meubel- en 
keukenaccessoires. De essentie is al die jaren gelijk 
gebleven: esthetiek, functionaliteit en kwaliteit. De Eva 
solo past in elke tas en is perfect voor kantoor of sport. 
Hij is gemaakt van kunststof dat geen bisphenol of 
zware metalen bevat en kost € 22,80. 

lifestYle



‘iets’ was, werd dat door de verschillende vestigingen 
waar Domp Frank kwam, altijd adequaat opgelost. Tot 
er zich niet lang na een onderhoudsbeurt een vervelend 
probleem voordeed: sterk inhouden tijdens het accele-
reren. “Bij elke beurt heb ik het probleem gemeld en 
telkens werd er serieus naar gekeken. Want wat mij 
vooral bij de vestiging Zuid-Oost altijd getroffen heeft 
is de zorgvuldigheid waarmee ze met een klacht 
omgaan en het probleem op zichzelf betrekken, terwijl 
andere garages nogal eens de neiging hebben om een 
probleem af te schuiven: het zal wel aan uw rijstijl 
liggen, u bent de enige die dit ‘probleem’ opmerkt, 
enzovoort. Maar ook de technici van de Bangarage Zuid 
Oost stonden voor een raadsel. Je gaat er op den duur 
naar rijden, maar het hoort natuurlijk niet. Ik heb zelfs 
mijn heil gezocht bij een motormanagementspecialist 
en die heeft de programmatuur aangepast, maar ook 
deze constateerde dat er iets ‘raars’ was dat zich niet 
liet vinden. Tja, en wat dan? Verkopen was geen optie, 
ik ben best gehecht ben geraakt aan mijn Volvo maar 
los daarvan: wie koopt er nu een auto met zo’n pro-
bleem? Bij Bangarage West werd een diagnosesessie 
belegd, maar helaas... het mysterie bleef onopgelost. 
Toen kwam het voorstel: laat ons er nog eens een keer 
goed naar kijken, het kan toch niet zo zijn dat we de 
oorzaak niet kunnen vinden. Gelukkig kwam het euvel 
uiteindelijk bijna toevallig boven drijven: de distributie-
riem stond één tandje verkeerd en dat was net te veel 
voor het motormanagement om het onder alle omstan-
digheden te kunnen bijregelen. Ik rijd nu weer met 
volle tevredenheid in mijn s60. Het is jammer dat het 
zo lang heeft geduurd, maar toch: de aanhouder wint 
uiteindelijk, en ik moet zeggen dat het Bangarageteam 
de zaak voortreffelijk heeft opgepakt.”

Sommige Volvorijders raken dermate verknocht aan hun 
auto dat ze ermee blijven rijden. De heer Domp Frank is zo 
iemand. Hij behoorde in 2000 tot de eerste lichting 
S60-rijders en rijdt nog steeds met veel plezier in 
dezelfde auto. Of eigenlijk ‘alweer’, want op een bepaald 
moment werd Domp Frank’s trouwe Volvo geplaagd door 
een hardnekkig probleem.

De s60 is de tweede Volvo van Domp Frank. “De eerste 
was een 850 T5-R. Mijn vader reed altijd Volvo en 
eerlijk gezegd had ik er niet zoveel mee, ik vond zo’n 
240 maar een oude-ballenbak om het maar even wei-
nig diplomatiek uit te drukken. Maar toen zag ik de 
indertijd nieuwe 850T5-R in dat geel met die antra-
cietgrijze wielen en dát vond ik direct een geweldige, 
stoere auto. Ik heb hem zonder proefrit besteld en dat 
had ik eerlijk gezegd beter niet kunnen doen. Die auto 
paste me gewoon niet. Door die grote wielen en platte 
banden stuiterde de auto behoorlijk in het stadsverkeer 
terwijl hij voor mijn smaak in lange snelwegbochten 
juist te week was, en ik heb nooit kunnen wennen aan 
de respons van het ABs-systeem. Maar... ik vond de 
motor en het comfort op lange ritten juist wél erg fijn. 
Dus toen de s60 uitkwam ben ik toch gaan proefrijden 
met de T5-uitvoering... en die was het voor mij wel 
helemaal. Er was één probleem: er zat een levertijd van 
zes maanden op. Nu wilde het toeval dat de demon-
stratieauto waarin ik reed op een klein detail na precies 
was zoals ik hem wilde hebben. Ik deed de toenmalige 
dealervestiging een voorstel en binnen vijf minuten 
waren we eruit. Een dag later kon ik de auto waarin ik 
had gereden, ophalen en die is sindsdien gebleven.”
De jaren verstreken. De vestigingen in Zuid Oost en 
West veranderden naar Bangarage en als er al eens 

raYmond domp frank rijdt al veertien jaar s60 t5
“uITZONDERLIJKE ZORGVuLDIGHEID BIJ BANGARAGE ZuID-OOsT”



polestar
Wilt u het rijgedrag van uw Volvo nog opwindender 
maken, dan is onze Polestar Performance software uw 
oplossing. Veel snellere reactie op het gaspedaal én 
behoud van fabrieksgarantie!
Ook voor D3 motoren in onder andere s60 – V60 – 
V70. Een volledig overzicht welke motorvarianten 
hiervoor in aanmerking komen kunt u terugvinden op: 
www.polestar.com/nl 
Tot en met mei in de aanbieding voor €795,-.

trekhaak
Met het voorjaar in het verschiet is het altijd 
gemakkelijk als u iets extra’s wilt meenemen. Dat kan 
eenvoudig met behulp van een trekhaak. Of dit nu voor 
een caravan is of voor de aanbieding van de 
fietsendrager. Op de trekhaak krijgt u nu 15% korting 
op arbeidsloon en op de trekhaak! Extra voordelig dus.

inklapBaar
Onze compacte nieuwe 
fietsendrager is uiterst 
eenvoudig te gebruiken, is 
geschikt voor twee fietsen 
en kan snel in twee 
stappen op de trekhaak 
van uw auto worden 
gemonteerd. Als u de 
fietsendrager niet 
gebruikt, kunt u hem 
gemakkelijk in de auto of 
in huis opbergen. u hebt de zekerheid dat de 
fietsendrager is getest en gecertificeerd volgens de 
strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen die op de 
markt worden gehanteerd. Max. laadvermogen 60 kg.
Als u interesse heeft in een andere fietsendrager, zoals 
eentje voor elektrische fietsen of één voor drie tot vier 
fietsen, vraagt u dan vrijblijvend naar de 
mogelijkheden. 

voor de route du soleil
Volledig dekkende zonweringen die uw passagiers 
optimale bescherming geven als de zon fel en storend 
is. Ze beschermen niet alleen efficiënt tegen warmte 
en hinderlijk zonlicht, maar de auto krijgt met getinte 
ramen tevens een fraaie “look”. Prijs vanaf € 100,-.

Brilhouder
Met deze praktische brilhouder blijft uw (zonne)bril 
binnen bereik. De brilhouder wordt op de plaats van de 
steunhandgrepen gemonteerd. Dankzij een olie 
gedempte vering kan de houder eenvoudig met één 
hand worden bediend. De houder is geschikt voor de 
meeste brillen en kost € 30,-.

goed BesChermd
Bescherming van de bagageruimte in de overtreffende 
trap. De bagageruimtebeschermer van duurzaam en 
vuilafstotend vinyl dekt de vloer en zijwanden van de 
bagageruimte effectief af. De achterzijde van de 
achterbankrugleuning wordt ook afgedekt. De 
bescherming blijft aanwezig, ook als de achterbank in 
delen wordt neergeklapt. Dankzij een uitvouwbare flap 
wordt tevens de bovenzijde van de achterbumper 
beschermd. Ideaal voor het vervoeren van vuile lading 
of om de bumper te beschermen wanneer uw hond in 
de auto springt.
Leverbaar voor de volgende modellen: C30, V60, V70 
‘00-, XC60, XC70 ‘01- en XC90. 
Actieprijs € 175,-.

Bagageruimteverdeler
Deelt samen met het stalen veiligheidsrooster de 
bagageruimte op in twee – handig om uw hond samen 
met bagage mee te voeren of om vuile of fragiele lading 
van andere ladingen te scheiden.

aCCessoires



komt het water namelijk naar binnen – vooral opspat-
tend water dat via de remslangen naar binnen dringt. 
Bij een auto die in Nederland rijdt ( ‘goot’ aan de rech-
terkant van de weg) betekent dit, dat de remvloeistof 
bij het rechter achterwiel het meeste water zal bevat-
ten. In de praktijk blijkt dat bij het rechter achterwiel 
meer dan drie procent water in de remvloeistof zit, 
ondanks dat je in het remvloeistofreservoir minder dan 
twee procent meet...

Maar zelfs wanneer de toestand van de remvloeistof na 
drie jaar nog ‘binnen de norm’ zou zijn, is er bij 
moderne auto’s nog een heel goede reden om de rem-
vloeistof om het jaar te laten verversen: uw portemon-
nee. Waar water is, ontstaat corrosie en dan niet alleen 
in de remcilinders van de remklauwen, maar ook in het 
dure en gevoelige ABs-blok, waar de remdruk op alle 
vier de wielen individueel met minuscule klepjes wordt 
geregeld. Niet alleen ABs, maar ook andere elektroni-
sche hulpsystemen zoals het stabiliteitscontrolesy-
steem zijn van een juiste werking van deze eenheid 
afhankelijk, en vervanging dan wel uitbouw voor 
schoonmaak en reparatie gaat snel in de papieren 
lopen. Het verversen van de remvloeistof kost daarente-
gen rond de honderd euro. 
 
Met de komende periode waarin met name in de mei-
vakantie en zomervakantie veel mensen met de auto op 
reis gaan, is er een speciale aanbieding bij de 
Bangarage om de remvloeistof te laten controleren. 
uiteraard doen we dat op de plaats waar de remvloei-
stof het meest beïnvloed wordt. Als service biedt de 
Bangarage het controleren van de remvloeistof in de 
maand april en mei gratis aan; Indien nodig kunnen we 
deze direct vervangen.

Als je in een auto op het rempedaal trapt, wordt de 
pedaalkracht door hydraulische vloeistof in de remlei-
dingen op de wielremcilinders overgebracht. De rem-
vloeistof die we in 95% van alle auto’s – waaronder alle 
‘moderne’ Volvo’s – gebruiken, is op basis van glycol 
samengesteld. Glycol heeft één eigenschap waarmee 
we terdege rekening moeten houden: het trekt water 
aan (hygroscopisch). Dat is ten eerste belangrijk omdat 
water een kookpunt van 100 graden Celsius heeft, een 
temperatuur die bij langdurig flink remmen, bijvoor-
beeld in de bergen, al snel overschreden wordt. 
Remvloeistof en water zijn niet samendrukbaar, maar 
waterdamp wel. Het gevolg is dat het rempedaal geen 
weerstand meer geeft en je ‘door je remmen heen 
trapt’. In moderne remvloeistoffen (DOT 4, DOT 5.1, 
sL6) zit een speciale stof die het water in het remsy-
steem zoveel mogelijk gelijkmatig verspreidt. Maar nog 
steeds verlaagt drie procent water in de remvloeistof 
het kookpunt ervan met zo’n 70 graden, van ruim 260 
graden C tot iets boven de 190 graden. Dat is nog 
steeds een waarde waarmee we onder normale omstan-
digheden kunnen leven, maar minder moet het niet 
worden. Onder zware belasting kan de stalen ‘rug’ van 
een remblok namelijk wel 400 graden heet worden en 
die warmte komt voor een deel in de remvloeistof 
terecht, waarbij de temperatuur ervan tot boven de 
180 graden kan oplopen.

stel, we nemen na twee jaar bij een onderhoudsbeurt 
een monster van de remvloeistof en het percentage 
water blijkt minder dan twee procent te zijn – dan kun-
nen we de remvloeistof toch nog wel een jaartje laten 
‘zitten’? Helaas is het antwoord ‘nee’. De vloeistof in 
het remvloeistofreservoir is namelijk altijd ‘schoner’ 
dan die bij de wielremcilinders in de remklauwen. Daar 

‘uw volvo & onderhoud’

OM HET JAAR VERVERsEN Is GOED VOOR uW VOLVO, uW VEILIGHEID éN uW PORTEMONNEE

remvloeistof is van levensBelang

Naast het aan een kilometrage 
gerelateerde klein- en groot 
onderhoud aan uw Volvo zijn er ook 
zaken die eens in de zoveel tijd 
dienen te gebeuren, onafhankelijk 
van het aantal afgelegde kilometers. 
Het verversen van de remvloeistof is 
daar één van. Elke twee jaar moet de 
hydraulische vloeistof waarmee 
pedaalkracht op het remsysteem 
wordt overgedragen, worden 
vervangen. Is dat echt nodig? En als 
er een monster uit het 
remvloeistofreservoir wordt genomen 
en dat blijkt goed te zijn, kan die 
verversing dan niet een keertje 
worden overgeslagen? 



BANGARAGE AMSTERDAM ZUIDOOST
Kollenbergweg 15 
1101 AR Amsterdam
Tel: (020) 452 20 20
E-mail: amsterdam@bangarage.nl

VOORDELIG ONDERHOuD VOOR uW 
OuDERE VOLVO ONLINE

www.volvoserviCevoordeel.nl

Ook voor uw Volvo van vijf jaar of ouder bent u bij de Bangarage-vestigingen aan het juiste – en 
voordelige - adres. Hoe voordelig precies kunt u met een paar muisklikken zien op de nieuwe 
website Volvoservicevoordeel.nl.

Volvo service Voordeel is een overkoepelende website voor alle Volvo Bangarage vestigingen. 
Deze website is in het leven geroepen om u zo snel en goed mogelijk de beste service voor uw 
Volvo te bieden. u kunt bij ons terecht voor onderhoud, reparatie, diagnose maar ook diensten 
zoals APK of nieuwe banden wisselen. distributieriem vervanging of nieuwe banden. Veel 
voorkomende werkzaamheden staan voor alle 
gangbare Volvomodellen in een helder menu 
op de site. u zult zien dat de prijzen een stuk 
lager liggen dan wat u wellicht gewend bent. 
Maar ook voor andere reparaties of een 
bijzondere, misschien wel klassieke Volvo kunt 
u vrijblijvend online een offerte opvragen. u 
kunt natuurlijk ook telefonisch contact 
opnemen met één van onze serviceadviseurs of 
langsrijden bij één van de Bangarage-
vestigingen. u wordt zonder afspraak 
geholpen! Als Erkend Volvo specialist kunnen 
wij u bovendien een exclusieve Volvo Jaarbeurt 
aanbieden, inclusief APK en één jaar gratis 
Volvo Assistance in Europa. Er zijn vele 
voordelen voor uw Volvo waar u misschien nog 
helemaal niet van wist. Wij garanderen de 
beste prijs/kwaliteitverhouding. Pak uw 
voordeel met onze Volvo service!

Colofon serviCevoordeel

BANGARAGE AMSTELVEEN
Grutterij 7-9
1185 ZT Amstelveen
Tel:  (020) 347 26 26
E-mail:  amstelveen@bangarage.nl

BANGARAGE MIJDRECHT
Communicatieweg 9
3641 sG Mijdrecht
Tel:  (0297) 28 14 95
E-mail:  mijdrecht@bangarage.nl

BANGARAGE AMSTERDAM WEST
Transformatorweg 29A
1014 AJ Amsterdam
Tel:  (020) 584 99 00 
E-mail:  amsterdam@bangarage.nl

AUTOSCHADE DRENTH
Grutterij 10
1185 ZV Amstelveen
Tel:  (020) 668 26 30 
E-mail:  receptie@autoschadedrenth.nl

Website Bangarage: 
www.bangarage.nl
Website Onderhoud en reparatie:
www.volvoservicevoordeel.nl
Website Autoschade:
www.autoschadedrenth.nl
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