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Nu vanaf € 123  
per maand bijtelling!

“Nog steeds volmaakt gelukkig 
met mijn S60”

Alle wielen aan de grond:  
wel zo veilig

Slim onderhoud voor Volvo’s  
met levenservaring



V40 nu Vanaf E 123 bijtelling!
Kies met uw hoofd, maar ook met uw hart. De Volvo V40 is de unieke com-
binatie van een aantrekkelijk design en een lage bijtelling. na de D4 komt 
nu ook de V40 D2 in aanmerking voor het lage 14% bijtellingtarief. u rijdt 
de V40 D2 business al vanaf € 123 bijtelling per maand!
net als bij de V40 D4 heeft Volvo de rolweerstand van deze speciale uit-
voering verder weten te optimaliseren door middel van speciale banden en 
wiellagers. Het resultaat is een genormeerde CO2-uitstoot van 85 gram per 
kilometer. Het trekgewicht bedraagt 1.300 kg.  
De vanafprijs van de V40 D2 business is 24.995 euro. Dat is 1.000 euro 
minder dan de D2 voorheen kostte. Voor 1.295 euro extra is er het 
business Pack Connect. Dat biedt onder meer bluetooth met 
audiostreaming, online-diensten, Sensus-navigatie, electronic Climate 
Control, Park assist aan de achterzijde, een digitaal instrumentenpaneel 
en de mogelijkheid tot een upgrade naar een Harman Kardon-audiosysteem 
(695 euro).

Het gaat goed met Volvo in nederland. in een 
teruglopende markt weet het merk zich meer dan 
uitstekend te handhaven en dat komt mede door 
het vernieuwde motorenprogramma in de V40, S en 
V60 en de V70 waarmee deze auto’s door een 
combinatie van meer rijplezier en minder uitstoot 
(met de daarbij horende, prettige financiële 
consequenties) nog aantrekkelijker zijn geworden. 
Maar ook de plug-in hybride D6-versie van de V60 
die in de 7% bijtellingcategorie valt, heeft aan het 
succes bijgedragen. Met de verschillende 
mogelijkheden voor leasing kan het ook voor u 
aantrekkelijk zijn om nu over te stappen;  via onze 
dochtermaatschappij banlease kunnen we immers 
‘maatwerk’  leveren, toegespitst op uw specifieke 
situatie en wensen. 

De introductie van de nieuwe XC90 nadert 
bovendien met rasse schreden. in september zal de 
auto op de autosalon van Parijs voor het eerst te 
zien zijn en u kunt er van op aan dat hij daarna 
heel snel acte de présence gaat geven in de 
bangarage-vestigingen, want we hebben hoge 
verwachtingen van deze auto. Het is de meest 
luxueuze Volvo die ooit is gebouwd met alleen maar 
authentieke materialen als hout, zacht leder en 
handbewerkte details in het interieur, en hij zal 
door zijn innovatieve technieken een intuïtieve 
rijervaring bieden. en natuurlijk wordt ook de 
nieuwe XC90 voorzien van de meest efficiënte en 
vooruitstrevende aandrijflijnen die Volvo in huis 
heeft. 

toch zijn die auto’s bij bangarage niet het 
belangrijkste. Voorop staat bij ons de relatie de we 
hebben met u als klant en die onderhouden we ook 
graag buiten ‘werktijd’. De speciale avond in het 
Cobramuseum voor bangarageklanten ter 
gelegenheid van de tentoonstelling met bijzondere 
werken uit de collectie van het new Yorkse 
guggenheim-museum viel bij velen van u in zeer 
goede aarde, en u kunt ervan op aan dat we u vaker 
zullen verrassen met dergelijke initiatieven, 
speciaal voor u als  bangarageklant!

theo Mulder
Directeur

VOORWOORD



Perfect muziekgenot in de nieuwe Xc90 met 
Bowers & wilkins
Volvo heeft het audiosysteem onthuld van haar 
nieuwste Volvo XC90. Dit systeem omvat maar liefst 
19 speakers van bowers & Wilkins. Het bestaat uit 
zeven nautilus tweeters, vijf 100mm speakers, 
twee 80mm speakers, vier conische woofers en de 
nieuwste 250 mm luchtgekoelde subwoofer die 
aangestuurd worden door een 1.400 Watt 
12-kanaals versterker van Harman. 
er zijn volgens b&W technieken toegepast die ook 
zijn te vinden in de meest veeleisende geluidsstu-
dio’s ter wereld, zoals de legendarische abbey Road 
Studios in londen. er zijn aluminium tweeters 
gebruikt en Kevlar luidsprekerunits voor de 
middenfrequenties.

Tweeter bovenop
De Volvo XC90 krijgt als eerste auto ter wereld ook 
een speciale centerspeaker met de van bowers & 
Wilkins bekende ‘tweeter bovenop’-technologie voor 
een sprankelende en ruimtelijke weergave. Deze 
technologie biedt een groot voordeel in het interieur 
van een auto. in de eerste plaats vermindert de 
geluidsreflectie. Door de plaatsing van de tweeter is 
het geluid rechtstreeks op de luisteraar gericht, in 
plaats van dat het eerst tegen de voorruit weer-
kaatst. Het geluid van het audiosysteem klinkt 
daardoor heel tastbaar en natuurgetrouw, aldus het 
merk.

Luchtgekoelde subwoofer
Dit is een van de eerste auto’s met een volledig in 
de carrosserie geïntegreerde en luchtgekoelde sub-
woofer. De subwoofer kan hierdoor meer lucht ver-
plaatsen, waardoor hij lage tonen met een 
frequentie tot aan 20 Hz kan weergeven. in feite 
fungeert de gehele interieurruimte als een reusach-
tige subwoofer.

ook oP zaterdag onderhoud aan uw VolVo in 
amstelVeen 
Om het gemak voor u verder te verhogen is op 
zaterdag de gelegenheid om uw auto voor onder-
houd te brengen in amstelveen. Ook voor een pro-
bleemgeval kunt u vanaf september terecht op de 
vestiging in amstelveen. Daar is speciaal een all-
round diagnosespecialist aanwezig die de klachten 
kan bekijken, advies geeft omtrent de noodzakelijke 
reparatie en desgewenst één en ander direct voor u 
in werking kan zetten.
Doordat we nu dit diagnosespecialisme ‘centraal’ in 
amstelveen bieden zodat u altijd direct op het 
juiste spoor wordt gezet, zal de vestiging Zuid Oost 
per september op zaterdag voor aftersales werk-
zaamheden niet meer open zijn. 
 

350 Pk V60 Polestar Bij Bangarage
Het begon in 1994 met de supersnelle Volvo 850 t-5R. een 
bijzondere estate die nog altijd veel fans heeft, binnen en buiten 
nederland. later volgden de Volvo S60 R en V70 R. echte 
liefhebbersauto’s, voorzien van brembo remmen en een Öhlins 
onderstel.  Die zien we weer terug in de nieuwe S60 en V60 Polestar. 
Maar nu in combinatie met maar liefst 258 kW (350 pk) en 500 nm 
koppel! Oftewel van 0 naar 100 in een krappe vijf tellen. 
De Volvo S60 en Volvo V60 Polestar worden aangedreven door een 
door Polestar aangepaste 3.0 liter 6 cilinder benzinemotor met een 
twin-scroll borg Warner turbo.  behalve veel vermogen hebben deze 
auto’s ook een zeer rijke uitrusting. Keyless drive, elektrisch 
verstelbare voorstoelen, Park assist voor en achter, Sensus navigatie en 
Sensus Connect met Premium audio by Harman Kardon zijn allemaal 
standaard.

bij bangarage kunt u ‘live’ ruiken en proeven aan het nieuwste 
liefhebbersobject van Volvo, want we hebben als primeur voor 
nederland een V60 Polestar als demo-auto!



lifestYle

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. 

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.

VolVo erkend schadeherstel Bij autoschade 
drenth: de Beste serVice Voor uw VolVo
Volvo’s worden steeds complexer. Dat komt onder meer 
door de vele veiligheidsvoorzieningen die uw Volvo telt. 
Voorzieningen die grotendeels aan het oog zijn 
onttrokken, zoals bijvoorbeeld airbags, SlPS, City 
Safety en WHiPS.

autoschade Drenth is Volvo erkend 
autoschadehersteller en voldoet volledig aan de eisen 
die vandaag de dag aan een schadeherstelbedrijf 
worden gesteld. een team van zeer bekwame 
medewerkers neemt u graag alle zorg uit handen. uw 
mobiliteit is onze zorg en dus staat er vanaf het 
moment dat u uw auto ter reparatie aanbiedt een 

vervangende auto voor u klaar. De door 
Volvo opgeleide specialisten kennen 
uw Volvo en al zijn specificaties tot in 
elk detail. Zij werken uitsluitend met 
de originele Volvo-onderdelen, de 
originele montagematerialen en exact 
volgens de Volvo-voorschriften. uw 
Volvo krijgt dan ook gegarandeerd zijn 
oorspronkelijke veiligheidsniveau 
terug. bovendien krijgt u 4 jaar 
garantie op alle 
schadeherstelwerkzaamheden.
Heeft u autoschade? 
bel ons op (020) 668 26 30 of vul 
het online schadeformulier in op 
www.bangarage.nl.

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.



Bla Bla

nu vrij regelmatig mee op vakantie naar Zwitserland. 
Op de autobahn glijden de kilometers in rap tempo 
onder ons door, en misschien af en toe nog iets vlotter 
wanneer mijn echtgenote even niet oplet... De auto kan 
het nog steeds met spelend gemak aan.  Problemen 
heb ik eigenlijk nooit gehad met deze auto. De distri-
butieriem is een keer vervangen, maar dat is gewoon 
onderhoud. Wel heb ik eens gehad dat het olielampje 
een paar keer zomaar oplichtte. toen is de motor 
gespoeld en het oliefilter vervangen, en daarmee was 
het probleem opgelost. in de bangarage heb ik altijd 
een prettige en adequate partner voor het onderhoud 
gehad. Mede daarom gaat de S60 voorlopig de deur 
niet uit. Of de kosten moeten ineens heel erg gaan 
oplopen natuurlijk, maar er is niets dat daar op wijst 
– en in dat geval wordt mijn volgende auto zeker weer 
een Volvo. in de loop der jaren zijn trouwens best veel 
collega’s van mij via de bangarage in een Volvo gaan 
rijden. Zou het daardoor komen dat Volvo in het 
amsterdamse vaak als een typische ‘makelaarsauto’ 
wordt gezien (maar dan wat mij betreft wel met een 
glazen dak zodat je de gevels beter kunt bekijken als je 
stapvoets langsrijdt)?’

Makelaar Michael Pappie kocht in 1992 zijn eerste Volvo 
en daarna kwam er elke drie, vier jaar een nieuwe. Nu 
Pappie het wat rustiger aan doet, mag de auto ook langer 
bij hem blijven: zijn huidige S60 is al tien jaar en 
180.000 kilometer zijn trouwe metgezel op de weg en als 
het aan hem ligt, komt daar voorlopig geen verandering 
in.

Michael reed indertijd in een Subaru met vierwielaan-
drijving. `Die werd al vrij snel bij mij voor de deur 
gestolen. ik zet hem neer, kom de volgende dag naar 
buiten - auto weg! Die rijdt misschien nu nog wel 
ergens ver buiten onze landsgrenzen rond… enfin, ik 
moest snel een andere auto hebben en kwam bij 
furness Car terecht waar ik voor 68.000 gulden – pre-
cies het bedrag dat ik van de verzekering terugkreeg 
– een prachtige groene 850 europa limited edition 
kocht. Voor het onderhoud kwam ik na een tijdje in de 
banstraat terecht, want dat was voor mij dichterbij en 
ik ben er altijd tot volle tevredenheid geholpen. Zo 
kwam het dat ik in 1996 overstapte in een S70, die ik 
ook ruim drie jaar heb gereden waarna ik deze auto 
weer inruilde voor een S80. Weer een aantal jaren later 
kocht ik mijn huidige auto, een S60 met tweeliter tur-
bomotor. toen het voor mij tijd werd om me wat minder 
intensief met het makelaarskantoor te bemoeien en wat 
meer te genieten van alle andere mooie dingen in het 
leven, heb ik deze auto vanuit de bV naar ´privé´ 
gehaald, waarbij ik de Volvo voor een zacht prijsje kon 
overnemen. 
`ik ben nog steeds ontzettend gelukkig met die auto,´ 
vervolgt Pappie. ´er staat nu 179.400 kilometer op de 
teller, dus eigenlijk is hij nu net een beetje ingere-
den… De tijd van veel zakelijke kilometers ligt inmid-
dels achter me, maar de Volvo mag in plaats daarvan 

michael PaPPie is 
Bangarageklant Van 
‘Vóór de Bangarage’
‘na tien jaaR nOg SteeDS 
VOlStReKt geluKKig Met 
Mijn VOlVO’



accessoires

Volvo Cars presenteert een achterwaarts gekeerd, opblaasbaar 
kinderzitje. Het op een zeiluitrusting geïnspireerde concept zitje is 
lichtgewicht, opblaasbaar en dus super makkelijk op te bergen én te 
dragen. 

“Voor mij is kinderveiligheid een nummer één prioriteit. toch 
vroeg ik mijzelf altijd af waarom de populairste en meest functio-
nele kinderzitjes zelden verfijnd of elegant zijn. Wij wonen in het 
buitenland met onze twee peuters en hebben veel ervaring met 
lastige kinderzitjes op luchthavens en hoe ze vervolgens in een 
onbekende huurauto passen,” aldus lawrence abele, Design 
Manager bij Volvo Monitoring en Concept Center in Camarillo.

design
“Het doel was om een stoel te ontwikkelen die veilig, of veiligere 
is dan alles op de huidige markt. Maar daarnaast wil ik dat ieder-
een, inclusief kinderen in aanraking komen met geweldig 
design,” eindigt lawrence. De ontwerpers haalden hun inspiratie 
uit de Volvo Ocean Race. Ze zochten naar duurzame materialen 
van hoge kwaliteit die veelal worden gebruikt in zeiluitrustingen. 
De ruige look en kwaliteit van de materialen waren een inspiratie 
voor het designkarakter van het zitje.
een video van het opblaasbare kinderzitje kunt u hier op internet 
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=nbu12_xnb2e

Veiliger
Het opblaasbare Kinderstoel Concept is naar achter gericht, 
omdat dit de veiligste methode is voor kinderen om te reizen. 
Het hoofdje van een pasgeboren baby is net zo zwaar als de rest 
van het lichaam. een kindernek is onderontwikkeld en niet zo 
sterk als dat van een volwassene. in geval van een frontale bot-
sing wordt het hoofd van de vooruitkijkende inzittende naar voren 

gegooid, wat enorme spanning uitoefent op de nek. Volvo acht 
het wetenschappelijk bewezen dat kinderen daarom speciale 
steun nodig hebben en moeten tenminste tot hun derde of vierde 
levensjaar achterwaarts gekeerd zitten.“ eigenlijk is het voor ons 
allemaal beter om in achterwaartse richting te zitten, maar voor 
jonge kinderen geldt dat zeker,” zegt lawrence.
Veel ouders vinden het een minder prettig idee dat ze hun kind 
in een stoeltje dat naar de rugleuning is gekeerd, niet direct in 
het vizier hebben. gelukkig heeft Volvo daar een oplossing voor 
in de vorm van een handige spiegel. De bestuurder kan via de 
binnenspiegel rechtsreeks in het gezicht van hun kindje  kijken 
en vice versa.

Gedurende de maanden augustus en september krijgt u bij 
Bangarage 15% korting op Volvo kinderzitjes i.c.m. deze spiegel! 

VolVo Presenteert oPBlaasBaar kinderzitje
aCHteRWaaRtS geRiCHt KinDeRZitje iS Veel VeiligeR

BagageruimteBescherming
bescherming van de bagageruimte in de overtreffende trap.
Het dekt de vloer en zijwanden van de bagageruimte effectief af. De 
achterzijde van de achterbankrugleuning wordt ook afgedekt, zelfs 
onafhankelijk wanneer deze wordt neergeklapt. 
Dankzij een uitvouwbare flap wordt tevens de bovenzijde van de ach-
terbumper beschermd.Deze praktische bagageruimtebescherming is 
gemaakt van duurzaam en vuilafstotend vinyl. ideaal voor het vervoe-

ren van vuile 
lading.
leverbaar 
voor de vol-
gende 
modellen: 
C30, V60, 
V70 ‘00-, 
XC60, XC70 
‘01- en 
XC90.

hondenhek
bevestig een veiligheidsrek op 
de rugleuning van de achter-
bank, een tussenschot voor de 
bagageruimte en een honden-
hek, zodat uw huisdier een 
eigen plaats in de auto heeft. 
u kunt de achterklep dan ope-
nen zonder dat de hond uit de 
auto springt. Dit kan links of 
rechts worden geplaatst.

mooi Beschermd
Om uw auto in topcondi-
tie te houden zijn 
slimme oplossingen 
nodig. Zoals onze sier-
strip voor de achterbum-
per. Deze robuuste, 
zelfklevende strip met 
een aantrekkelijk design 
is afgestemd op het 
totale ontwerp van uw 
auto. Het beschermt de 
achterbumper tegen 
schuurschade tijdens 
het in- en uitladen.

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



Heel veel mensen weten het: versleten schokdempers zijn 
een gevaar voor de verkeersveiligheid. Vooral als uit 
onderzoekscijfers blijkt dat elke vierde auto met één of 
meer versleten schokdempers rondrijdt.

 Slecht werkende schokdempers hebben een nadelige 
invloed op de veiligheid van u en andere weggebrui-
kers! Door een verminderde wegligging is de kans op 
aquaplaning  veel groter en de remweg wordt aanzien-
lijk verlengd. Daarnaast leiden schokdempers die hun 
beste tijd gehad hebben tot extra slijtage van de ban-
den en andere onderdelen zoals de stuurdelen. Omdat 
de schokken die de banden doorgeven onvoldoende 
gedempt worden, wordt de hele auto aan extra trillin-
gen blootgesteld. Dit heeft invloed op de levensduur 
van onder andere de koppeling, de aandrijfassen, de 
versnellingsbak en bijvoorbeeld de verlichting. 
bovendien maken versleten dempers een autorit extra 
vermoeiend en minder comfortabel voor de inzittenden. 
Regelmatige inspectie van schokdempers is daarom 
pure noodzaak.
Schokdempers zorgen ervoor dat de banden van een 
auto contact houden met het wegdek. De veren onder 
uw auto nemen energie op die ontstaat door het rijden 

over hobbels en oneffenheden, maar moeten die ener-
gie ook weer ‘kwijtraken’. Zonder demping zouden de 
veren net zolang blijven oscilleren – vergelijk het maar 
met een stuiterbal – tot die energie volledig is afge-
bouwd en zou het wiel dat eraan vastzit, ook letterlijk 
over de weg stuiteren! De schokdempers dempen dus 
niet de ‘schok’ van de oneffenheid in het wegdek, maar 
de ongecontroleerde beweging van de veer die het 
gevolg is. De overtollige bewegingsenergie van de veer 
wordt omgezet in warmte en het wiel blijft met een zo 
gelijkmatig mogelijke druk op het wegdek staan. Met 
goede dempers houdt u grip op het wegdek, want zelfs 
de beste band kan die grip niet leveren als de wielop-
hanging van uw auto er niet voor zorgt dat het wiel 
stevig aan de grond blijft.

De dempers moeten daarom, net zoals bijvoorbeeld de 
remmen, uit veiligheidsoverwegingen regelmatig gecon-
troleerd worden. uit onderzoek van tenneco, één van 
de grootste leveranciers van schokdempers en onder-
stelsystemen aan de auto-industrie die ook bij Volvo 
aan de montageband levert, blijkt bijvoorbeeld dat de 
remafstand met 2,6 meter groeit als een auto met één 
voor de helft versleten schokdemper vanaf 80 km/u 
vertraagt. als deze auto over abS beschikt, wordt de 
remafstand zelfs nog langer: 6 meter. Wist u trouwens 
dat een schokdemper per kilometer tussen de 5.000 
en 7.000 maal in- en uitveert? als een auto dus een 
ton op de teller heeft staan, heeft een schokdemper al 
minstens 500 miljoen keer zijn werk gedaan. Over het 
algemeen zijn schokdempers na 80.000 km wel aan 
vervanging toe. in nederland worden schokdempers 
echter gemiddeld pas na 175.000 km vervangen. Dat 
betekent in dit geval dus 100.000 minder veilige kilo-
meters voor een bestuurder en zijn passagiers.
Maar wordt zoiets niet bij de aPK getest?
Helaas niet. bij de jaarlijkse autokeuring worden de 
dempers alleen visueel gecheckt op uitwendige lek-
kage. Wanneer de schokdempers van uw auto voor de 
aPK ‘slagen’ wil dat zeker niet zeggen dat ze ook goed 
zijn! Sterker nog, een schokdemper die uitwendig 
intact is, maar niet of nauwelijks meer functioneert. er 
wordt al jaren – ook in europees verband - gepraat over 
het opnemen van een schokdempertest in de aPK, 
maar dit loopt vooralsnog stuk op de hoge kosten die 
dit voor de keuringsbedrijven met zich meebrengt. Om 
een zinnig beeld te geven van de staat van de schok-
dempers van uw auto – zonder deze te hoeven demon-
teren - is een kostbare testbank nodig. bangarage heeft 
daarom bij de nieuwbouw in amstelveen al gekozen 
voor een schokdempertestbank. Speciaal voor onze 
klanten hebben we tijdelijk een schokdempertestbank 
naar onze vestiging in amsterdam Zuid Oost gehaald. 
gedurende de maand september kunt u als klant van 
de bangarage bij ons gRatiS uw schokdempers laten 
testen in de vestiging Zuid Oost en amstelveen.
u krijgt van ons een testrapport waarin de conditie van 
uw schokdempers gedetailleerd wordt weergegeven, en 
ons advies voor een optimaal veilige en comfortabele 
Volvo.

uw VolVo & onderhoud

altijd alle wielen aan de grond
COntROle SCHOKDeMPeRS geen OVeRbODige luXe



BANGARAGE AMSTERDAM ZUIDOOST
Kollenbergweg 15 
1101 aR amsterdam
tel: (020) 452 20 20
e-mail: amsterdam@bangarage.nl

goed onderhoud nu eXtra simPel en 
Voordelig
banbeuRt en jaaRbeuRt VOOR VOlVO’S Van Vijf 
jaaR en OuDeR
bij bangarage zien we veelal dat Volvo’s vanaf 5 jaar en ouder minder kilometers gaan rijden. 
Door de gesprekken met klanten weten we dat dit onder andere komt doordat de auto vanuit 
lease overgaat naar privé. Ook wordt een auto voor privé vaker naast de zakelijke auto ingezet 
om op deze wijze de bijtelling beperkt te houden. De privéauto maakt dan minder kilometers.
Wanneer er minder kilometers met deze Volvo’s met meer levenservaring wordt gereden kan de 
uit te voeren onderhoudsbeurt ook worden aangepast, uiteraard nog steeds volgens Volvo voor-
schrift.  Om het nog makkelijker voor u te maken hebben we nu het onderhoudsschema 
gestandaardiseerd en ondergebracht in twee voordelige onderhoudsbeurten met heel veel 
extra’s!

BanBeurt
De banbeurt is er voor €195,- en naast de onderhoudsbeurt krijgt u als klant:
- gratis een jaar lang Volvo assistance, europese wegenhulp ter waarde van €120,-
- gratis vervangen van een lampje tussen de onderhoudsbeurten door met uitzondering van 

bi-Xenon en het derde remlicht
- gratis bijvullen van 1 liter olie tussen de onderhoudsbeurten in

VolVo jaarBeurt
aanvullend op de banbeurt is er de jaarbeurt voor €249,-. als extra’s treft u daar aan:
- gratis wassen van de auto ter waarde van €8,50
- gratis Service 2.0  ter waarde van gemiddeld €50,-, update van software voor Volvo’s vanaf 

2000 voor een aantal computers en netwerken
- gratis aPK ter waarde van €24,75,  exclusief wettelijke afmeldkosten en uitlaatgasmeting  
- gratis wielstandencontrole inclusief uitdraai ter waarde van €32,50
- gratis accu-controle ter waarde van €6,50

Kortom: veel toegevoegde waarde voor een scherpe prijs, uitgevoerd door Volvo technici met de 
juiste ervaring die tevens gebruik maken van originele onderdelen. 
Zowel in de banbeurt als de jaarbeurt wordt het volgende aan uw Volvo uitgevoerd:
grondige Volvo Veiligheidsconditiecheck op o.a.: motorlekkage; versnellingsbaklekkage; stuur-
inrichting en wielophanging; accu;  steekassen, spoorstangen en rubberhoezen; brandstoflei-
dingen; remblokken en -schijven, handrem en remleidingen; verlichting; banden; 
uitlaatsysteem en servicelampje resetten. en natuurlijk wordt uw Volvo ook voorzien van 
nieuwe olie en een nieuw oliefilter. 
Wist u trouwens dat de Castrol olie die wij gebruiken alléén bij Volvo dealers is te verkrijgen?

colofon VolVo serVice Voordeel

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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Haakman bv
Handelsweg 6
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