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Båtkusten-appen ger dig ett
tryggare och roligare båtägande
Båtkusten-appen riktar sig till alla typer av båtägare oavsett motorval, men för Volvo Penta ägare finns det självklart fördelar och extra
erbjudanden. Appen fungerar på alla mobiler och surfplattor.
Båtkusten.se har utvecklat appen med
syfte att göra båtägandet lite tryggare,
enklare och roligare. Du som ägare, eller
t.o.m. en blivande ägare, till en Volvo Penta
motor får lätt tillgång till Volvo Pentas återförsäljare runt kusten samt möjlighet att ta
del av förmånliga erbjudanden specifikt
hos din egen återförsäljare, eller där du
befinnerdig under sommaren.
I appen kan du registrera båtmodell,
motortyp och serienummer för att på så
sätt få erbjudanden samt rätt hjälp i rätt tid
hos din auktoriserade Volvo Penta
återförsäljare.

Genom Båtkusten-appen får du även
snabb tillgång till praktiska råd, tips och trix
kring ditt båtägande, allt för ett tryggare
och roligare båtliv.
I appen kommer du även i framtiden kunna
hitta lokala aktiviteter och event som sker i
hamnarna längs kusten.
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Appen är kostnadsfri, kompatibel för iOSenheter (iPhone och iPad) samt Androidtelefoner och surfplattor. Du kan ladda ned
den från App-store eller Google Play.

NYHET

Support 24/7 på 28 språk
oavsett var du befinner dig
Om du någon gång mot förmodan får problem med en Volvo Penta
produkt kan du alltid lita på oss. Volvo Penta Action Service
erbjuder dig assistans 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Hjälp finns alltid nära.
Dygnet runt, alla dagar i veckan.
Skandinaviska språk +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77
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En Action Service telefonist finns till hands
för att hjälpa till 24 timmar om dygnet,
7 dagar i veckan. Om oturen är framme och
du skulle råka ut för ett motorproblem är
det bara att ringa. Telefonisten kommer att
hjälpa dig hela vägen genom ditt ärende
och hålla dig uppdaterad om vad som händer, ända tills problemet är löst. Observera
att Volvo Penta Action Service endast är
tillgängligt för Volvo Pentas produkter.
Närmaste auktoriserade återförsäljare
Telefonisten lokaliserar och kontaktar
närmaste auktoriserade återförsäljare.

Närhelst teknisk support eller hjälp på plats
behövs, ser telefonisten till att du får hjälp
med rätt kompetens.
Spara numret i din telefon
Spara ditt Action Service nummer i din
telefon för att alltid ha det nära till hands.
Tjänsten är kostnadsfri
Volvo Penta actionservice är kostnadsfri,
dock tillkommer ordinarie pris för internationella samtal. Eventuell arbetskostnad,
transport och reservdelar tillkommer.

Volvo Penta original motorolja
– tål att jämföras på alla sätt
Volvo Penta gör betydande investeringar i utvecklingen av alla våra
produkter och vår original motorolja är inget undantag. Den testas i
tuffast möjliga förhållanden, från ekvatorial värme till arktisk kyla.
Även om oljor från olika fabrikat kan ha
samma beteckning så är det ofta stora
skillnader i tillsatser och på kvaliteten på
grundoljan som används, vilket i sin tur
leder till olika egenskaper som kanske inte
alltid är det bästa för din motor.

Rätt grundolja och rätt tillsatser.
Motoroljor består av noga utvalda basoljor,
kombinerade med olika prestationshöjande
tillsatser. De olika tillsatserna förbättrar och
kompletterar olika egenskaper hos basoljan. På så sätt kan vi skräddarsy oljans
egenskaper för att passa våra högt ställda
krav på smörjeffekt, livslängd och förbrukning. Kvalitén på grundoljan och de olika
tillsatserna är det som utgör skillnaden
mellan olika fabrikat. Även om oljan kan ha
samma beteckning.
Vår olja tål att jämföras på alla sätt. Även
priset. Besök din närmaste återförsäljare
och upptäck själv.

Välj alltid Volvo Penta originalfilter
Höga krav på din motor och strävan efter lägre bränslekostnader
kräver att du använder rätt oljefilter. Här listar vi några av de
viktigaste egenskaperna hos Volvo Penta originalfilter.

Smart lock till
sjövattenfilter
Du vet väl att du enkelt kan
kontrollera sjövattenfiltret
utan att skruva bort locket?
Filterlocket är genomskinligt
och passar motormonterade
sjövattenfilter till D4- och
D6-motorer med AQ-drev.
Särtagning och montering går
lätt och säkert. Är du osäker på
om ditt sjövattenfilter behöver uppgraderas är du alltid
välkommen att rådfråga din
auktoriserade återförsäljare.
Rek ca pris från

398 kr

Volvo Penta filterhus har:
+ ett extra kraftigt metallhölje
+ galvaniserad plåt som förebygger
korrosion
+ hög trycksäkerhet och säker drift
Volvo Penta fjäder har:
+ robust utformning med fyra stödpunkter
som fixerarar filtrerinsatsen
+ exakt passform i metallplattans urtag
Volvo Penta filtermedium har:
+ exakt vikning och maximal filteryta
+ härdade limfogar för att hindra läckage
+ hög smutsupptagningskapacitet
+ hög rengöringskapacitet under hela
serviceintervallet

Volvo Penta packningar har:
+ elastiska specialgummitätningar som ger
täta fogar även i extrema temperaturer
Volvo Penta bottenplatta har:
+ filtergängning med exakt passform
+ en utformning som fixerar den yttre 		
packningen permanent i rätt läge

Kontakta din återförsäljare för att få mer
information om Volvo Penta originalfilter.
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Gör en prisvärd uppgradering
inför nästa båtsäsong
Om du trivs med din båt, men tycker att motorn inte längre uppfyller
dina krav, är det läge för en uppdatering. Nu är det extra förmånligt
genom våra erbjudanden och inbytespremier.
Volvo Pentas minsta motorer klarar de
absolut högsta kraven i världen när det
gäller utsläpp. Med högt vridmoment och
små inbyggnadsmått är motorerna lätt
placerade och ger utrymme för annat i
motorrummet. Med elektroniskt stopp och
mindre vibrationer är D1 – D2 de perfekta
motorerna för segelbåten. Volvo Pentas
motorer ger hög prestanda och effektiv
Volvo Penta D1 / D2 med
drev/backslag (exkl. propeller)
D1-13 MS15A-B
D1-20 MS15A-B
D1-30 MS15A-B
D2-40 MS15A-B
D2-55 MS25L/A
D2-55 HS25A
D2-75 MS25L/A
D2-75 HS25A
D1-13 130S
D1-20 130S
D1-30 130S
D2-40 130S
D2-55 130S
D2-75 150S
D1-13 130S utan motorbädd
D1-20 130S utan motorbädd
D1-30 130S utan motorbädd
D2-40 130S utan motorbädd
D2-55 130S utan motorbädd
D2-75 150S utan motorbädd

bränsleekonomi. Från D3 och uppåt är alla
våra motorer som standard utrustade med
Volvo Pentas elektroniska plattform, EVC,
för elektroniska reglage. Bland annat ingår
motorövervakning, instrumentdimmer och
larmmeddelanden i symbolform.
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18 000 kr*
(Exkl. propeller)

Just nu – D2
Inbytespremie på

22 000 kr*
(Exkl. propeller)

Kontakta din auktoriserade återförsäljare,
de hjälper dig att välja rätt motor!

Rek. ord. pris
67 866 kr
77 448 kr
89 026 kr
109 076 kr
121 035 kr
123 974 kr
145 197 kr
148 135 kr
86 934 kr
96 516 kr
108 094 kr
128 156 kr
134 423 kr
160 724 kr
78 672 kr
88 255 kr
99 833 kr
119 893 kr
126 162 kr
152 462 kr

* Inbytespremien gäller vid inlämnande av din gamla motor och drev/backslag.

Motorkampanjen gäller under perioden
15/8—31/10 2016.

Just nu – D1
Inbytespremie
på upp till

Inbytespremie*
14 000 kr
18 000 kr
18 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
14 000 kr
18 000 kr
18 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
14 000 kr
18 000 kr
18 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr

Rek. pris med
inbytespremie
53 866 kr
59 448 kr
71 026 kr
87 076 kr
99 035 kr
101 974 kr
123 197 kr
126 135 kr
72 934 kr
78 516 kr
90 094 kr
106 156 kr
112 423 kr
138 724 kr
64 672 kr
70 255 kr
81 833 kr
97 893 kr
104 162 kr
130 462 kr

OBS!
Erbjudande!
Köp till Volvo Pentas förlängda skydd
i samband med ditt motorköp eller
senast 3 månader i efterhand så får
du en värdecheck på 1.000 kr, som
du kan handla Volvo Penta originaldelar för. Erbjudandet gäller även för
dig som redan har eller köper en båt
med Volvo Penta motor som uppfyller
kriterierna för teckning av förlängt
skydd.
Läs mer om Volvo Pentas förlängda
skydd på sidan 6.
Värdechecken kan inte växlas in mot kontanter
eller användas till andra erbjudanden.

Volvo Penta D3-170 hk och uppåt med eller utan drev – 20% rabatt
Nu har du ett mycket prisvärt tillfälle att köpa en ny, ren och starkare Volvo Penta motor!
Tack vare vårt konverteringskit till D3 kan du behålla ditt drev om du inte vill byta ut allt.
Prisexempel Volvo Penta D3 inkl. Full Control**

Rek. ord. pris

(exkl. propeller) Kontakta din återförsäljare för alla våra kampanjpriser.
D3-170 HS45AE Backslag
D3-170 SX
D3-200 HS45AE Backslag
D3-200 DPS
D3-220 HS45AE Backslag
D3-220 DPS

283 571 kr
315 224 kr
321 947 kr
369 213 kr
338 753 kr
398 459 kr

Volvo Penta D3 med konverteringskit

Rek. ord. pris

(utan drev)

D3-170 (Full Control** finns som tillval)
D3-200 (Full Control** finns som tillval)
D3-220 (Full Control** finns som tillval)

234 244 kr
275 149 kr
304 395 kr

Rek. pris med
20% rabatt
226 857 kr
252 180 kr
257 558 kr
295 371 kr
271 003 kr
318 767 kr

D4-180 HS45AE Backslag
D6-330 HS63AE Backslag
D4-225 DPH
D6-330 DPH
D6-400 DPH

Rek. ord.
pris

Inbytespremie*

308 044 kr
463 023 kr
411 061 kr
581 268 kr
743 475 kr

75 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr

Inkl. Full Control
(Exkl. propeller)

187 395 kr
220 119 kr
243 516 kr

Just nu – D4 / D6
Inbytespremie på upp till

Volvo Penta D4 / D6 – inbytespremie på upp till 150 000 kr*
Just nu får du extra mycket för din gamla motor med drev/backslag om du byter upp dig till
en Volvo Penta D4 eller D6. Kontakta din återförsäljare för alla våra kampanjpriser.
(exkl. propeller) Kontakta din återförsäljare för alla våra kampanjpriser.

20% Rabatt

Rek. pris med
20% rabatt

Kompatibla drev för konverteringskit
AQ 290, AQ 290A, AQ 290 DP, AQ 290A DP, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-E, DP-A, DP-A1,
DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1, DP-E

Prisexempel Volvo Penta D4 / D6 inkl. Full Control**

Just nu – D3
Från 170 hk och uppåt

Rek. pris med
inbytespremie
233 044 kr
363 023 kr
311 061 kr
456 268 kr
593 475 kr

150 000 kr*
Inkl. Full Control
(Exkl. propeller)

Just nu – V6-280

20% Rabatt
Inkl. Full Control

(Exkl. propeller)

Volvo Penta V6-280 och V8-350 – 20% rabatt
Volvo Penta är den obestridda ledaren inom marin innovation och sätter den nya standarden
inom bensinmotorteknik. Passa på att göra en uppdatering inför nästa säsong.
Volvo Penta V6-280 / V8-350 inkl. Full Control**

Rek. ord. pris

samt drev SX/DPS (exkl. propeller)
V6-280-C SX
V6-280-C DPS
V6-280-CE SX
V6-280-CE DPS
V8-350-C DPS
V8-350-CE DPS

227 810 kr
240 893 kr
264 145 kr
277 229 kr
298 593 kr
334 252 kr

* Inbytespremien gäller vid inlämnande av din gamla motor och drev/backslag.
** Full Control innehåller t ex Trip Computer och Cruise Control men varierar beroende på val av motor.
Kontakta din återförsäljare för att få reda på vad som ingår i just ditt motorval.

Rek. pris med
20% rabatt
182 248 kr
192 715 kr
211 316 kr
221 783 kr
238 874 kr
267 402 kr

Just nu – V8-350

20% Rabatt
Inkl. Full Control

(Exkl. propeller)

Motorkampanjen gäller under perioden
15/8—31/10 2016.
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Alla vinner på Volvo Pentas
bytessystem – inte minst miljön
Volvo Penta bytessystem betyder inte bara att du kan köpa
originaldelar till ett betydligt lägre pris. Det står också för hög
kvalitet, minskade ledtider och miljöhänsyn.
Volvo Penta bytessystem ger dig tillgång till
ett brett utbud av renoverade komponenter
såsom injektorer, turbos och kylvätskepumpar. Bytessystemet erbjuder ett kostnads
effektivt alternativ till reparationer.
Alla komponenter är helt renoverade till
nyskick och håller samma stränga kvalitetsoch säkerhetskrav som nya delar. Utbyteskomponenter erbjuds med samma garanti
som nya Volvo Penta originaldelar.
Så här går det till
Den gamla originaldelen demonteras till
minsta beståndsdel för att bestämma tillståndet hos dess komponenter. Alla kom-

ponenter rengörs noggrant. Slitna, defekta
eller trasiga komponenter återställs om
möjligt till nyskick eller så ersätts de med
helt nya originaldelar. Produkten monteras
och testas, för att säkerställa att den kommer att fungera som en helt ny originaldel.
Spara på jordens resurser
Bytessystemet hjälper till att spara jordens
naturliga resurser. Genom att rekonditio
nera gamla delar till nyskick skapar vi
miljöfördelar som är till nytta för alla.
Kontakta din återförsäljare för att få mer
information om Volvo Pentas bytessystem.

Utöka din garanti med
Volvo Pentas förlängda skydd
Utöver vår vanliga garanti kan du nu gå med i vårt program med
förlängt skydd och få tre extra års fullständigt skydd för hela
paketet – från styrplats, motorer och drivenheter till propellrar.
Genom Volvo Pentas förlängda skydd
kan du undvika potentiella, framtida
reparationskostnader. Lägg till Volvo Pentas
globala återförsäljarnätverk – i mer än 130
länder – och du har allt du behöver för den
perfekta båtturen.
Fullständigt skydd
Programmet med förlängt skydd ger
samma fullständiga skydd som de två
första årens garanti. Det täcker reparation
och byte av defekta delar. Detta innefattar
alla Volvo Penta produkter med undantag
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för förbrukningsdelar som filter, slangar
och remmar. Programmet för förlängt skydd
köps när drivpaketet beställs eller inom tre
månader efter datum för garantiregistreringen.
Förutsättningar
• Regelbunden service och underhåll enligt
gällande serviceschema
• Köpes i samband med ny motor eller
inom tre månader efter motorinköpet

Motor
(inkl.
transmission)

Giltighetsperiod*
(Garanti + förlängt skydd)
Månader

Timmar

V6 – V8

60

480

D1 – D6

60

1000

D9 – D13

60

2000

* Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd.
Det som infaller först.

Prisexempel: Tre års förlängt skydd
Volvo Penta D1
Volvo Penta D2
Volvo Penta D3
Volvo Penta V6
Volvo Penta V8

från 6.468 kr
från 10.484 kr
från 21.748 kr
från 17.844 kr
från 22.305 kr

Läs om erbjudandet på sid 4!

OBS!

NYHET
Helt ny D8
För de som gillar prestanda
lanseras nya D8-550 och
D8-600 under 2016 som
inombordare och nya D8IPS700 och D8-IPS800 för
IPS. Motorerna erbjuder mer
kraft, lägre ljudnivå och lägre
bränsleförbrukning. Kommer
att finnas för diesel inombords
och dubbla eller tredubbla IPS
installationer.

Viktiga händelser!
2016
15/8

Start för Volvo Pentas
motorkampanjer

26-28/8

Öppna Varv, Orust

26-28/8

Båtmässan Marstrand

2-4/9

Allt på sjön,
Gustavsberg

31/10

Sista dag för
Volvo Pentas
motorkampanjer

2017

NYHET

Batterihantering

Upplev perfekt kontroll och tillförlitlighet med Volvo Pentas
nya batterihanteringssystem – ett enkelt och säkert kontrollsystem
för båtens batterier. Vid styrplatsen kommer föraren alltid att kunna
kontrollera batteristatus på displayen. Information om bl a laddningsstatus, tid till tomt batteri, spänning och ström är alltid tillgängligt.
Kontrollsystemet för båtens batteri fungerar som ett nav vilket gör att båtens hela
elsystem kommer att bli både mer tillförlitligt och lättare att övervaka. Systemet har
utvecklats för att minimera antalet komponenter och därmed minimera risken för fel.
Med robust elektronik och minimalt antal
rörliga delar kan du som båtägare känna
dig lugn och vara säker på att systemet
utvecklats exklusivt för den marina miljön.
Systemet finns för installation i motor- och
segelbåtar med eller utan EVC. Passa på
att installera vid köp av ny motor. För mer
information och pris, kontakta din närmaste
återförsäljare.

Batterihanteringssystemet gör ditt elsystem mer
tillförlitligt och lättare att övervaka.

Kontrollenheten för batteriet.

Uppgradera din
Volvo Penta motor!
Med hjälp av EVC Software kan du addera en rad olika funktioner.
Powertrim Assistant ger dig t. ex. optimerad acceleration, miljövänligare körning och optimerad bränsleförbrukning. Kontakta din
närmsta återförsäljare för mer information om vad som passar just
din Volvo Penta motor.
EVC softwarepaket,

4-12/2

Båtmässan Göteborg

4-12/3

Allt för Sjön, Stockholm

Nu 2 för 1 – 4.606 kr*

Trip Computer & Powertrim Assistant.
Passar till D4, D6, GAS med EVC-C/D/E, D3
med EVC-D/E. (Rek. ord. ca pris 9.212 kr)

EVC softwarepaket,

Nu 25% rabatt – 3.455 kr*
Trip Computer eller Powertrim Assistant.
Passar till D4, D6, GAS med EVC-C/D/E, D3
med EVC-D/E. (Rek. ord. ca pris 4.606 kr)
Cruise Control, Single Lever eller Tow Mode.
Passar till EVC-D och EVC-E.
(Rek. ord. ca pris 4.606 kr)
* Installationskostnad tillkommer.
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Sverige

Bara det bästa är gott nog när
det gäller en auktoriserad service
Hos en auktoriserad Volvo Penta återförsäljare får du alltid
professionell hjälp. Alla specialverktyg, all diagnostikutrustning
och all specialkunskap samlat på ett och samma ställe.
I din Volvo Penta drivlina finns en mängd
datorer som styr allt från bränsleinsprutning
till växling. Mjukvaran uppdateras ständigt
för att optimera drivlinans funktioner och
din körupplevelse. När du servar din motor
hos en auktoriserad verkstad ingår alltid
senaste mjukvaran utan kostnad. Endast
arbetskostnad kan tillkomma. Alla åtgärder
och kontroller som genomförs på din motor
och drivlina dokumenteras och redovisas
på ett serviceprotokoll. Självklart används

Ett roligare båtägande.
Ladda ner Båtkusten-appen
till din surfplatta, iPhone eller
Android-telefon.

endast Volvo Penta originaldelar för att
bibehålla prestandan.
Med regelbunden service och förebyggande underhåll får du ett bekymmersfritt,
säkert och långvarigt ägande av din Volvo
Penta motor. Dessutom kan du få hjälp
dygnet runt, alla dagar i veckan genom vår
Action Service.

Följ Volvo Penta Sverige
på Facebook:
www.facebook.com/
volvopentasverige

Detta görs alltid vid service hos en
Volvo Penta auktoriserad verkstad
• Kontroll av serienummer i Volvo Pentas databas.
• Berörs din drivlina av kampanj så genomförs den.
• Finns produktförbättringar blir du informerad och
får en prisuppgift på kostnaden.
• För motorer med EVC system kopplas diagnosverktyget Vodia till motorns styrsystem för kontroll av
status och eventuella felkoder. Samtidigt uppdateras
mjukvaran med senaste versionen av befintlig EVC
generation.
• Baserat på motorns ålder, driftstimmar och senast
utförda service genomförs byte av komponenter
och vätskor enligt Volvo Pentas serviceschema.
• Optisk kontroll av ett ﬂertal komponenter såsom
slangar, kablar, kontakter och genomföringar.
• Vid byten av komponenter och vätskor används alltid
Volvo Penta originaldelar.
• Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett
serviceprotokoll som överlämnas till dig.
Om det i samband med service upptäcks brister som
påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du
informerad och får rekommendation samt prisuppgift
på åtgärd.
Som en extra trygghet när du anlitar
en auktoriserad verkstad får du
utökad garanti på av verkstaden
monterade Volvo Penta originaldelar.
Garantin gäller i 24 månader eller
600 drifttimmar beroende på vilket
som inträffar först.

Följ Volvo Penta på Instagram
@volvopentanordic och
@båtkusten

Hjälp ﬁnns alltid nära.
Dygnet runt, alla dagar i veckan.
Skandinaviska språk +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77

Du hittar våra erbjudanden och din
närmaste återförsäljare på

www.båtkusten.se

Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 31 oktober 2016 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra
rabatter eller erbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.
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Sweden

www.volvopenta.com

