Viking Seminovos Volvo - Compra e Venda de
Caminhões, Ônibus, Cavalos Mecânicos, Vans e
Utilitários, Peças e Serviços

Rod. Raposo Tavares, km 104, s/n, Sorocaba, SP
Sorocaba, São Paulo - SP
Brasil
Telefone: 0800 643 4443
Através do site Seminovos Volvo você pode entrar em contato para adquirir um
caminhão usado, navegue pelo site e confira os detalhes de cada caminhão
ofertado. Caso você se interesse por um ou mais caminhões, basta você enviar seu
nome, telefone, e-mail e sua mensagem pelo formulário ‘Entre em contato’
disponível na página do caminhão desejado. Você também pode enviar seus dados
e interesse através do formulário da página contato. Além disto, se você preferir,
também pode ligar sem custo para o serviço de televendas pelo número 0800 643
443 de segunda a sexta das 9h às 21h e aos sábados das 8h às 13h. Se você deseja
vender seu caminhão, está no lugar certo. A Volvo, através do site de Seminovos,
compra caminhões de várias marcas e modelos. Você pode enviar seus dados e
oferecer seu caminhão através do formulário da página contato. Além disto, se você
preferir, também pode ligar sem custo para o serviço de televendas pelo número
0800 643 443 de segunda a sexta das 9h às 21h e aos sábados das 8h às 13h.Quais
os benefícios de comprar um Caminhão Usado do Programa Viking pelo site
Seminovos Volvo?A Volvo é a única montadora do Brasil que avalia os seminovos
mecanicamente antes de vender e garante a regularização e atualização dos
documentos. Conheça as categorias do Programa Viking. Viking Plus Garantia de
Procedência: todos os documentos são regularizados e atualizadosGarantia com
cobertura nacional do trem de força por 1 ano ou 150.000 kmPacote de lubrificação
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por 1 ano ou 150.000 kmVOAR – Volvo Atendimento Rápido 24hsCaminhões

revisados pela fábrica Volvo Selecionado Volvo Garantia de Procedência: todos os
documentos são regularizados e atualizadosGarantia do trem de força por 6 meses
ou 80.000kmFiltros e óleos novosComponentes novosCaminhões revisados pela
fábrica Volvo Gostaria de ver os Caminhões à venda e negociar pessoalmente. O
site Seminovos Volvo possui endereço físico? A Volvo possui endereço fixo, porém
os caminhões ofertados no site podem estar localizados na fábrica e também nas
concessionarias Volvo. Para ver um caminhão e/ou negociar pessoalmente, ligue
sem custo para o serviço de atendimento pelo número 0800 643 443, de segunda a
sexta das 9h às 21h e aos sábados das 8h às 13h e informe seu desejo de negociar
pessoalmente. Qual é o período de garantia dos Caminhões Usados? A Volvo
inspeciona todos os caminhões seminovos antes de vendê-los e atribui um período
de 3 meses a 1 ano de garantia para cada caminhão. Os caminhões do Programa
Viking Selecionados Volvo tem 6 meses ou 80.000 km de garantia no trem de força.
Com o Viking Plus há garantia com cobertura nacional do trem de força por 1 ano
ou 150.000 km. Os caminhões No estado tem 3 meses de garantia. Quais são as
opções de crédito para os Caminhões Seminovos? Através do Banco Volvo você tem
opções de crédito como Finame (pro-cainhoneiro), CDC e outras linhas adequadas
às suas necessidades. Ligue sem custo para o serviço de atendimento pelo número
0800 643 443, de segunda a sexta das 9h às 21h e aos sábados das 8h às 13h e
saiba mais. Conheça nossa Rede de Concessionárias
Visitar Website
Indicar a um Amigo
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