
SMART REPAIR 
& CLEANING

VOLVO’S  ÉN CONTACTEN ONDERHOUDEN
VOLVO HARRIE ARENDSEN GAAT VÉRDER …

E X C E L L E N T  D E A L E R  2 0 1 5

Volvo Harrie Arendsen is veel meer dan een showroom en 

een werkplaats. Wij zien onszelf als dienstverlener rond-

om alles wat met uw auto te maken heeft. Daardoor leert 

u misschien wel hele nieuwe en verrassende kanten van 

ons bedrijf kennen.

Als uw Volvo ‘vroeger’ terugkwam van een onderhoudsbeurt 

in de garage, dan merkte u dat. De motor was helemaal 

opnieuw afgesteld, de wielen waren uitgebalanceerd en de 

pedalen gaven wat meer tegendruk. Uw Volvo liep weer als 

een ‘naaimachientje’. Met alle computers en elektronica  

onder de motorkap werkt dat vandaag de dag net even 

anders. Uw Volvo rijdt niet merkbaar anders dan voor de 

onderhoudsbeurt. U moet maar geloven dat wij het werk 

hebben gedaan. Daarom vertellen we u, als u daar prijs 

op stelt, heel graag precies wat wij aan werkzaamheden 

verricht hebben, waarom wij dat gedaan hebben en welke 

effecten u daarvan mag verwachten.

Harrie Arendsen verzorgt het volledige 

onderhoud van uw Volvo. Wij wassen, 

drogen en stofzuigen uw auto. Maar 

ook compleet en zeer grondig van 

binnen en buiten reinigen behoort tot de 

mogelijkheden. En last van vervelende 

luchtjes in de auto? Met speciale 

apparatuur zorgen wij voor een fris 

interieur. Een schoonmaakbeurt ‘op 

maat’ combineren met onderhoud of 

reparatie is natuurlijk helemaal efficiënt! 

Vraag naar de mogelijkheden.

“ Volvo Harrie Arendsen is veel 
meer dan een showroom en een 
werkplaats. Wij zien onszelf als 
dienstverlener rondom alles wat 
met uw auto te maken heeft.”

VOLLEDIG 
RECONDITIONEREN 
VAN UW VOLVO

EXCELLENT DEALER 2015



EEN OVERZICHT VAN DE MEEST VOORKOMENDE SCHADES EN DE 
BIJBEHORENDE SMART REPAIR & CLEANING TARIEVEN.

PRIJZEN

“ En last van vervelende 
luchtjes in de auto? Met 
speciale apparatuur zorgen 
wij voor een fris interieur.”

E X C E L L E N T  D E A L E R  2 0 1 5

Voor schadeherstel aan uw volvo werken 

wij nauw samen met gespecialiseerd 

een Volvo-erkend schadeherstelbedrijf 

Roelofs in Zelhem. Volvo Harrie Arendsen 

is en blijft uw loket voor schadeherstel; 

de werkzaamheden worden uitgevoerd 

door medewerkers van Roelofs die alle 

Volvo-trainingen op dit gebied hebben 

doorlopen. Ook het verwijderen van 

vlekjes uit de bekleding behoren tot het 

programma

SMART REPAIR 
& CLEANING

KRASJE IN 
ZWART KUNSTOF 

vanaf €75,-

STEENSLAG
SCHADE 

vanaf €125,-

SCHEURTJE IN 
DASHBOARD  

€124,-

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN  
1e vanaf €125,- 2e vanaf €25,-

SCHOONHEIDS-
BEHANDELING 
vanaf €235,-

BRANDGAATJE IN 
BEKLEDING 
vanaf €75,-

RUITSCHADE  
(bij reparatie)  €0-


