
Vilkår og betingelser

1. Volvo Car Denmark (“Volvo Cars”) refunderer omkostningerne ved elektricitet, der bruges til at oplade en 
ny Volvo plug-in hybrid i en periode på op til 12 måneder - underlagt et maksimalt elforbrug på 3000 kWh, 
svarende til ca. 12.000 km (“Tilbuddet”).

2. Tilbuddet gælder for nye Volvo plug-in hybridmodeller, der er indregistreret i Danmark af en autoriseret 
Volvo-forhandler.

3. Tilbuddet omfatter alle nye Volvo plug-in hybridbiler bestilt fra en autoriseret Volvo-forhandler fra d. 16. 
oktober 2019 og frem til d. 30. september 2020.

4. Elektricitetsomkostninger refunderes via Volvo On Call-appen i en periode på op til 12 måneder
(“Elektricitetsperioden”). For at kunne benytte Tilbuddet, skal den nye Volvo plug-in hybrid registreres i Volvo 
On Call-appen. Elektricitetsperioden starter fra den dato, bilen registreres i Volvo On Call-appen.

5. Volvo On Call-opdateringen, som er en forudsætning for at kunne registrere elforbruget i Pure Mode, er 
tilgængeligt i Danmark fra 1. juni 2020. Volvo On Call opdateringen gør det muligt at måle elforbruget, når 
du kører i Pure Mode.

Frem til opdateringen af Volvo On Call-appen, er det således ikke muligt at måle elforbruget i Pure Mode. Du 
vil derfor først få dit elforbrug i Pure Mode godtgjort fra registreringsdatoen i Volvo On Call-appen. Som et 
eksempel registrer du din Volvo plug-in hybrid d. 15. juni 2020 i den opdaterede Volvo On Call-app. Fra 
denne dato starter registreringen af dit elforbrug i Pure Mode, som vil blive godtgjort for de næste 12 
måneder.

6. Ved udgangen af Elektricitetsperioden vil Volvo Cars refundere det opgjorte elforbrug for kørsel i Pure
Mode, som beregnes i Volvo On Call-appen til en pris, der er fastlagt af Volvo Cars. Prisen vil være en
gennemsnitlig markedspris baseret på tredjeparts el-udbydere.

7. Tilbuddet kan hverken overdrages eller omregnes til kontanter, og er ikke gyldigt i tilfælde af, at køretøjet
sælges til en anden bruger inden for Elektricitetsperioden.

8. Tilbuddet er personligt og gælder kun for brugeren af bilen med et registreret Volvo ID.

9. Enhver skattemæssig fordel/oplysningspligt er et mellemværende alene mellem den registrerede bruger
og Skat. Volvo Cars er ikke på nogen måde ansvarlig i dette forhold.

10. Volvo Cars forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser såfremt forpligtelserne i dette
tilbud væsentligt hindres eller besværliggøres som følge af ændringer i love og regler, udstedt af offentlig
myndighed.


