Produktveiledning
Dette er en veiledning som forklarer hvordan informasjonen på tilbehørsnettstedet er bygd opp,
slik at det skal være så enkelt som mulig for deg å finne informasjonen du leter etter.
Partnergruppe
Partnergruppe er en samlebetegnelse for et antall markeder som er slått sammen til et område.
AME = North America EUR = Europe INT = International Misc NOR = Nordic Countries
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Landskoder
Landskode for det gjeldende landet angis ifølge ISO 3166-1, for eksempel SE for Sverige, DE for
Tyskland og US for USA.
Understellsnummer
Enkelte produkttilbud må styres med angivelse av understellsnummer, for eksempel hvis bilen har
blitt endret i midten av et modellår.
VIN-koden (Vehicle Identification Number) er produksjonsnummeret som hvert produsert
kjøretøyfår som identifikasjon, også kalt understellsnummer eller chassisnummer (Ch).
Nummerserien for understellsnummeret kan være forskjellig avhengig av hvilken fabrikk bilen er
produsert i. Det ellevte tegnet i VIN-koden gir informasjon om hvilken fabrikk som har produsert
bilen ifølge Volvos (produsentens) liste.
1. Her vises profilen som er valgt for bilen. Denne brukes forå filtrere informasjonen, slik at bare
tilbehør som passer for valgt profil vises.

2. Søkefelt der det er mulig å søke etter forskjellig tilbehør ved å angi hele eller deler av tittelen.
Søket er basert på valgt profil.
Det er også mulig å søke etter forskjellig tilbehør for alle bilmodeller ved å krysse av i feltet "Søk
alle modeller".
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3. Tittel som angir benevnelsen til tilbehøret.
4. Operasjonsnummer som refererer til Volvo Standard Time Guide. Dette nummeret angir hvor
lang tid det tar å montere tilbehøret. For produkter som kunden monterer selv er det ikke angitt
noe operasjonsnummer.
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5. Her vises produktets artikkelnummer og kriteriene som eventuelt gjelder for det gjeldende
tilbehøret.

6. Et plusstegn foran produktet betyr at det er et kompletterende produkt. Det er nødvendig for å
få et komplett tilbehør som fungerer.
7. Monteringsanvisning som kan lastes ned eller åpnes i HTML eller som PDF.
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8. Anbefalte tilbehør for produktet.
9. Fotonummer som refererer til Volvos bildedatabase Contenstore.
10. Obs!-rute som inneholder viktig informasjon som for eksempel advarsler, oppfordringer eller
spesielle lovkrav.
11. Fotnote med kompletterende informasjon.

12. Datoen viser når produktsiden sist ble oppdatert.
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