Informação

Novo Volvo FH com boa aceitação nos
transportadores nacionais
Com apenas alguns meses de presença no mercado nacional, o novo Volvo FH tem
sido alvo do interesse de muitos transportadores nacionais, tendo sido já entregues
várias unidades durante os meses de Junho e Julho.

Apresentado como novidade mundial em Setembro de 2012, as primeiras unidades do
novo Volvo FH em Portugal foram já entregues nos meses de Junho e Julho.
Entre os destinatários das primeiras unidades vendidas em Portugal, encontram-se
transportadores como Faftir, Transnós, Transportes Cardoso & Sequeira, Benjamim
Filipe Carvalho, e Transportes João Pires. Entre as estas primeiras unidades entregues
está também incluído um FH16, 750cv, adquirido pela Transwhite.
"Para o sucesso que este novo modelo tem revelado contribuem não só as inovadoras
características do FH, mas também a campanha de Lançamento que temos em curso, que
apresenta este novo modelo, na sua versão Euro V, com condições altamente vantajosas",
refere Carlos Feliciano, director comercial de camiões, autocarros e equipamentos
industriais da Auto Sueco.
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Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para aceder ao vídeo sobre as várias fábricas e os vários produtos do
Grupo Volvo. Pode transferir gráficos em formato MPEG2 ou encomendá-los em formato de cassete Beta SP. O registo
e os vídeos são gratuitos para a comunicação social.
Estão disponíveis imagens no banco de imagens da Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks fornece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, disponibilizando uma
gama completa de camiões pesados. O apoio ao cliente é assegurado através de uma rede global de 2.300
concessionários e oficinas em mais de 140 países. A montagem dos camiões Volvo é feita em 16 países de todo o

mundo. Em 2012, foram vendidos mais de 105.000 camiões Volvo em todo o mundo. A Volvo Trucks é membro do
Grupo Volvo, um dos principais fabricantes do mundo de camiões, autocarros, equipamento de construção e sistemas
de transmissão para aplicações marítimas e industriais. O Grupo também fornece soluções de financiamento e
assistência. O trabalho da Volvo assenta nos valores fundamentais de qualidade, segurança e protecção ambiental.

