Informação

Volvo inaugura concessionária em Natal
O Grupo Gotemburgo, concessionário Volvo, acaba de inaugurar uma nova
concessionária de caminhões e ônibus em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A
nova casa é maior que a anterior e está localizada em um ponto estratégico e de fácil
acesso.

“Estamos ampliando em 100% a nossa capacidade de atendimento na região. Esta nova
casa possui uma estrutura completa de serviços, o que nos permite atender aos clientes da
marca com mais qualidade e conforto”, afirma Ricardo Pamplona, presidente do Grupo
Gotemburgo.
Junto com a rede de concessionários, a Volvo está ampliando a capacidade de
atendimento aos clientes da marca em todo o Brasil. “A frota Volvo que circula no país
está aumentando e, para mantermos a qualidade de atendimento aos nossos clientes e
garantirmos a alta disponibilidade dos nossos veículos, precisamos ter uma rede
estruturada e com capacidade para atender as demandas com agilidade”, destaca Roger
Alm, presidente do Grupo Volvo América Latina.
A Gotemburgo Natal está localizada em um ponto estratégico às margens da BR 101, no
município de São José do Mipibú, Região Metropolitana de Natal. A rodovia é a
principal via de entrada e saída do Rio Grande do Norte e o endereço oferece fácil acesso
ao polo logístico da região, onde atuam as principais empresas de transporte do estado.
“A frota circulante na região é alta. O Rio Grande do Norte é um importante polo de
extração de sal e petróleo, além de ser forte em agricultura, mineração e turismo”, destaca
Pamplona.
A concessionária está instala em uma área de 22 mil metros quadrados, com 2.600
metros de área construída. Com instalações modernas e oficina especializada, a casa
possui 14 boxes de atendimento, mais quatro para serviços de funilaria e pintura e dois na
área de Pit Stop, para troca de óleo e filtros.
A estrutura da nova casa conta ainda com dormitório, sala de espera, refeitório com
almoço gratuito para motoristas que aguardam por serviços, e estacionamento com
segurança 24 horas.

Grupo Gotemburgo
O Grupo Gotemburgo é formado por uma rede de nove concessionárias, com casas em
Salvador, Feira de Santana e Barreiras (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Recife (PE),
Campina Grande (PB), e em Natal (RN), e uma unidade especializada em Seminovos
Viking em Itabaiana (SE).
O grupo também está investindo na expansão dos negócios na Nordeste do país. Em
2015 deve inaugurar duas novas casas, uma em Luis Eduardo Magalhães (BA) e uma
Petrolina (PE); e em 2016, mais quatro: em Caruaru (PE), João Pessoa (PA), Mossoró
(RN) e Santo Antônio de Jesus (BA).
Todas as casas da Gotemburgo estão localizadas em cidades estratégicas, que são polo
econômico regional e com alto fluxo de circulação de caminhões.
Rede Volvo
A Volvo conta com uma rede de atendimento formada por 91 concessionárias espalhadas
pelo Brasil. Todas são localizadas em pontos estratégicos, com alto fluxo de veículos, e
possuem equipes especializadas e o know-how necessário para oferecer soluções
personalizadas para atender às demandas de cada um de seus clientes.
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A Volvo Trucks oferece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, oferecendo uma
grande variedade de caminhões de carga média a pesada. O suporte ao cliente é protegido por uma rede global de
2.100 concessionárias e oficinas em mais de 140 países. Os caminhões da Volvo são montados em 14 países de todo
o mundo. Em 2013, mais de 116.000 caminhões da Volvo foram entregues em todo o mundo. A Volvo Trucks faz parte
do Grupo Volvo, um dos fabricantes líderes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e sistemas de tração
para aplicações nos setores náutico e industrial. O Grupo também fornece soluções para financiamento e manutenção.
O trabalho da Volvo se fundamenta nos valores centrais de qualidade, segurança e cuidado com o meio ambiente.

