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Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Lokala prisvariationer kan förekomma.

CALIX SLIM LINE 1600W
Modern kupévärmare i 
miniformat med vanlig 230V 
stickkontakt. Monteras med 
golvstativ eller väggfäste. Fästet 
kan justeras 30° vilket ger 
ytterligare flexibilitet att rikta 
luftflödet. Kan monteras 
upp-och-ned. Levereras även 
med ett unikt säkerhetsband 
(safety strap), detta i kombina-
tion med golvstativet möjliggör 
en krocksäker produkt för fast 
montage.

PACKLINE FX-SUV 
Låg takbox i glasfiber utvecklad för SUV och 
bilar med stor baklucka och kort tak. Lev ink. 
monteringskit. Mått: (LxBxH) 210x90x27 cm. 
Volym: 400 liter, vikt 25 kg.

Art nr: T 706 601  •  633:-/mån 12 månader  
ränte- och avgiftsfri delbetalning     
Totalpris: 7 599:-  •  Ord cirkapris: 9 299:-

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

633:- /mån

MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED VOLKSWAGENKORTET 

TIGUAN LJUSPAKET RIGID SR20
Komplett LEDljusrampkit innehållande monteringssats, 
kablage och Rigid SR20 extraljusramp. För Tiguan 2016 - 

Art nr: T 401 921 TI  •  Totalpris: 8 955:-  •  746:-/mån vid 12 
månader ränte- och avgiftsfri delbetalning

Bränsleförbrukning blandad körning 4,4 – 4,7 l/100 km, CO
2
-utsläpp 101 – 108 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,63% okt 2016). Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.  

 

Nya up!  

Missa inga ögonblick.  

Pris från 129 900 kr. 

Billån 920 kr /mån* 
Utrustad med bland annat: 

• Autobromsfunktion • Fäste och smartphoneanslutning med appen  

”maps+more” med navigation • Färddator och bluetooth handsfree  

• Luftkonditionering AC • Lättmetallfälgar 15" Radial  

Central 

Forskargatan 13, Södertälje, 08-553 779 00 

www.volkswagen.se,  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 7,8  l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 137 – 180 g/km. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31. Erbjudandet gäller ej Touareg.  
För Golf Alltrack gäller det endast lagerbilar.  

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

~ÅF-Limpa~

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard.  

För att vi är Volkswagen.  

Sharan från 342 900 kr. Passat Alltrack från 336 000 kr. Tiguan från 293 000 kr. Golf Alltrack från 271 900 kr. Touareg från 469 900 kr. 

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 7,8 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 137 – 180 g/km. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 
Bilarna på bilden är extrautrustade. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31. Erbjudandet gäller ej Touareg. För Golf Alltrack gäller det endast lagerbilar.

Art nr: T 606 050 A  • Totalpris: 595:-  
Ord cirkapris: 950 :-  • 50:-/mån vid  
12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning 

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

50:- /mån

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

746:- /mån



När du hyr bil av Europcar får du alltid säkra 
och välutrustade bilar av högsta kvalitet. 
Europcar bedriver biluthyrning på 135 
uthyrningsstationer i Sverige och finns i över 
140 länder i världen. 

Med Volkswagenkortet Visa får du 10% rabatt 
över hela världen när du hyr bil hos Europcar*. 

Boka din bil på www.europcar.se, via telefon 
på 0770-77 00 50 eller hos din lokala 
Europcarstation. Uppge kundnummer 
40749340 och betala med Volkswagen- 
kortet Visa.

För att rabatten ska dras på din hyra måste 
bokningen göras i Sverige.

10% RABATT PÅ HYRBILEN 
HOS EUROPCAR

* Ett fåtal länder och perioder är undantagna


