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

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 

Nu behöver du inte leta efter ett fik för att njuta av en god espresso. 
Med Espresso AutoSet har du alltid en egen liten kaffebar ombord. 
Maskinen drivs av ett 12V eluttag och innehåller två okrossbara 
espressokoppar, servett, 25 st Pods och en elegant förvaringsväska. 
Maskinen får inte användas vid körning!

Art nr 000 069 641  •  166:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning  
Totalpris: 1 995:-   •  Ord cirkapris: 2 137:-

VOLKSWAGEN ORIGINAL ESPRESSOBRYGGARE

BESAFE IZI UP X3 FIX
Stolen har SIR – Side Impact 
Rotation och roterar vid en 
eventuell kollision för att 
skydda barnets huvud. 
Huvudstöd och bälte kan 
justeras med barnet i stolen. 
ISOfix är en mekanisk säker 
montering som indikerar rätt 
montering. För barn ca 4–12 år 
(15–36 kg). Kulör: Svart

Art nr: T 115 164 • 167:-/mån   
12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning  Totalpris: 1 999:-   
Ord cirkapris: 2 799:-

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

167:- /mån

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

166:- /mån

Volkswagen

Bränsleförbrukning blandad körning 5,6 – 7,8 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 146 – 180 g/km *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% 
restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,30% dec 2016). **Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild 
leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 
6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. 
För att vi är Volkswagen.

Tiguan
Utrustad med bland annat:
• 3-zons klimatanläggning • Adaptiv farthållare och autobroms • Lane Assist körfil- 
assistent • Bluetooth handsfree och smartphoneanslutning • Radio Composition 
Media med 8” färgskärm • Lättmetallfälgar Tulsa 17” • Bagage utrymme på  615 liter

Pris från 293 000 kr 

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

2070
LEASING

FRÅN

KRONOR**

1650

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. 



När du ska lämna din bil på service, 
underhåll eller köpa tillbehör är det smart 
att betala med Volkswagenkortet Visa.  
Lika smart är att dela upp självrisken vid  
ett försäkringsärende. 

Alla köp över 500 kronor delas nämligen 
automatiskt upp på 12 månader.  
Du betalar ingen ränta eller extra avgift. 
Läs mer om delbetalningen på 
www.volkswagenkortet.se

DELA UPP BETALNINGEN  
PÅ 12 MÅNADER UTAN RÄNTA  
ELLER AVGIFTER.


