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MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED VOLKSWAGENKORTET
Kampanjpris

395:-

VOLKSWAGEN
ORIGINAL
HJULVÄSKA
Volkswagen Original
hjulförvaringsset i slitstarkt
material och praktiska
bärhandtag och fickor för
hjulbultar. Dessutom
markering för var på bilen
hjulet ska placeras. Upp till
18’’ fälg
Art nr: 000 073 900
Kampanjpris: 395:Ord cirkapris: 566:-

12 månader ränte& avgiftsfri delbetalning

308:-

/mån

HELLA FJÄRRLJUSRAMP
Fjärrljusramp med 16 högeffekts LED ger ett bra
ljustillskott. Flexibel montering med steglöst ställbara
hållarfötter. Monteringsdetaljer tillkommer.
Art nr: T 402 470 • 308:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri
delbetalning • Kampanjpris: 3 690:- • Ord cirkapris: 4 100:-

DFREEEZE FJÄRRSTYRD VÄRME I BILEN
Om du har Webasto parkeringsvärmare monterat från fabrik kan du
lägga till tjänsten dfreeeze. Med hjälp av den kan du slå på och av
värmaren via mobilen eller surfplattan och läsa av aktuell temperatur i
bilen. När du ställer in din avresetid beräknar tjänsten hur långt i förväg
värmaren ska sättas igång för att du ska få en behaglig temperatur.
Passar ej Touareg och el-bilar. Monteringskostnader tillkommer.

12 månader ränte& avgiftsfri delbetalning

250:-

/mån

250:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning
Kampanjpris: 2995:- • Ord cirkapris: 3 995:- • Art nr: 000 054 929 C

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

Vi elektrifierar Sverige.
Nu ingår även laddbox med installation
från CLEVER, värde ca 17 000 kr.*

Passat Sportscombi GTE
Pris från 431 900 kr.
Förmånsvärde från 1 383 kr.**
Volkswagen Leasing från 3 440 kr/mån.***
Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC): 1,7 l/100 km. Elförbrukning, blandad körning (NEDC): 13,2-13,6 kWh/100 km). CO₂-utsläpp, blandad körning (NEDC):
38 g/km. Räckvidd upp till 50 km enligt körcykel i testmiljö. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så somkörsätt, körförhållanden, uppvärmnings/
kylbehov etc. *Erbjudandet gäller t o m 2017-12-31. **Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde
hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. ***Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på
VWFS basränta (juli 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen
på bilden är extrautrustad.

Volkswagen

DELA UPP BETALNINGEN
PÅ 12 MÅNADER UTAN RÄNTA
ELLER AVGIFTER.
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

