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MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED VOLKSWAGENKORTET
NYHET! POÄNG PÅ ALLT. TILLBEHÖR TILL EXEMPEL.
Varje krona du handlar för genererar en poäng. När du kommit upp i 25 000 poäng dras 100 kr av från din nästkommande faktura.

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 • 150:-/mån vid 12 månader
ränte- och avgiftsfri delbetalning
Totalpris: 1 799:- • Ord cirkapris: 2 999:-

VOLKSWAGEN ORIGINAL
FÄLGRENGÖRNING
Volkswagen Original Fälgrengörning
är ett intensivt rengöringskocentrat
som snabbt löser upp den smuts som
normalt uppstår på bilen fälgar som tex
bromsdamm, pigmentförändringar,
asfalt, m.m. Lämplig för stål- och
aluminiumfälgar.
Art nr: 000 096 304 J • Ord cirkapris: 135:-

12 månader ränte& avgiftsfri delbetalning

Kampanjpris

/mån
Ger 1799 poäng

Ger 99 poäng

150:-

99:-

THULE MOTION XT XL

12 månader ränte& avgiftsfri delbetalning

Snygg och rymlig takbox med användarvänlig design.
Nytt SlideLock-system med separata lås- och
öppningsfunktioner. Låser automatiskt och indikerar
när boxen är ordentligt stängd. LxBxH 2150x915x440
mm. Volym 500 liter, vikt 23,5 kg. Maxlast 75 kg.

500:-

/mån
Ger 5995 poäng

Art nr: T 706 298 B • 500:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri
delbetalning • Kampanjpris: 5 995:- • Ord cirkapris: 7 160:-

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

En bil för den
svenska vintern.

T-Roc.
Nu är nya T-Roc här. En SUV i en ny storlek, med gott
om utrymme, mängder med smarta funktioner och
möjligheten att addera fyrhjulsdrift. Uttrycksfull

design redan från start. Dessutom en stor palett av
färger att välja från så att du kan sätta en personlig
prägel på just din T-Roc, både på insidan och utsidan.

TDI 150 hk 4MOTION. Pris från 259 900 kr. Priserna gäller tom 2018-03-31 (värde lasthållare & takbox 12 099 kr). Bränsleförbrukning blandad körning 5,0 l/100 km. CO₂-utsläpp
131 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter
annonsens införande.

