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Större än du tror.

Nya Polo med rymligare kupé  
och 25% större bagageutrymme.
Inte så mycket större på utsidan, rejält rymligare 
invändigt. Nya Polo erbjuder utrymme, komfort och  
teknik som vanligtvis förknippas med större bilar. 
 
Privatleasing från 1 995 kr/månad inkl service.*  
Kampanjpris från 149 900 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,4 l/100 km, CO₂-utsläpp 101 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (februari 2018). Övermil 
och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka eller ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som  
metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2018. Bilen på bilden är extrautrustad.  Varje enskild återförsäljare har rätt till egen prissättning.  Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinne-
hållet som beskattning av fordon efter annonsens införande.

MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED VOLKSWAGENKORTET 

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

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

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: T 115 164  •  150:-/mån vid 12 månader   

ränte- och avgiftsfri delbetalning  
Totalpris: 1 799:-  •  Ord cirkapris: 2 999:-

83:-/mån vid 12 månader 
ränte- och avgiftsfri delbetalning  

Totalpris: 995:-  •  Ord cirkapris: 2 425:-

Art nr: 000 096 304 J  •  Ord cirkapris: 135:-

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
KOMFORTSYSTEM, PAKET
Paket som gör resan till ett nöje. 
Paketet består av en bashållare 
och en klädhängare. Välj till 
valfri hållare till läsplatta. 
Skiftas enkelt genom ett 
klickfäste på basmodulen.

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

150:- /mån
Ger 1799 poäng

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

83:- /mån
Ger 995 poäng

Kampanjpris

99:- 
Ger 99 poäng


