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Pris från 341 000 kr. Nu ingår Lasthållare och takbox från Thule (värde 12 099 kr). Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO₂-utsläpp 153 g/km. Miljöklass Euro 6. 
Ski Team-erbjudandet gäller t.o.m. 2019-03-31. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

I rymliga Allspace använder du så många av de sju 
sätena som du behöver, fäller ner övriga, och får 
plats med allt bagage också. 4MOTION fyrhjulsdrift 

och flera säkerhetssystem är standard. Parkerings-
sensorer, elmanövrerad bagagelucka, digitala mätar-
tavlor och LED-strålkastare ingår också.

Anpassad för  
svensk vinter. 

Tiguan Allspace TDI 190 DSG 4MOTION GT. 

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.  

VW VINTERKIT
Vinterkit med isskrapa, frostskydd 
500 ml, avisare 500 ml, och 
listskydd som förhindrar fastfrysning 
av dörrar 75 ml.

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

Art nr: T 630 056  •  62:-/mån vid 12 månader   
ränte- och avgiftsfri delbetalning  
Totalpris: 749:-  •  Ord cirkapris: 978:-

Art nr: 000 054 929 D  •  291:-/mån vid 12 månader ränte- och 
avgiftsfri delbetalning   •  Totalpris: 3 495:-  •  Ord cirkapris: 3 580:-

Art nr: 000 096 352 L
Ord cirkapris: 325:-

KUPEFLÄKT 1400W DEFA

Världens minsta kupévärmare! Kupévärmare med 
PÅ/AV strömbrytare och ett effektområde för 
små till medelstora personbilar eller 
medelvinterklimat.

DFREEEZE APP START
Dfreeeze Appen gör det möjligt att styra din VW:s 
parkeringsvärmare via din Smartphone oavsett hur långt du 
är från fordonet. Parkeringsvärmaren kan fortfarande styras 
med hjälp av befintliga och installerade kontrollelement 
(t ex uppvärmning knapp, timer, fjärrkontroll).

Passar endast för bilar med 
fabriksmonterad 
Webastovärmare inkl. 
fjärrstart!

Kampanjpris     

249:- 
Ger 249 poäng

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

62:- /mån
Ger 749 poäng

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

291:- /mån
Ger 3495 poäng


