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MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED VOLKSWAGENKORTET 

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.  

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

HUNDBUR VARIOCAGE SINGLE LARGE

Art nr: T 100 363  •  333:-/mån vid 12 månader ränte- och 
avgiftsfri delbetalning  •  Totalpris: 3 995:-  •  Ord cirkapris: 5 090:-

Enkelbur med gott om plats.En säker och 
mycket praktisk hundbur, som också ger 
plats för annat. Med några enkla handgrepp 
anpassas djupet till just din bil.

Nya flexibla T-Cross.

Ommöbleringsbar och med öppen planlösning – det är lätt att anpassa nya flexibla 
T-Cross till det du vill göra. Dessutom har den gott om säkerhetsfunktioner som 
standard. Till exempel bromsar den för fotgängare, hjälper dig att hålla filen och 
varnar dig när du blir trött. Välkommen att upptäcka storheten i en kompakt SUV.

Pris från 199 900 kr.
Privatleasing från 2 595 kr/mån 
inkl. service

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 – 6,3 l/100 km. CO2-utsläpp från 131 – 142 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 112 g/km. Miljöklass Euro 6. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 
 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal 
ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller till och med 2019-08-31. Bilen på bilden är extraut-
rustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Volkswagen

volkswagen.se

Psst... Dessa produkter går även bra att beställa på Volkswagentillbehör.se

3G9017221 Passat SC 2195 kr 1895 kr 
5G9017221 Golf SC 2195 kr 1895 kr 
5NA017221 Tiguan 1695 kr 1395 kr

Artikel # Modell Ord. pris Kampanj

SÄKERHETSNÄT VW
Säkrar upp det du stoppar i 
bagageutrymmet så att både lasten 
och du åker säkrare. Urtagen i nätet 
gör att det inte hindrar 
sidokrockgardinernas funktion.

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

333:- /mån
Ger 3 995 poäng

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

CYKELHÅLLARE VW
Lätt, stark, stabil och låsbar 
cykelhållare som du enkelt 
monterar i lasthållare på taket.

Klarar en cykel som väger upp till 
20 kg, däckbredd 3 tum, max 
ramrör 100 mm (ovala ramrör, 
max 80 mm runda ramrör).

I det unika City Crash Plus-testet 
uppfyller cykelhållaren Volkswagens 
högsta standard.

Art nr: 000 071 128 F  •  92:-/mån vid 12 månader ränte- och 
avgiftsfri delbetalning  •  Totalpris: 1 100:-  •  Ord cirkapris: 1 595:-

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

92:- /mån
Ger 1100 poäng


