
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.

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

HELLA LED 470

Art nr: T  402 470  •  333:-/mån vid 12 mån
ränte-och avgiftsfri delbetalning
Totalpris: 3 995:-  •  Ord cirkapris: 4 720:-

Fjärrljusstrålkastare i form av en kompakt ljusramp. Sexton 
högeffekts LED ger ett bra ljustillskott. Bred ljusbild. Flexibel 
montering med steglöst ställbara hållarfötter och en totallängd 
på 528 mm gör den lättmonterad.

Elektrifiera vardagen.
Nya Passat GTE.
 
Pris från 458 500 kr.  
Förmånsvärde från 1 316 kr/mån

Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. Räckvidd på el upp till 56 km enligt WLTP-körcykeln (motsvarande upp till 70 km enligt den föregående NEDC-körcykeln). Den faktiska räck-
vidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Bränsleförbrukning blandad körning från 1,4 l/100 km. Elförbrukning blandad körning från 16,7 kWh/100 km. CO₂-utsläpp 
blandad körning från 32 g/km. Skattegrundande CO₂-utsläpp från 37 g/km. Miljöklass Euro 6 AM. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. 

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

333:- /mån
Ger 3995 poäng

KUPÉVÄRMARE WAVELINE 1700W

Waveline är den senaste serien med kupévärmare i 
miniformat från Svenska Calix. Innehåller bl.a: 360° 
Vinklingsbart fäste med bajonettanslutning, Golvstativ, 
Väggfäste och Quick clip, On/Off knapp + effekt, Ny 
motorteknik som ger ökad effektivitet. Denna kupévärmare 
kan även monteras upp och ner.

Art nr: T 606 053  •  58:-/mån vid 12 månader ränte-och avgiftsfri 
delbetalning Totalpris: 695:-  •  Ord cirkapris: 950:-

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

58:- /mån
Ger 695 poäng

Art nr: 706 298 B  •  483:-/mån vid 12 månader ränte- och 
avgiftsfri delbetalning  •  Totalpris: 5 795:-  •  Ord cirkapris: 7 299:-

THULE MOTION XT XL
Snygg och rymlig takbox med smarta 
funktioner och användarvänlig 
design. Det nya SlideLock-system 
med separata lås- och 
öppningsfunktioner, låser automatiskt 
locket på plats och indikerar när 
boxen är ordentligt stängd

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

483:- /mån
Ger 5795 poäng


