
Månadens  
korterbjudanden 
Maj 2018



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. 30 juni 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.  

VOLKSWAGEN ORIGINAL  
RENGÖRINGSKIT
Bilvårdskit innehållande: Matt och textilrengöring, 
Fälgrengöringsgel, Fälgpensel, Cockpitvård, Vaxpolish 
samt Microfiberduk.

50:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning • 
Kampanjpris: 595:-  •  Ord cirkapris: 760:- •  Art nr: 000 096 355 B

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
CYKELHÅLLARE
Original cykelhållare för montering på lasthållare. 

83:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning
Kampanjpris: 999:- • Ord cirkapris: 1 695:- 
Art nr: 000 071 128 F

VOLKSWAGEN ORIGINAL 
KYLBOX
Användbar såväl i som utanför bilen. 
Optimal Med en kylbox från 
Volkswagen har du alltid kylda 
drycker, frukt, snacks eller annat 
enkelt till hands. Boxen kan också 
ställas om för att varmhålla mat. 
Placeras enkelt i baksätet och 
förankras säkert med bilbältet.  
Volym 25 Liter.

125:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning • Kampanjpris: 1 495:-   
Ord cirkapris: 1 989:- • Art nr: 000 065 400 F 

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

125:- /mån
Ger 1495 poäng

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

50:- /mån
Ger 595 poäng

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

83:- /mån
Ger 999 poäng


