
Barnstolskampanj

Banstol BeSafe iZi Up X3

Sparkskydd BeSafe med fickor

 Volkswagenkortet* är kopplat till en kredit som du kan utnyttja 
när du betalar service, reparationer och tillbehör i Volkswagens 
butiker och verkstäder. Dela upp betalningen på 12 månader utan 
att betala ett öre i avgifter eller ränta. Inga dolda kostnader bara ett 
smart kort som passar alla. Läs mer på volkswagenkortet.se

Dela upp betalningen med det kostnadsfria Volkswagenkortet! Läs mer ▼ ▼

Huvud- och ryggstödet kan enkelt justeras på båda sidor av sätet med ett enhandsgrepp. Denna funktion i kombi-
nation med den synkroniserade bältesguiden säkerställer att bältet alltid är rätt placerat över barnets axel. iZi Up X3 
är enkel att montera med bilens bälte och barnet kan själv justera sittvinkeln under färd. Då iZi Up X3 inte har några 
förvirrande bälteshorn, minskar risken för felanvändning.

Vikt: 15-36 kg. Ålder: Ca. 4-12 år. Montering: Trepunktsbälte. 
Riktning: Framåtvänd. Färg: Black Cab. Artikelnr: T 112164.

För att skydda stolen framför och för att barnet skall ha en 
plats att förvara sina leksaker, har vi skapat ett roligt sparkskydd 
med fickor. Färg: Svart. Artikelnummer: T 106050. 

Dessa erbjudanden kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 augusti 2016

Under sommaren färdas vi oftare och längre med våra barn i bilen. 
Se till att liten som stor färdas tryggt!
Nu har vi kampanj på en av marknadens bästa bilbarnstolar!
BeSafe iZi Up X3 växer med barnet genom hela användningstiden 
och positionerar bältet rätt under hela användningstiden och 
ger högsta säkerhet och bästa komfort. 

iZi Up X3 ger barnet mycket god säkerhet 
och komfort genom hela användningstiden 
då bältesstolen växer med barnet.

Ord.pris: 2 483 kr

Kampanjpris:  1 695 kr

Se även till att skydda bilen på insidan 
och bibehåll dess värde. Det krävs ingen 
montering, det är bara att hänga upp 
skyddet på bilstolen framför.

Ord.pris: 269 kr.  Kampanjpris:  199 kr

*Precis som för alla andra kortköp är det viktigt att känna till att Volkswagenkort Visa har en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Volkswagen återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer 16% i rörlig ränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en 
effektiv ränta på 19,90% vid en skuld på 10.000 kr i 12 månader (2015-06-24). Exempel: Handla för 10.000 kr och betala 918 kr/mån i 12 månader. Totalt återbetalningsbelopp 11.015 kr. Volkswagen Group Sverige AB (kreditförmedlare) förmedlar kredit i samarbete med Ikano Bank AB (Publ), org.nr 516406-0922

Tryggare barn i 
bilen i sommar


