
 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 ▼ ▼

Den nya generationens alkomätare!
Dräger Alcotest 3820 är den första alkomätaren som är godkänd mot den professionella standarden 
och som riktar sig mot den privata marknaden. Det är en helt ny generation av alkomätare där mät-
prestanda och snabbhet är dess utmärkande egenskaper. Alkolåset kan särskilja alkoholen som finns 
i till exempel munskölj, spolarvätska eller handsprit. Den är så liten att den enkelt får plats i fickan 
eller handväskan. Den gör bokstavligt talat inget väsen av sig om man inte vill, det går att stänga av 
det guidande ljudet vid utandningsprov.

Bra kvalitet behöver inte göra det krångligare
En alkomätare ska vara enkel att använda, hur avancerad teknologin bakom än är. Därför är menyn 
till Alcotest 3820 på svenska och användaren manövrerar med hjälp av en enda funktionsknapp.
Instrumentet har bara någon sekunds uppstartstid och levererar garanterat korrekta resultat, varje 
gång, i temperaturer från -5°C till +50°C.

Drägers nya alkotestare är framtagen för privatpersoner som alltid vill känna sig helt säkra och 
trygga med att de är körklara, är därför testad och godkänd enligt den betydligt tuffare professio-
nella europastandarden (EN15964), detta gör den såklart även godkänd för den privata standarden 
(EN16280). Ett skyddande lock som gör hanteringen enkel ingår. Förvara gärna alkomätaren i den 
medföljande tygpåsen som ett extra skydd mot repor. I påsen får även ett extra munstycke plats.

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

*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

Alkomätare

Kör tryggt mellan sommarens alla högtidligheter och fester.

Alkomätare 3820. 

Kampanjpris:  2 495 kr
Ord.pris: 2 911 kr

Artikelnummer alkotest: T  833820.

Mätområde 0-5 ‰. Integrerat batteri 
som är avsett att hålla under enhetens 
livslängd (ca 1500 utandningar). De 
tio senaste mätningarna sparas. Mått 
50x133x29 mm. Vikt 130 g.

Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor!

5 ST MUNSTYCKEN PÅ KÖPET


