
Funktionell takbox för alla behov 
– Thule Touring Alpine.

Den här takboxen har ett patenterat snabbfäste, som gör 
monteringen både enkel och säker. Boxen går att öppna från båda 

långsidorna, vilket underlättar vid i- och urlastning. Och för maximal 
säkerhet har boxen ett centrallås, där det inte går att ta ur nyckeln 

om inte alla låspunkter är stängda.

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/3-2017 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Reservation för felskrivning och eventuell slutförsäljning.

Med plats för nya äventyr.

Just nu!

Specialpris på

Touring Alpine

3.495:-
(ord. pris 5.864:-)

Specifikation: Längd: 232 cm, Bredd: 70 cm, Höjd: 42 cm, Volym: 430 liter, Vikt: 15 kg, Maxlast: 50 kg, 4–6 skidor/4–5 snowbo-
ards, Max. skidlängd: 220 cm. Artikelnummer: T 706347B

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

292:- /mån

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!

20% rabatt på lastbågar på ordinariepris vid köp av takbox

*Volkswagenkortet Visa har en ränte-och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Volkswagen återförsäljare eller om du frångår din delbetal-
ningsplan för köpet tillkommer 15,85% i rörlig ränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en effektiv ränta på 19,75% vid en skuld på 10.000 kr i 12 månader (2016-12-02). 
Exempel: Handla för 10.000 kr och betala 918 kr/mån i 12 månader. Totalt återbetalningsbelopp 11.008 kr. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar kredit i samarbete med 
Ikano Bank AB (Publ), org.nr 516406-0922.

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

166:- /mån

Modell Art nr Ord pris Kampanjpris

Golf SC 5G9 071 151 A 2800:- 1995:-

Passat SC 3G9 071 151 2995:- 1995:-

Sharan 7N0 071 151 2950:- 1995:-

KAMPANJPRISER 

Volkswagen Original Lasthållare


