Privatleasa
till sommarpris.

Polo
Utrustad med bland annat:
• AC, luftkonditionering • Lättmetallfälgar Estrada 15”
• Autobroms • Mediasystem med 5” färgskärm
• Bluetooth handsfree

Privatleasing från

1 995 kr/mån

inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 134 900 kr.
Vinterhjul från 199 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7 – 6 l/100 km, CO₂-utsläpp 95 – 140 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller lagerbilar t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Golf
Utrustad med bland annat:
• Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake med
Pedestrian Monitoringfotgängarigenkänning • App-Connect smartphone
-anslutning • LED-bakljus • Lättmetallfälgar Toronto 16” • Pre-Crash och
Multikollisionsbroms • Radio Composition Media med 8“ display

Privatleasing från

2 495 kr/mån

inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 189 900 kr.
Vinterhjul från 249 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 7,9 l/100 km, CO₂-utsläpp 38 – 180 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Tiguan 1,4 TSI 150 Executive Edition
Utrustad med bland annat:
• Elmanövrerad bagagelucka • LED-strålkastare • Eluppvärmd multifunktionsläderratt
• Fjärrstyrd parkeringsvärmare med timerfunktion • Adaptiv farthållare med Front
Assist, City Emergency Break och Pedestrian Protection • App-Connect
smartphoneanslutning • Lane Assist och Light Assist • Lättmetallfälgar Kingston 18”
• Parkeringssensorer fram och bak

Privatleasing från

3 595 kr/mån

inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 259 900 kr.
Vinterhjul från 360 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 6,8 – 7 l/100 km, CO₂-utsläpp 153 – 161 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Passat Sportscombi
Utrustad med bland annat:
• 3-zons klimatanläggning • Adaptiv farthållare med Front Assist och City
Emergency Brake • App-Connect, smartphoneanslutning • ErgoComfort
förarstol • Active Info Display - digital och interaktiv instrumentering
• LED-bakljus • Multikollisionsbroms • Parkeringssensorer fram och bak
• Radio Composition Media med pekskärm

Privatleasing från

3 595 kr/mån

inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 259 900 kr.
Vinterhjul från 360 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 7,3 l/100 km, CO₂-utsläpp 38 – 168 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Golf Sportscombi
Utrustad med bland annat:
• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City
Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian
Monitoring • App-Connect smartphoneanslutning • LED-bakljus
• Lättmetallfälgar Toronto 16” • Pre-Crash och Multikollisionsbroms
• Radio Composition Media med 8” display

Privatleasing från

2 495 kr/mån

inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 189 900 kr.
Vinterhjul från 249 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 4–7,2 l/100 km, CO₂-utsläpp 103–164 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

