
*Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 2 000 mil/år.  20% kontant, 45% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2017). Garanterat rästvärde. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka 
månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Kan ej kombineras med andra ramavtal eller rabatter. Reservation för sedvanlig  kreditprövning. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser, eventuell slutförsäljning 
samt tryckfel. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 4,5 l/100 km, 112 g CO2/km. ®Produktnamnet Caddy är ett registrerat varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S.A. 

Caddy Edition 35

Folkabussen. 70 år.

Caddy Skåp EDITION 35 2.0 TDI EU6 
BlueMotion Technology 

Allt det här ingår.
Utrustning.
• Svart tak och svarta takrelingar
• Svarta glanssvarvade lättmetallfälgar
• Hastighetsberoende servostyrning Servotronic
• Farthållare
• Radio Composition Media med 
   Bluetooth och 4 högtalare
• Hög skiljevägg med fönster
• Dekorinlägg Dark Silver Brushed
• Front Assist med nödbromsfunktion
• Ljus- och siktpaket
• Multifunktionsdisplay med trötthetsvarning
• Klimatanläggning

 

179.900:– exkl. moms. 

Bränsledeklaration Multivan blandad körning från 6,6 l/100km, 173 CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 20% kontant, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2017). **Volkswagen Billån
96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS (eff. ränta 3,17–3,18% maj 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare
är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.

463.600:–
exkl. moms.

Leasing

5.495:– /mån*

Köp till All-in 

Service 99 från 165:- /mån. 
Försäkring från379:- /mån.

Multivan 
Summer Edition 
TDI 2.0 204 hk 
4Motion och DSG

För 70 år sedan föddes idén till dagens Transporter
och Multivan. En bil som med tiden bland annat
förvandlades till den omtyckta Folkabussen.
För att fira har vi tagit fram en specialversion
av dagens motsvarighet – Multivan Adventure.
Den har plats för sju personer och mycket

bagage. Med hjälp av glidskenor kan du möblera
med enkelstolar, soffa och bord precis som du
vill ha det. Multivan Adventure har en TDI-motor
på 204 hk med 4MOTION, DSG automatlåda och
omfattande utrustning. Bland annat navigations-
system och backkamera.

Leasing

2.487:– /mån*
Köp till All-in 

Service 99 från 165:- /mån. 
Försäkring från 453:- /mån.


