Amarok Comfortline 3.0 TDI EU6 BlueMotion Technology
8-vxl Automat med Komfortpaket.
Det känns som att Amarok sätter naturlagarna ur spel. Bestig ett berg, dyk ner i en dal eller gasa
upp för en glaciär. Nya Amarok tar dig dit du ska, oavsett terräng. Den turbodrivna V6-dieselmotorn
på 3 liters cylindervolym, 224 hk och 550 Nm gör att du har vad som krävs för alla situationer.
Har du fällt en älg, en gran eller en mindre skog är det inga problem, dragvikten är upp till 3,5 ton.
Upplev den hos din närmaste Volkswagen-återförsäljare eller på volkswagentransportbilar.se
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Köp till All-in. Service 99 från 165:- /mån. Försäkring från 453:- /mån
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. *Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20% kontant, restvärde 45%, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2017). Uppläggnings- och administrationsavgifttillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser, eventuell slutförsäljning samt tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning.
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Rikligt utrustad med bland annat:
Mattsvart tak - Edition 30, Komfortpaket med dubbelsoffa,Ljus och siktpaket, Parkeringshjälp bak,
Lackade stötfångare, Lättmetallfälgar, Ljusviddsreglering, Multifunktionsdisplay, Radio ”Composition
Colour” med 5” pekskärm, Trötthetsdetektering och mycket mer.

/mån*

Köp till All-in: Service 99 från 165:- /mån. Försäkring från 453:- /mån

*Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 2 000 mil/år, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (januari 2017). 20% kontant, restvärde 45%. 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 kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning Transporter blandad körning 5,9 l/100 km, 153 g CO2/km.

