Multivan.

• 1 barnstol integrerad i 2:a sätesraden • ACC – Adaptiv farthållare inkl City
• Allergifilter • Armstöd för båda säten i förarhytten • Bluetooth handsfree
Centrallås med fjärrkontroll och innermanövrering • Dragkrok, avtagbar/låsbar
(inkl. släpstabilisering) • Parkeringsvärmare med tidur • 3 utdragslådor under
3-sitssoffan nödbromsfunktion • Dragkrok, avtagbar • Hjulbultar låsbara
• LED-huvudstrålkastare och LED-bakljus och LED-bakljus, ljus & sikt.
• Motorassistent • Multifunktionbord med separata styrskenor i golvet
• Multifunktionsläderratt • Parkeringssensor fram och bak • Servostyrning och
säkerhetsrattstolpe, justerbar i höjd och längd • Radio ”Composition Colour”
med 5” pekskärm • Sido- och huvudkrockkubbar på yttre sittplatserna i
passagerarutrymme • Reservhjul i stål med normaldäck m.m.

*Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 2 000 mil/år, 40% ränta.
Första förhöjd hyra 20%. Volkswagen Serviceavtal och Volkswagen.
Försäkring ingår. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens
förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggningsoch adminis-trationsavgift tillkommer. Kan ej kombineras med andra
amavtal eller rabatter. Reservation för sedvanlig kreditprövning.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser, eventuell
slutförsäljning samt tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Bränsleförbr. Blandad körning 5,9 l/100 km, 153 g CO2/km.

Multivan Comfortline
2.0 TSI BlueMotion

Från 269.200:– exkl. moms.
Från 3.445:–/mån* exkl. moms.

Jubileumserbjudande.
4 ST CRAFTER SKÅP 163 HK 2.0 TDI 2016
Candyvit. Dragkrok (kula) med tillåten släpvagnsvikt på max 2,0t
(Stödlast 100 kg) Truckerpaket: Hillholder, Armstöd, farthållare,
Värmare 5 kW - fjärr, Fjädrande förarstol, Inkläddbakvägg.
Stöldlarm med kupéövervakning och bortbogseringsskydd,
Backkamera, Multifunktionsratt och mycket mer

Förr 357 721:ENDAST

4

Nu 279 900:3 031:- /månad*

BILAR

Alla priser är ex moms. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 3,95% ränta.
Första för höjd hyra 25%, restvärde 117 000:-. Reservation för sedvanlig kreditprövning

Fler erbjudanden hittar ni på vår hemsida volkswagengoteborg.se gå in under transportbilar/erbjudanden.

Kvällsservice!

För dig som är helkund hos Volkswagen Transportbilar i Göteborg.
Vi gör service på din bil utan
att det påverkar din arbetsdag.

Lämna din bil fram till 18.00 och
hämta den 06.45 dagen därpå!

Du som köper din bil och servar den hos oss kan lämna in
din bil på service i slutet av arbetsdagen och hämta den
på morgonen dagen därpå!

VW Sisjön Tel. 031-750 17 60
VW Aröd Tel. 031-381 88 00

