
Tryggt, enkelt och ekonomiskt.

Genom ett service- och underhållsavtal slipper du problem och oväntade kostnader. Nu kan du 
teckna ett mycket förmånligt avtal för din nya VW Transportbil. Det kostar bara 99 öre per mil exkl. 
moms. Den låga fasta månadskostnaden för service- och underhållsavtalet betalar du tillsam-
mans med leasingfakturan från Volkswagen Finansiering. Med hjälp av avtalet ökar dessutom 
andrahandsvärdet ytterligare. En bil som servats och reparerats regelbundet enligt serviceboken  
och med hjälp av originaldelar kommer alltid vara mer värd den dag du ska sälja den. 

Kom in så berättar vi mer om alla fördelar med 
ett service- och underhållsavtal.
För Crafter gäller att du kan teckna avtal på 3, 4 eller 5 år. Minsta körsträcka är 3.000 mil per år och den högsta 6.000 mil 
per år dock högst 18.000 mil på 5 år. För Caddy, Amarok, Transporter, Caravelle, Multivan och California kan du teckna ett 
avtal på upp till 3 år och 6.000 mil eller 9.000 mil.

Service och underhåll 
för 99 öre milen!
 

INNEHÅLLSDEKLARATION ALL-IN

Vill du ha ett bekymmersfritt bilägande handlar det naturligtvis först och främst om att 
välja en bil med bra kvalitet. En transportbil från Volkswagen till exempel. Men det finns 
mycket mer som kan göra din vardag enklare och bekvämare.  Genom All-in får du förutom 
garantier, även finansiering, service och försäkring. Allt till en fast månadskostnad.

 Team Transportbilar

 3 års garanti

 MaxiMil driftgaranti

 MobilitetsGaranti

 12 års garanti mot genomrostning

 Volkswagen Vikarie

 Förmånlig märkesförsäkring

 Service- och underhållsavtal

 Leasing med fast månadskostnad

 Allt på en faktura

All-in. Ett enklare sätt 
att ha företagsbil

För att underlätta och att göra ditt transportbilägande så enkelt och smidigt som  
möjligt så erbjuder vi servicerådgivning på alla våra anläggningar.

Välkommen till vår 
servicerådgivning i Sisjön, 
Aröd och Kungsbacka.

Team Transportbilar Service.
Sisjön.
Servicerådgivare.
Jimmy Forslund 031-750 17 60. 
Peter Säljö 031-750 17 60.
 
Teamledare. 
Marina Bohag Ljungberg 031-750 17 73.

Aröd.
Servicerådgivning.
031-381 88 30.

Kungsbacka.
Servicerådgivare.
Alex Lundblad 0300-68 60 70.


