Inom Volkswagen har vi skapat Team Transportbilar för att du ska få all tänkbar hjälp när det gäller din transportbil. Där har vi samlat
all kompetens du kan behöva kring just din bil. Oavsett om du vill köpa en ny bil, prata finansiering eller serva din nuvarande finns
någon i teamet där. Idag står 60 team till ditt förfogande runtom i landet. Det är inte bara bilarna som gjort Volkswagen till landets
populäraste transportbilsmärke. Välkommen in och möt oss i Team Transportbilar på Volkswagen i Aröd, Sisjön och Kungsbacka.

Team Transportbilar Sisjön.

Team Transportbilar Aröd.

Team Transportbilar Kungsbacka.

Askims Industriväg. 031-750 17 00

Arödsindustriväg 10. 031-381 88 00

Hede Industriområde 0300-775 40

Viktor Kjällvik
Robert Karlsson
Mathias Osterloh
Denny Neumann
John Björklund
Henrik Fürst
Lars Nilsson

031-750 17 11
031-750 17 06
031-750 17 25
031-750 17 14
031-750 17 11
031-750 17 04
031-750 17 24

Martin Henningsson
Patric Gunnarsson

031-381 88 03
031-381 88 12

Rasmus Johansson
Tassos Linderå, KAM

Tassos Linderå, KAM

031-750 17 10

Tassos Linderå, KAM

031-750 17 10

0300-775 47
031-750 17 10

Välkommen till vår
servicerådgivning i Sisjön.
Vi har slagit upp portarna till vår nya servicerådgivning för dig som
kör en VW transportbil. Allt för att underlätta ditt bilägande så att det
skall upplevas så smidigt som möjligt.

Varmt välkomna till oss på Volkswagen Sisjön.
Tel. 031-750 17 60

All-in. Ett enklare sätt
att ha företagsbil
Tryggt, enkelt och ekonomiskt.

Service och underhåll
för 99 öre milen!
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 tillsammans 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.

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.

INNEHÅLLSDEKLARATION ALL-IN
 Team Transportbilar

 Volkswagen Vikarie

 3 års garanti

 Förmånlig märkesförsäkring

 MaxiMil driftgaranti

 Service- och underhållsavtal

 MobilitetsGaranti

 Leasing med fast månadskostnad

 12 års garanti mot genomrostning

 Allt på en faktura

