
Transportbilar

VÄLKOMMEN TILL VOLKSWAGEN TEAM TRANSPORTBILAR. 
Malmö. Kabingatan 1. 040-38 00 00. Vardagar 08.00-18.00.  Lund. Porfyrvägen 26. 046-31 28 70. Vardagar 08.00-17.00. 

Helsingborg. Muskötgatan 1. 042-17 00 00. Vardagar 08.00-17.00.  Trelleborg. Tommarpsvägen 40-42. 0410-156 50. Vardagar 08.00-18.00. 
Våra begagnade bilar hittar 
du numera på wayke.se  

volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Amarok.
Vinnare igen.

Bränsledeklaration Amarok blandad körning 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 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.  

Nu har den kräsna juryn för International Van of  

the Year utsett årets vinnare i klassen Pickup.  

Segrare för andra gången blev Volkswagen Amarok  

i hård konkurrens. Det kraftfulla programmet med 

V6-motorer, den rymliga interiören, bekvämlig-

heten och arbetskapaciteten har uppenbarligen 

imponerat på juryn. 

Den som kör en Amarok behöver inte bry sig om 

vägarna eller vädret. Fyrhjulsdriften gör att du tar 

dig fram även när vägunderlaget är som sämst.  

Vill du ha det mesta av det bästa väljer du Aventura.  

Den har allt och lite till. Bland annat 20-tums 

lättmetallfälgar, kromade sidebars och flakbåge, 

automatlåda, tonade rutor, svart läderklädsel  

i nappa och ergoComfortsäten som är elektriskt 

justerbara. 
 

Amarok Aventura TDI 224 hk 4MOTION från 

399.000:– exkl moms eller 3.130:– /mån* 
 

Amarok Comfortline TDI 204 hk 4MOTION från 

298.000:– exkl moms eller 2.210:– /mån* 
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