
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

Nu finns Sveriges populäraste skåpbil i en välutrustad version till ett riktigt  

förmånligt pris med garanterat restvärde. Förutom den omfattande standard- 

utrustningen har vi försett den med både komfortpaket och dragkrok. Du  

behöver inte betala någon kontantinsats och får en riktigt låg månadskostnad.  

Caddy Proline 2,0 TDI 75 hk från 149.900:– exkl moms 
Leasing utan kontantinsats 1.999:-/mån* exkl moms 
All-in (inkl service och försäkring) 2.571:–/mån** exkl moms 

Välutrustad Caddy.  
1.990:–/mån. 0:– kontant. 
Välutrustad Caddy.  
1.990:–/mån. 0:– kontant. 

Bränsleförbrukning vid blandad körning 4,7 l/100 km, 124 g CO2/km. *Leasing (operationell) 36 mån, 1 500 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2017). Övermil och onormalt slitage 
debiteras utöver leasingavgiften. **All-in. Villkor som ovan. Volkswagen service- och underhållsavtal och Volkswagen Försäkring ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 
Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sin egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Volkswagen Malmö, Kabingatan 1, Malmö, 040-3  00 00, www.volkswagenmalmo.se  
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■ Parkeringsvärmare med tidur och fjärr 

■ Klimatanläggning 

■ Multifunktionsdisplay 

■ Front Assist med City nödbromsfunktion 

■ Läderklädd multifunktionsratt 

■ Radio Composition Colour 

■ Bluetooth med handsfree 

■ Farthållare 

■ Dragkrok 


