
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

Tusentals anledningar 
att välja Caddy.

*Ovanstående erbjudanden gäller t o m 30 april 2018. Caddy Skåp finns från 150.000:– exkl moms. Caddy Maxi Skåp finns från 198.300:– exkl moms. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Caddy blandad körning från 4,7 l/100 km, 

124 CO2/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser.  

Vill du ha en lite större eller bättre utrustad Caddy 

har du nu ett gyllene tillfälle tack vare tre finfina 

erbjudanden. Vi gör det nämligen lite extra för-

månligt att köpa DSG automatlåda, 4MOTION och 

Maxi-versionen av Caddy. Det här innebär att du 

just nu får 5.000:– rabatt på vart och ett av dessa 

erbjudanden och 15.000:– rabatt om du väljer alla 

tre. (Erbjudandena gäller ej Caddy Proline.) 

 Vi skulle kunna räkna upp flera tusen andra an-

ledningar att välja Sveriges mest köpta transportbil. 

Kvalitet, andrahandsvärde och alla utrustnings-

möjligheter är några av dem. Dessutom får du  

tillgång till Team Transportbilar, det vill säga våra 

egna specialister på transportbilar.  

UPP TILL 15.000:– RABATT 

DSG automatlåda 5.000:– rabatt* 

4MOTION 5.000:– rabatt* 

Caddy Maxi 5.000:– rabatt* 
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