
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  

Nya Crafter VolyMax.
Populärt volymskåp.

volkswagentransportbilar.se

Det här svenskbyggda skåpet finns i lastvolymer 

mellan 14,6 och 19,6 m3. VolyMax har en rymlig 

förarhytt och har bland annat klimatanläggning, 

centrallås, elhissaroch elspeglar som standard- 

utrustning. Den starka och smidiga konstruktionen 

har bakstam i rostfritt stål, lättviktslaminat i  

väggarna, ny golvkonstruktion och en ny bakgavel-

lyft från Zepro. Konstruktionen av den nya bak- 

gavellyften gör dessutom att den kan servas hos de 

flesta Volkswagenverkstäderna. Crafter VolyMax 

har ståhöjd i skåpet och bakgavellyften gör att 

lastningen blir både enkel och effektiv.  

 

Crafter VolyMax från 366.200:–exkl moms 
eller från 2.870:–  /mån* 

Bränsleförbrukning Crafter blandad körning från 7,4 l/100km, 193 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2017). Uppläggnings- och 

administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Volkswagen Malmö, Kabingatan 1, Malmö, 040-3  00 00, www.volkswagenmalmo.se  
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