
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  

Sätt Volkswagen 4MOTION 
på det hala.

volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7–8,9 l/100km, 149–232 g CO2/km. *Alla priser exkl moms. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilarna på bilden är 

extrautrustade.  

Den vackra vintertiden med gnistrande snö och klar 

härlig luft gör Sverige fantastiskt. Tyvärr är det inte 

alltid lika trevligt på vägarna. Ishalka och häftiga 

snöfall gör att det är svårt att ta sig fram på många 

vägar. Avåkningar och halkolyckor tillhör vardagen 

den här årstiden. I stället för att svära över vädrets 

makter och svårigheterna att ta sig fram till jobbet 

kan du välja en bil som minskar risken för att fastna 

eller få sladd. Egentligen är det konstigt att inte fler 

väljer en transportbil med fyrhjulsdrift.  

Caddy 4M TDI 102 hk från 217.920:– * 

Transporter 4M TDI 150 hk från 293.360:– * 

Amarok V6 4M TDI 204 hk från 286.000:– * 

Crafter 4M TDI 140 hk från 318.560:– * 
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