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Världspremiär för ID. Buzz och ID. Buzz Cargo

Teamet bakom våra nöjda kunder

Klimatsmart och uppkopplat med Fleet Connect



Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering 
genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. 

Volkswagen Financial Services

Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en månatlig betalning på en faktura. 

Volkswagen Företagsleasing – Följer bilens värdeminskning, vilket ger dig en  
lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till en ny bil oftare.

Volkswagen Försäkring – Väljer du vår finansiering får du även rabatt på  
Volkswagen Försäkring.

Volkswagen Serviceavtal från 1,10 kr milen – Ger kontroll över dina service och 
underhållskostnader. Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på 
din Volkswagen Transportbil.

Drivmedelskort. Vi kan också erbjuda drivmedelskort med företagsrabatt som du 
får utan några tillkommande avgifter.

En förmånlig och enkel biladministration som ger dig mer tid för din egen verksamhet. 

Vägen till enkelt bilägande
All-in samlar allt på en faktura

All-in
Transportbilar
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2022 blir ett år med många 
viktiga lanseringar
Lansering av en ny bilmodell är en högtidstund för oss som arbetar i bilbranchen. Vi utbildar våra återförsäljare 
i de nya produkterna, vi matar datasystem med information så hemsidor och säljsystem ska fungera och 
vi planerar marknadsföringskampanjer. Med årets modelloffensiv kommer vi på Volkswagen Transportbilar 
att ha extra mycket att göra, men vi välkomnar alla nya bilmodeller med stor entusiasm. 

Nya Multivan eHybrid lanseras just nu och du kan provköra bilmodellen hos våra återförsäljare. Vi kan 
redan glädja oss åt ett stort intresse för denna ultrabekväma och rymliga familjebil. Och intresset för 
smarta MPVer (minibussar) från Volkswagen lär inte minska efter att vår helelektriska ID. Buzz haft sin 
världspremiär den 9 mars med försäljningsstart några månader senare.

På transportbilssidan så har vi förstås ID. Buzz Cargo på gång in, samtidigt som personbilsversionen. 
En praktisk och rymlig skåpbil med riktigt bra räckvidd, helt på el förstås. Till sommaren är det dags 
för ännu en högintressant världspremiär när nya Amarok visas upp för första gången.

Vilken av våra nya modeller ser du själv mest fram emot?

Helmut Löb,
Märkeschef Volkswagen Transportbilar

Nya Amarok 
gör sig redo

...från Volkswagen Transportbilar i 
Hannover har man meddelat att man 
kommer påbörja utvecklandet av  
ID. California. Baserad på den elektriska 
ID. Buzz blir detta en hel elektrisk och  
klimatneutralt tillverkad camper van för 
alla som både vill värna om naturen  
och uppleva den på nära håll.  
Lansering ligger några år fram i tiden.

Säkerhet är en viktig fråga för förare. För att få en rättvis 

och transparent bild av hur säker en ny bil egentligen är 

testas många bilar av Euro NCAP och betygsätts med 

noll till maximalt fem stjärnor. 

Euro NCAP tilldelar nya Caddy högsta betyg. Det betyder 

att Caddy har övergripande utmärkt prestanda när det 

gäller kollisionsskydd och att den är standardutrustad 

med flera aktiva säkerhetssystem som kan hjälpa till att 

undvika olyckor eller begränsa effekterna av dessa. 

Nya Caddy fick fem 
stjärnor av Euro NCAP

Volkswagen Group 
säljer flest elbilar i Europa

När 2021 summeras så kan man se att elbilsförsäljningen 

tar ordentlig fart för Volkswagen Group. Totalt i världen 

såldes drygt 450.000 elbilar under året, en ökning med 

96% från året innan. Därmed är man störst på elbilar i 

Europa och nummer två i USA. Bäst säljande elbil i  

Sverige under förra året var Volkswagen ID. 4.

Till sommaren är det dags för världspremiär 

av nya Amarok. En modell som länge varit den 

mest populära i sitt segment i Sverige. Med tydlig 

och självsäker Volkswagen-design, både exteriört 

och interiört, siktar Amarok fortsatt in sig på 

premiummarknaden av pickuper. Effektiva V6 TDI-

motorer och en uppsjö av ny teknik säkerställer 

komfort, kraft och lastkapacitet, både på och 

utanför de asfalterade vägarna. I början på 2023 

väntas de första bilarna anlända i Sverige.

Visste du att...



Fleet Connect Standard
En kostnadsfri app som håller koll på din bil

– Information om bilens tekniska status till dig  
som förare och din verkstad

– Körjournal inklusive vägtullar

– Servicekallelser baserat på körbeeende

– Chatt med din verkstad vid eventuella frågor

– Läsa av mätarställning, bränslenivå och annan fordonsdata

Fleet Connect Plus
En samlad överblick av alla dina bilar.

– Via webbläsaren på din dator kan du i realtid se var alla bilar  
i fordonsparken befinner sig

– Samlad bild av servicemeddelanden, chatt med verkstad  
och bokning av service för alla bilar

– Alla körjournaler och avgifter för vägtullar samlat på ett ställe  
för din fordonspark

– Analys av körbeteende och redovisning av tomgångskörning

Tack vare Fleet Connect får du full kontroll över dina bilar och kan, tillsammans 
med din serviceverkstad, se till att de alltid mår bra. Bilen sänder löpande  
information om den tekniska statusen och var den befinner sig. Dygnet runt. 
Du får automatiskt servicepåminnelser och kan dessutom få hjälp på distans.  
All viktig fordonsdata skickas direkt via en app till din smartphone (och dator 
om du beställt Plus-tjänsten). I appen kan du chatta med din Volkswagen- 
verkstad, som på distans kan göra felsökningar och avgöra om det är möjligt 
att köra vidare utan problem. Allt det här gör att du kan få en tydlig  
överblick av både enskilda bilar och en hel vagnpark.

I den kostnadsfria grundtjänsten ingår bland annat position och en digital  
körjournal. Det innebär att den kan användas som lönegrundande underlag  
och som redovisningsbar körjournal. I realtid kan du även följa bilens hälso- 
tillstånd genom varningskoder, servicebehov, bränsleåtgång och hur fordonet 
hanteras av föraren. Alla nyare bilar från Volkswagen Transportbilar har hård- 
varan för systemet inbyggt och det är lätt att aktivera det genom att ladda  
ner appen och registrera sig.
 
De företag som anslutit sig till Fleet Connect Plus ser flera fördelar. Från att  
tidigare ha arbetat med manuella anteckningar och fordonsinventeringar för  
att upptäcka eventuella problem kan man nu ögonblickligen få veta vad som 
måste åtgärdas. Tidskrävande och kostsamma stillestånd kan lättare undvikas. 
Även användargränssnittet har fått mycket beröm genom dess tydliga och  
lättnavigerade gränssnitt. 

En annan fördel är att den valda servicepartnern får meddelanden med  
fördjupad felkodsdata från bilen när den indikerat något problem. På så sätt 
kan fordonsägaren göras uppmärksam på vilken bil i bilflottan det gäller och 

vilken typ av felkod som dykt upp samt få förslag på åtgärd. Det ger en extra 
trygghet så att ingen varningssignal från bilen missas. Genom den systematiska 
kontrollen blir det också enklare att följa bilens skötselplan vilket ger en mer 
problemfri vagnpark. Något som är speciellt viktigt när bilar har olika chaufförer 
vid olika tillfällen.

Besök din Volkswagen-återförsäljare så får du veta mer om alla fördelar  
och hur det kan underlätta hanteringen av din vagnpark.

Verkstad
Fleet Connect Plus

Fleetverktyg/webb/Smartphone

Fleet Connect Standard
Smartphone Upptäck fördelarna  

med uppkopplade bilar.



Med Connected Fleet* har PostNord kontroll över sina driftsfordon som  
är lättare än 3,5 ton och kan därav minska drivmedelsförbrukningen.
– För oss är det viktigt att alla fordon framförs säkert och lagligt, 
säger Liv Najjar, chef för fordon och anläggningar på PostNord.

PostNords syfte med Connected Fleet är att minska drivmedelsåtgången 
genom sunda körbeteenden, öka fordonsnyttjandet, ha en automatisk regist-
rering av mätarställningar in i affärssystemet samt att på sikt kunna planera 
fordonsservice.

I över tre år har man hanterat och administrerat fordonsflottan med Connected 
Fleet. Att valet föll på just Connected Fleet förklarar Liv Najjar med att leve-
rantören Connected Cars bäst uppfyllde PostNords kravspecifikation.

– Vi har samma lösning och leverantör för våra fordon i Danmark.

Av PostNords 8 200 registrerade fordon är ungefär 5 200 skåpbilar och  
utdelningsbilar anslutna till tjänsten.

Utöver en automatisk registrering av mätarställning finns ett inbyggt 
varningssystem som, enligt trafikljusmodellen, larmar vid olämpligt 
körbeteende.

– I verktyget mäts hårda accelerationer, inbromsningar, hårda kurvtagningar 
samt tomgångskörning. Parametrar som gör det möjligt att följa upp olämp-
liga körbeteenden, vi vill att alla våra fordon skall framföras på ett lagenligt 

sätt för att skapa säkerhet för alla våra medarbetare och medtrafikanter. Har vi 
bilar som rullar ”grönt” talar vi även om en fördelaktig drivmedelsförbrukning.

Hur har implementeringen av tjänsten fungerat?
– Det har varit en resa eftersom vi har så många olika fordonsmodeller och 
märken. Samt att våra fordon finns utspridda från norr till söder vilket var en 
utmaning i sig under själva installeringen av verktyget. Det känns positivt att  
vi nästan är i hamn nu, säger Liv Najjar.

Så bidrar Volkswagen 
till PostNords klimatmål

Text: Lars Öhman Foto: Magnus Glans

PostNords fordonsflotta

– 11 500 fordon, varav 8 200 är registrerade driftsfordon. Resterande antal 
fordon består av cyklar, elfordon, efterfordon (släp/trailers) och truckar.

– Av 8 200 fordon är 22 procent fossilfria. Merparten av dessa 22 procent är 
helt elektrifierade. Andelen eldrivna fordon, samt fordon med alternativa 
drivlinor, kommer successivt växa i takt med att PostNord årligen 
reinvesterar i nya fordon.

– Den första elektrifierade skåpbilen PostNord köpte in är en Volkswagen. 
Den mindre utdelningsbilen är däremot av annat märke då Volkswagen 
ännu inte erbjuder högerstyrda bilar för ändamålet.

Digitala verktyg, god körkomfort eller pålitlig service – vad är egentligen hemligheten bakom  
Volkswagen Transportbilars höga kundnöjdhet? Vi benar ut några av framgångsfaktorerna.

Som marknadsledare är det kanske föga förvånande att transportbilar från Volkswagen är 
gedigna hantverk, skapade för krävande arbetsdagar. Bakom kulisserna samarbetar nämligen 
säljare, servicetekniker och andra kompetenta personer i ett och samma team för att erbjuda 
service i världsklass. Team Transportbilar är således specialister på allt som rör din transportbil 
– och vi håller din bil i rullning med hjälp av rätt omvårdnad och service. Då våra transportbilar 
används i näringsverksamhet, där man ofta är beroende av bilen för att utföra sina arbets- 
uppgifter, ligger Volkswagens fokus på att minimera eventuella stillestånd.

– Team Transportbilar står för samarbete mellan gränserna – allt från försäljning till service  
och verkstad. Det bästa med mitt jobb är mötet med kunderna, säger Johnny Jonsson,  
säljare på Börjessons Bil i Alingsås.

Ytterligare en bidragande faktor till Team Transportbilars nöjda kunder är det digitala verktyget 
Fleet Connect. Via verktyget kan föraren läsa av kördata direkt i mobilen, samtidigt som service-  
mottagaren från distans kan läsa av relevant information om transportbilen. Fleet Connect 
möjliggör också chatt med ens servicetekniker, en funktion som uppskattas av många.

– Jag valde Volkswagen Transportbilar för att de är driftsäkra, har god körkomfort och för att 
jag tycker de är snygga att titta på, säger Lars Backenfjäll på Totalpartner. Han understryker  
att han utan sin Transporter inte kan utföra sitt arbete, och att det därför är viktigt med god  
service och kommunikation mellan kund och verkstad.

– Säljaren förstår mina önskemål, de känner till min bil och vet precis vad jag vill ha. Nästa  
gång jag byter bil blir det absolut en Volkswagen igen, avslutar han.

Team Transportbilar:
Tillsammans för framgång

*Connected Fleet är samma system som det märkesanpassade Volkswagen Fleet Connect.



Fortfarande bäst i sin viktklass när det gäller
både lastvolym och maxlast.

Volymax 4.0
- vårt lättaste skåp någonsin

www.berco.se

K O M P L E T T A  T I L L B E H Ö R S G R O S S I S T E NTRUCKER
V i  K a n  F j ä r r l j u s  |  L j u s f ä s t e n

L y s  u p p  m ö r k r e t !
V i  h a r  e t t  b r e t t  s o r t i m e n t  a v  l j u s f ä s t e n  s a m t  f j ä r r l j u s . 

 S t o r  N y h e t  ä r  d e t  i n n o v a t i a  f j ä r r l j u s e t  B I I M  H ex  

30-50% rabatt på BIIM extraljus vid köp av ljusfäste! Gäller vid köp av valfritt ljusfäste från:

 – FatBar serien. Välj mellan hög eller låg.

 – LiteBar serien. Välj mellan LiteBar eller Innovativa LiteBar LED.

                                                                   

                50% rabatt

BIIM Hex 
Kampanjpris 595:-/st
Artikelnummer 2513-29307

BIIM Slim 218 
Kampanjpris 1.113:-/st
Artikelnummer 2489-24376

BIIM Slim 180 
Kampanjpris 833:-/st
Artikelnummer 2489-24375

BBIIM Ramp 12X5 
Kampanjpris 903:-/st
Artikelnummer 2497-25955

BIIM Ramp 18X5 
Kampanjpris 1253:-/st
Artikelnummer 2497-25956

Moms samt frakt tillkommer på samtliga priser. Gäller endast begränsat antal. 

Personbi l  e l ler  t ransportb i l ,  v i  har  extra l jusen  & fästen  t i l l  d in  b i l .  r ing  08-552 485 99 e l le r  besök  www.trucker .se !



Multivan eHybrid. 
 Upplev en ny värld av möjligheter.

Nya Multivan TDI 150  
från 423 900 kr inkl moms
Företagsleasing från 3 595 kr/mån* 

Nya Multivan eHybrid  
från 528 300 kr inkl moms
Företagsleasing från 5 495 kr/mån* 

Familjebilar kan komma som kombi, SUV eller sedan. Eller så kan dom komma 
i formen av nya Multivan eHybrid. Välkommen att öppna dörrarna och slå dig 
ned. Här inne märker du omedelbart att det här är en bil som ger möjlighet till 
en helt ny värld av upplevelser i både vardagen och på fritiden.

Hemligheten bakom den unika flexibiliteten är de individuella stolarna som är 
placerade på skenor i golvet för att enkelt kunna flyttas, vändas eller tas ur helt 
och hållet. Du kan få din Multivan med fem, sex eller sju generösa och bekväma 
sittplatser. Tillsammans med det innovativa multifunktionsbordet kan du möblera  
precis som du vill. Bakom ratten är känslan som att sitta i en SUV, högt och 
bekvämt med bra sikt över omgivningen. Instrumentbrädan är helt digital och 
fylld med alla de senaste tjänsterna och funktionerna. Som en extra krydda till 
anrättningen finns en stämningsbelysning som kan ställas i 30 olika färger.

En riktigt bra familjebil ska också vara försedd med rikligt med utrustning som 
gör färden bekvämare och säkrare. Som standard ingår till exempel automatisk 
växellåda, parkeringsvärmare, nyckellöst startsystem, parkeringssensorer,  
dubbla sidoskjutdörrar, digital instrumentering, trådlös app-connect och  

förstås en rad säkerhetssystem som hjälper till att undvika faror och skydda 
passagerarna i bilen. 

En annan ingrediens som är värd lite extra uppmärksamhet är IQ Light som inte 
bara ger ett fantastisk hel- och halvljus. Ljusbilden från LED-matrix-strålkastarna  
är dessutom dynamiska och anpassas efter aktuella förhållanden. Vid möten 
släcks helljuset enbart där mötande eller framförvarande bil befinner sig.  
Ett annat tillval som är värt att nämna är det högklassiga Harman Kardon  
ljudsystemet med totalt 14 högtalare. Det ger dig en musikupplevelse som  
kan njutas på hög volym och med en surround-effekt som ger gåshud.

Den nyutvecklade eHybrid-versionen, som kombinerar en turboladdad  
bensinmotor med en stark elmotor, ger en totaleffekt på 218 hk. Det ger en  
imponerande acceleration när du behöver det samtidigt som den går att köra 
helt på el upp till 49 km med fulladdat batteri. En stund då du kan njuta av den 
totala tystnaden. Som alternativ finns en ekonomisk TDI-version med 150 hk. 
Läs mer på volkswagen-transportbilar.se eller bege dig till din Volkswagen- 
återförsäljare för att uppleva Multivan i verkligheten. 

Multivan bränsleförbrukning blandad körning (eHybrid) 1,7 – 1,9 l/100 km, CO2-utsläpp 39 – 42 g/km. (TDI, preliminära uppgifter) 6,2 – 6,4 l/100 km, CO2-utsläpp 165 – 170 g/km. *Volkswagen Företagsleasing (exkl moms), 36 mån, 1 500 
mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2022). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Varje återförsäljare ansvarar självständigt för sin prissättning. Priserna gäller till 
31 mars, 2022. Bilen i bild är extrautrustad.



Vi vet hur man skapar mobila arbetsplatser

www.systemedstrom.com | 010 102 95 00 | info@edstrom.se
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Caddy Black Edition
Smokingklädd grovjobbare

Svart som synden eller svart som i diskret elegans? Oavsett om du är på väg 
till operan, hårdrocksfestivalen eller bara ute på jobbuppdrag – Caddy Black 
Edition är till för dig som vill ha något utöver det vanliga.

Vi är stolta att presentera Caddy Black Edition, en modell som garanterat drar 
alla blickar till sig. Den svarta lacken och de svarta detaljerna, inklusive läckra 
svarta 17-tums lättmetallfälgar, får vanliga skåpbilar att framstå som  
oansenliga statister.
 
Caddy Black Edition är en bil som signalerar att ditt företag går bra. Den är  
en reklampelare för firman som visar att du tänker långsiktigt och är mån  
om detaljer och kvalitet. I grunden är det ju en pålitlig Volkswagen, byggd  
med precision för att tåla det mesta. 

Blir du imponerad av exteriören så kommer interiören att överträffa alla  
förväntningar. Du kan exempelvis lugnt luta dig tillbaka i exklusiva ergoComfort- 
säten i svart läder med Black Edition-emblem. Bakom dig har du en komfort-
mellanvägg och framför finns en digital cockpit med en mängd högteknologiska 

funktioner. I centrum är det avancerade navigationssystemet Discover Media 
med 10-tums skärm och 4 högtalare som ger dig tillgång till internet och  
streaming. Med hjälp av App-Connect kan du använda dina smartphone- 
appar säkert och bekvämt i bilen.
 
I den omfattande utrustninglistan finns även adaptiv farthållare, parkerings- 
sensorer fram och bak samt backkamera. Vidare LED-huvudstrålkastare med 
ljus- och siktpaket. Den är dessutom försedd med DSG automatlåda och  
under huven sitter en TDI-motor på 122 hk. Black Edition finns även att få i 
Maxi-utförande för ännu större lastutrymme. Eftersom att det är ett arbets- 
fordon har den naturligtvis även dragkrok och parkeringsvärmare med fjärr  
så att du alltid kan sätta dig i en uppvärmd bil.
 
Den här rariteten finns endast i en begränsad upplaga så vill du sätta lite  
guldkant på dina arbetsdagar gör du klokt i att kontakta din Volkswagen- 
återförsäljare omgående.

Caddy TDI 122 DSG bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km, CO2-utsläpp 138 g/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30 % särskild leasingavgift, 47 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS 
basränta (jan 2022). Uppläggnings- och administrations avgift tillkommer. Varje återförsäljare ansvarar självständigt för sin prissättning. Priserna gäller till 31 mars 2022. Caddy Maxi Black Edition i bild är INTE extrautrustad.

Caddy Black Edition TDI 122 DSG  
från 349 900 kr exkl moms
eller 2 910 kr/mån* 

Äntligen! I år verkar det som att vi 
återigen får uppleva norra Europas 
största hårdrocksfestival, Sweden 
Rock. Volkswagen Transportbilar är  
som vanligt på plats och njuter av 
musiken, sällskapet och Blekinges 
sköna kust. Vi ses väl där?



Tel: +46 31-746 87 00 | info@modul-system.com | www.modul-system.se

BILINREDNING OCH UTRUSTNING 
TILL KOMMERSIELLA FORDON

ID. Buzz och ID. Buzz Cargo
Världspremiär 9 mars
Äntligen är stunden inne. Dagen då täckelset faller och alla fakta runt den 
mytomspunna nya ikonen avslöjas. En hypermodern arvtagare till den  
gamla klassiska folkabussen. 100% elektrisk, uppkopplad och fulladdad med 
innovationer. Oavsett om du vill ha en praktisk familjebil eller en nytänkande 
transportbil får du ett fordon med unik komfort och smart användbarhet  
som du aldrig tidigare sett maken till.

ID.Buzz är en bil där 70 års erfarenhet kombineras med den senaste teknologin. 
En konstruktion som från grunden är byggd på Volkswagens plattform för helt 
elektriska bilar. Förutom maximal mobilitet är den byggd för att utnyttja varje  
liten kubikcentimeter för att ge generösa och praktiska utrymmen oavsett om 
du ska skjutsa människor eller transportera saker. När du kastar en blick på 
utsidan känner du, trots den futuristiska designen, igen den historiska form- 
givningen. En uppenbarelse som både signalerar framtid och bilens ursprung.

Välkommen till en ny bilvärld. Där vi färdas fossilfritt med hjälp av elektricitet. 
Där bilen har blivit en intelligent varelse som berättar vad den behöver och vad 
du ska göra. Om du vill så kan du koppla din ID. Buzz till ditt hus och använda 
bilens batteri som hushållets strömkälla. En intressant lösning för dig som till 
exempel satsat på solpaneler och vill kunna lagra energin.

Transportbilsversionen av ID.Buzz har tillnamnet Cargo och ger dig unik  
flexibilitet och stora lastytor med möjlighet till anpassade inredningslösningar.  
Med sin räckvidd och lastförmåga är det en bil som visar vägen för framtidens 
hållbara transporter.

Håll ögonen öppna den 9 mars då världspremiären sker. På volkswagen- 
transportbilar.se kommer du kunna hitta länk till den digitalt streamade 
live-sändningen.

ID. Buzz & ID. Buzz Cargo

VÄRLDSPREMIÄR 
9 MARS 2022



Behöver du ha med dig skrymmande utrustning eller transportera långa 
rör i jobbet kan din Volkswagen-återförsäljare erbjuda dig flera smarta 
lastningsmöjligheter från Thule. Hjälpmedel som inte bara förenklar ditt 
arbete utan även blir skonsammare för kroppen. Titta närmare på den 
fällbara steghållaren, den praktiska rörboxen och det tiltbara last- 
stoppet. Alla speciellt utvecklade för Thule Professionalrör.

Den fällbara steghållaren är ett system med en ny och förbättrad glid- 
funktion som gör att du kan lasta din stege snabbt, enkelt och säkert. 
Thules utdragbara steghållare går att luta till en lättåtkomlig och ergono-
misk höjd som inte anstränger din rygg i onödan. Du kan göra lastningen 
på några sekunder i stället för att sträcka dig över biltaket för att kunna 
fästa stegen.

Med Thules smarta rörbox i aluminium går det snabbare än någonsin att 
lasta, stuva och transportera rör. Tack vare två öppningar går lastningen  
mycket enklare vilket gör att du kan spara mycket tid. Eftersom tid är 
pengar blir det i längden en bra affär.

Thules tiltbara laststopp Professional håller lasten stadigt på plats och 
förhindrar att den glider. Det patenterade laststoppet syns bara när du 
använder det och kan enkelt fällas ned vid av- och pålastning med hjälp  
av en tiltmekanism. Det är enkelt att montera och justera efter typ av  
last och vilken bredd den har.

 Sätt Thule på taket
För en smidigare arbetsdag

Välj läderklädsel till
din nya transportbil.

Kontakta din lokala Volkswagen
Transportbilar återförsäljare för
mer information och beställning.

standardleather.se
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Jobbet är tillräckligt  
fullt av överraskningar

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

Volkswagen Transportbilar Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102. 
Volkswagen Transportbilar Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Med reservation för eventuella 
prisändringar. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se

Vi har utformat Volkswagen Försäkring så att den är enkel, smidig 
och trygg – både i hanteringen och om något händer. Allt för att du 
ska kunna ägna tiden åt viktigare saker.

På volkswagentransportbilarforsakring.se ser du vad din försäkring 
kostar. Du kan också ringa 0770-110 150. Välkommen att höra av dig,  
vi berättar gärna mer om fördelarna med vår bilförsäkring.


