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Nya Caddy | Nu även i familjevänlig version

Crafter | Vår största bil med oändliga möjligheter

Eldrivet | Hur ditt företag kan klara transporterna på el



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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Bästa semesterbilen är en transportbil!
På Volkswagen Transportbilar tillverkar vi inte bara skåpbilar, chassin eller flakbilar för svenska företag 

och deras olika verksamheter. Det finns också mycket att välja på för dig som söker en praktisk, 

bekväm och rymlig familjebil. Fråga gärna någon som kör Caddy, Multivan, Caravelle eller någon av 

husbilarna i California-familjen, så kommer dom flesta att lovorda sin bil. Vardagen blir så mycket 

enklare med sidoskjutdörrar och ett lastutrymme som slukar ett halvt bohag. Ännu bättre blir det  

på längre resor där alla i bilen färdas med gott om plats och god sikt. Att slippa höra barnens  

”Är vi framme snart?” skänker ett lugn som man behöver när man ska ut och semestra. I sommar 

tar jag och familjen vår Multivan och besöker släkten i mitt gamla hemland Tyskland. Men 

jag ser också fram mot att uppleva mitt nya hemland Sverige under  

några dagar i en Grand California. Oavsett färdmedel eller resmål i sommar,  

önskar jag dig en riktigt skön semester!

Helmut Löb, 

Märkeschef Volkswagen Transportbilar

Volkswagen Grand California har allt du behöver för en lyckad 
hemester. En fantastisk komfort, elegant inredning med fullt 
utrustat badrum, kök och köksutrustning. Njut av Sverige med 
full frihet! Ta chansen att testa campingbil i sommar, finns att 
hyra i Stockholm, Göteborg och Skellefteå.

För mer information besök www.europcar.se/campingbilar

Testa Hemester 
med Europcar

Under slutet av 2021 kommer 
Volkswagen Transportbilar starta 
tester med självkörande, elektriska  
ID. BUZZ i München. Redan år 
2025 räknar man med att de 
första bilarna ska kunna ses ute 
i trafiken. Målet är att dessa bilar 
ska erbjuda bättre säkerhet än 
med en människa vid ratten.

Självkörande bilar?

När du läser...
detta så har helt nya Multivan 

redan haft sin världspremiär. 

Riktiga bilder på den ständiga 

drömbilen för alla äventyrare, 

familjer och företagsledningar 

finns nu att beskåda om 

du besöker vår hemsida - 

volkswagen-transportbilar.se

Våra dieselmotorer får nu ett 
godkännande från fabrik för det 
förnyelsebara bränslet HVO100  
som reducera koldioxidutsläppen 
med över 80%. Godkännandet  
gäller från modellår 2022, alltså  
bilar som börjar byggas nu i 
sommar. Idag finns det 225 
tankställen i Sverige för HVO100. 

Minska CO2-utsläppen  
med HVO100

Priser och erbjudanden i denna folder gäller till 31/8 2021, om inget annat anges. Reservation för felskrivningar och ändringar.



Caddy Personbil förbrukning: 4,8 – 6,9 l/100km, CO2-utsläpp 126 – 156 g/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta (jun 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 47% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta 
(eff. rta 4,27 – 4,29% jun 2021). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Nya Caddy 
För livets alla aktiviteter
Personbilsversionen av nya Caddy är äntligen här, till glädje 
för alla som uppskattar en riktigt mångsidig familjebil.  
Självklart har vi fyllt den med den senaste tekniken inom  
allt från underhållning till assistanssystem.

Nya Caddy har en interiör med ny design och är fylld 
av innovativa lösningar av absolut senaste snittet. Här finns 
högupplösta digital skärmar, smarta mobila onlinetjänster, 
underhållande infotainmentsystem och assistanssystem  
som i det närmaste kan köra bilen åt dig. Om du vill.

Flexibiliteten är stor. De dubbla skjutdörrarna gör det 
enkelt och bekvämt att att fylla bilen med familj, husdjur och 
last. I bilen finns plats för upp till sju personer och det går  
att fälla eller plocka ut stolar och säten som du önskar för  

optimalt med utrymme inför varje resa. Skäm också bort 
föraren med en riktigt bekväm förarplats genom att välja 
ergoComfortstolen. Med den kan man justera till en perfekt 
sittposition och skona kroppen även under långa körpass.

Caddy finns med flera ekonomiska motorer och du kan 
även välja 4MOTION fyrhjulsdrift. Välj den adaptiva 7-stegade 
DSG-lådan om du vill ha mjuka automatiska växlingar utan  
effektförlust. Och för maximalt med utrymme kan det vara 
klokt att titta på den 35 centimeter längre Maxi-versionen 
som är sjusitsig som standard. Oavsett vilken Caddy du väljer 
så kommer den finns där och ställa upp för dig och din familj  
i livets alla stunder.



Caddy personbil TSI 114 hk från 307 400 kr inkl moms 
eller 2 040 kr/mån* exkl moms. Billån 2 560 kr/mån** inkl moms. 

Caddy Maxi personbil TDI 102 hk från 335 100 kr inkl moms 
eller 2 230 kr/mån* exkl moms. Billån 2 790 kr/mån** inkl moms. 

Nya Caddy finns också i versionerna Life och California. Life har bland annat 
stötfångare lackerade i bilens färg, svart takreling och infällbara backspeglar. 
Dessutom fler praktiska utrustningsdetaljer. Bland annat fällbart främre passa-
gerarsäte och dubbla USB-C-uttag både vid förarplatsen och i mittkonsolen.

Caddy är nu också en fullvärdig medlem i California-familjen i sitt camper- 
utförande. En praktisk femsitsig familjebil i vardagen och en smidig minihusbil 
på semestern. En bekväm säng för två ingår, medan minikök och ett utbygg-
bart anslutande tält med plats för resten av familjen finns som tillval.



Caddy Drive Premium 16 900 kr 
(kundvärde 25 900 kr)

- Ergo Comfort framstolar
- Armstöd till båda framstolarna
- Ljus- och siktpaket
- Keyless Go
- App Connect telefonspegling (trådbunden)
- Parkeringssensorer bak
- Svartlackerade backspegelkåpor, dörr- 
 handtag i bilens färg och skjutdörrskena  

i silver
- Stötfångare lackerade i bilens färg
- LED-strålkastare
- Multifunktionratt i läder

Caddy Drive 7 900 kr 
(kundvärde 13 100 kr)

- Ergo Comfort förarstol
- Armstöd till förarstolen
- Ljus- och siktpaket
- Keyless Go
- App Connect telefonspegling (trådbunden)
- Parkeringssensorer bak
- Svartlackerade backspegelkåpor, 

dörrhandtag i bilens färg och 
skjutdörrskena i silver 

Det går inte att slå sig till ro om man vill behålla positionen som 
Sveriges mest populära transportbil. Även det som är bra kan för-
bättras och små detaljer kan göra stor skillnad för dig i din vardag.

Karossen till nya Caddy Cargo har finslipats, både för att åstad-
komma lägre luftmotstånd och möjlighet att lasta mer. Längre hjul-
bas och bredare kaross ger dig ett mer användbart lastutrymme som 
är enkelt att lasta med allt du behöver ha med dig under arbetsdagen. 
Med nyheten plåtklädda bakdörrar och separat låsning av kupé och 
lastutrymme så kommer du att bättre kunna skydda dina verktyg 
och annan värdefull last. Och om du öppnar och stänger skjutdörr 
och baklucka ofta så rekommenderar vi igendragningshjälpen som 
ser till att dra in dörren och luckan den sista centimetern.

En av de största nyheterna på Caddy Cargo är de avancerade 
assistanssystemen. En trygghet och ett stöd för att avvärja och 
ingripa vid kritiska situationer. Front Assist är standard och du kan 
även välja Rear Cross Traffic Alert som varnar för inkommande  
fordon vid backning. Närmast självkörande blir Caddy Cargo med 

Travel Assist som kan hjälpa till med allt från gas, broms och  
styrning så länge du håller en hand på ratten och uppsikt över  
omgivningen. Skönt både för dig som kör långt på motorväg eller 
för dig som ofta sitter fast i långsamma bilköer.

Väljer du ergoComfortsäte till förarplatsen (ingår i Drive-paketet) 
kan du sitta som en kung och anpassa stolen efter din egen kropp. 
Parkeringsvärmare med app- och fjärrstart liksom Bluetooth och 
Multifunktionsratt är standard. DSG automatlåda eller 4MOTION fyr-
hjulsdrift finns som tillval. Välj mellan en TSI- och flera TDI-motorer. 
Dieselmotorer har blivit signifikant snålare och försetts med klass-
ledande avgasrening. Det kommer din närmiljö att uppskatta, likväl 
som din revisor när bränslet och vägskatten ska betalas. 

Precis som tidigare finns Caddy Cargo även i en 35 cm längre 
Maxi-version. Ta hjälp av din Volkswagen-återförsäljare för att hitta 
fram till din optimala Caddy Cargo.

Nya Caddy Cargo 
Svensk mästare i transporter

Caddy Cargo TDI bränsleförbrukning från 4,9 – 5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 128 – 144 g/km.*Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta 
baserad på VWFS basränta (jun 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasing- avgift, 47% restvärde, 
rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jun 2021). Volkswagen Service- och underhållsavtal exkl moms 1,10 kr öre milen. Volkswagen Försäkring från 541 – 1 269 kr/mån beroende på modell. Ändringar av 
körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. För full-
ständiga villkor se leasing.volkswagen-transportbilar.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Caddy Cargo TDI 75hk från 183 900 kr 
eller från 1 530 kr/mån exkl moms*
All-in från 2 210 kr/mån exkl moms**

Caddy Cargo TDI 122 hk DSG från 232 300 kr 
eller från 1 930 kr/mån exkl moms*
All-in från 2 760 kr/mån exkl moms**

Caddy Cargo Maxi TDI 102 hk från 234 700 kr 
eller från 1 950 kr/mån exkl moms* 
All-in från 2 630 kr/mån exkl moms**



Vi vet hur man skapar mobila arbetsplatser

www.systemedstrom.com | 010 102 95 00 | info@edstrom.se



Crafter bränsleförbrukning blandad körning från 9,2 – 12,2 l/km, 240 – 317 g CO2/km. *2 års nybilsgaranti +3 års utökad garanti. Gäller t o m 31/8 2021. **Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån,  
1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jun 2021). ***All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift,  
47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jun 2021). Volkswagen Service- och underhållsavtal exkl moms 1,10 kr öre milen. Volkswagen Försäkring från 541 – 1 269 kr/mån beroende på modell. 
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring är en del av If  
Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Det här är största modellen i Volkswagens transportbilsprogram  
och den kan förvandlas till nästan vad du vill. Förutom skåpversioner 
i olika storlekar kan du välja bland ett stort antal olika specialbygg-
nationer. Den finns med en helt elektrisk drivlina och flera kraftfulla, 
snåla dieselmotorer med fram-, bak- eller fyrhjulsdrift. Välj mellan 
skåp, buss, flakbil och chassi. Fram till 31/8 2021 erbjuder vid dig 
dessutom 5 års garanti.

Crafter är i grunden byggd för föraren och är resultatet av 
tusentals intervjuer med yrkeschaufförer runt om i världen. Allt med 
omtanke om den som har bilen som arbetsplats och behöver bästa 
tänkbara förarmiljö. Du sitter både högt och bekvämt. Det fjäd-
rande ergoComfort-sätet har elektriskt inställbart svankstöd med 
fyra lägen och möjlighet att ställa in din vikt för rätt anpassning av 
fjädringen. Dessutom är den försedd med servotronicstyrning vilket 
både ger en fantastisk vägkänsla och gör det möjligt att välja till flera 
olika avancerade och smarta assistans- och säkerhetssystem.  

Allt för att göra körningen enklare och minska olycksrisken. Din 
Volkswagen-återförsäljare berättar gärna mer om möjligheterna.

Är det en skåpversion du söker kan det vara bra att veta att 
Crafter finns i tre olika längder och med tre olika takhöjder. Last- 
volymen är upp till 18,4 m3. Totalvikt upp till 5,5 ton är möjligt, 
liksom dragkapacititet på upp till 3,5 ton med den bakhjulsdrivna 
versionen. Med höga taket är inre höjden hela 2,2 meter. Till alla 
versionerna kan du välja mellan 6-växlad manuell växellåda och 
8-stegad automatlåda.

Crafter Volymax är en av de mest populära versionerna.  
Skåpet är en sandwichkontruktion som har 27 mm isolerade väggar, 
tak och liftlucka, allt i freonfri isolering. Laminat på utsidan och extra 
slagtåligt laminat på insidan. Hjälpramen är i galvaniserad höghåll-
fast stål. Lättviktschassit har en lastkapacitet på drygt 800 kg och 
ger en lastvolym på upp till 19,5 m3. Den är utrustad med bakgavel-
lyft och en hög aluminiumlyftplatta. 

Crafter med oändliga möjligheter 
och 5 års garanti*



Crafter Skåp TDI 140 hk från 328 300 kr 
eller från 2 730 kr/mån exkl moms**
All-in från 3 550 kr/mån exkl moms***

Crafter Volymax TDI 177 hk automat  
från 507 200 kr eller från 4 210 kr/mån  
exkl moms** All-in från 5 150 kr/mån  
exkl moms***



Välj läderklädsel till
din nya transportbil.

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

standardleather.se



Välj läderklädsel till
din nya transportbil.

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

standardleather.se

 
I samband med introdukonen av nya Caddy 5 erbjuder vi en komfortvägg  
med förbärad utrymmeskomfort. 
Den helt nykonstruerade väggen är llverkad av formad ABS-plast med  
genomsiktsruta i polycarbonat. 
 

Kan även erbjudas som variant utan ruta. 
 

På förarsidan är väggen klädd med ljudabsorberande texlfiber. 
 

Designen är väl i harmony med bilens exteriör. 
 

Stolsryggen kan vid jämförelse med den fabriksmonterade originalväggen  
lutas yerligare ca 75-90 mm.  Maximal lutning fås med stolen  
justerad ll si nedersta läge. 
 

Testad och godkänd enligt internaonell standard. 

= Max lutning av ryggstöd för originalvägg 

Komfortmellanvägg till Nya Caddy 5 



De flesta har olika behov och önskemål på sin skåpbil. En del vill ha starka motorer. Andra 
prioriterar en bra utrustad grundmodell till en riktigt låg månadsavgift, där man slipper en extra 
förhöjd första hyra och där restvärdesrisken ligger på finansbolaget. Det finns mycket att välja 
mellan bland Volkswagens transportbilar. För att göra beslutet lite enklare har vi tagit fram 
versionen Proline till Caddy Cargo, Transporter och Crafter. Tillsammans med Volkswagens erkända 
kvalitet, utgör Proline-erbjudandet en prisvärd inträdesbiljett till alla oss i Volkswagen-familjen.

Förlängt erbjudande till och med 30/8 2021

Proline Edition
Extra prisvärt och pålitligt

Crafter 
TDI 102 hk

Caddy Cargo 
TDI 75 hk 

Transporter 
TDI 90 hk

1 000 mil/år
Frånpriser:

1 500 mil/år
Frånpriser:

2 000 mil/år
Frånpriser:

Drive/Trucker Paket 
Frånpriser:

Dragkrok 
Frånpriser:

2 195 kr/mån* 2 295 kr/mån* 2 395 kr/mån* 250 kr/mån* 99 kr/mån*

2 695 kr/mån* 2 795 kr/mån* 2 895 kr/mån* 125 kr/mån* 99 kr/mån*

3 195 kr/mån* 3 295 kr/mån* 3 395 kr/mån* 250 kr/mån* 99 kr/mån*

Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. 
Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka eller ränta etc. kan påverka månadsbetalningen. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 
Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätt sina egna priser.

Transporter skåp TDI 90 hk blandad körning från 7,2 l/100 km, 190 g CO2/km. Caddy Cargo TDI 75 blandad körning från 4,9 l/100 km, 128 g CO2/km. Crafter TDI 102 blandad körning från 9,4 l/100 km, 246 g 
CO2/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
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Denna sommar längtar fler än någonsin efter frihet på hjul. Därför lanserar vi nu
Camperhjälpen, ett stöd och ett varmt välkommen till alla nya husbilsentusiaster.

Pandemin har fått många att tänka om och tänka nytt. Få har väl missat hur friluftsliv
i allmänhet och husbilsliv i synnerhet exploderat i popularitet? För att välkomna en
ny generation campers, ut på vägarna och ut i naturen, har vi skapat Camperhjälpen
där några av Sveriges mest erfarna husbilsentusiaster guidar nybörjare rätt.

Zooma dem och fråga vad du vill på camperhjalpen.se.  
Tjänsten är öppen under perioden 28/6 – 18/7.

Välkomna till friheten
på hjul, kära nybörjare

Camperhjälpen



e-Crafter lanserades 2018 och tjänstgör redan hos 
många bud-, el- och byggföretag. Lastvolymen är på 
10,7 m3, batterikapaciteten 35,8 kWh och räckvidden 
anges till 114 km. Idealisk för bud- och varuleveranser 
i tätort med otaliga stopp längs vägen.

e-Crafter från: 
589 900 kr exkl moms

ABT e-Caddy: Förbrukning: 26,4 – 30,3 kWh/100 km, räckvidd 141 km ABT e-Transporter: Förbrukning: 30,9 – 35,5 kWh/100 km, räckvidd 121km. e-Crafter förbrukning: 29,3 kWh/100 km. Räckvidd: 114 km. 
CO2-utsläpp: 0 g/km. *Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift 
tillkommer. Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka eller ränta etc. kan påverka månadsbetalningen. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt 
förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett, se även transportstyrelsen.se. Om utbetalning uteblir eller förändras påverkas leasingavgiften. För full-
ständiga villkor se volkswagen-transportbilar.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilden är extrautrustade. Bilarna 
levereras genom ett samarbete mellan Volkswagen Transportbilar och ABT e-Line, som står för drivlinan.

ABT e-Caddy är en Caddy Maxi som konverterats 
till elbil av samarbetsföretaget ABT e-line. Dolt 
under golvet i lastutrymmet ligger batteripaketet 
på 37,3 kWh som ger en räckvidd på upp till 141 
km. Under huven finns en elmotor på 112 hk 
(83 kW) som gör bilen smidig i trafiken. På nästa 
uppslag kan du läsa om elfirman som kör sex  
ABT e-Caddy i sin verksamhet.

ABT e-Caddy från:
1 000 mil/år 1 995 kr/mån* 
1 500 mil/år 2 495 kr/mån* 
2 000 mil/år 2 995 kr/mån*

ABT e-Transporter har samma elmotor och 
batterikapacitet som på Caddy och ett intakt 
lastutrymme på hela 6,7 m3. Precis som för Caddy 
är toppfarten begränsad till 120 km/h och det tar 
en lunchrast att ladda batteriet till 80% om man 
har tillgång till en CSS-snabbladdare. Räckvidd 
med fulladdat batteri är upp till 121 km.  
Max släpvagnsvikt är 1 500 kg.

ABT e-Transporter från:
1 000 mil/år 2 695 kr/mån* 
1 500 mil/år 3 195 kr/mån* 
2 000 mil/år 3 695 kr/mån*

Hållbarhet kan bli 
den nya lönsamheten
Lagerkampanj eltransportbilar

Årets miljöbilschans! 
– 0 kr i kontantinsats
– Garanterat restvärde
– 360 kr i årlig skatt
– EL-IN, fri service och underhåll

Bilar för omgående leverans



Med laddstolpar, laddinfrastrukturer och solcellspaneler 
som specialitet kan det verka som en självklarhet att elfirman 
Elektrikern skulle ha eldrivna företagsbilar. Men räckvidden var 
en faktor och något som vd Jimmy Wilhelmsson ville räkna 
på innan beslutet att överge företagets sju dieselbilar fattades. 
Han drog bort ett par mil från ABT e-Caddy och e-Crafters 
fabriksangivelser för att vara på den säkra sidan. Den egna 
gissningen låg då på 10 mils räckvidd per laddning. Utifrån 
det gjorde han sedan en beräkning.

– Vi kom fram till att 10 mils räckvidd motsvarade 90 procent av 
företagets dagliga körningar året runt. Höjdes sträckan till 15 mil 
per dag täckte det hela 98 procent av all körning.

Det blev ett enkelt val och tre stycken e-Caddy och en e-Crafter 
beställdes så snart de släpptes. Bilarna levererades för ett 
år sedan och har nu även fått sällskap av ytterligare tre ABT 
e-Caddy. Jimmy kan konstatera att den kalkyl han gjorde visat 
sig stämma bra mot verkligheten. Arbetsdagarna har flutit på 
som de ska, även under vinterhalvåret.

– Vi laddar med vanliga 3,7 kW enfasladdare med laddstyrning 
under natten och klarar oss bra med det, beskriver Jimmy. Visst 
ansluter vi när vi får chansen, men en stödladdning vid fikarasten 
eller lunchen räcker för att klara en hel arbetsdag.

Ekonomiskt har bytet till elbilsflotta lönat sig. Servicen ingår 
i priset och driftskostnaderna är låga.

– Enligt beräkning kostade våra sju dieselbilar de senaste fem 
åren 70 000 – 100 000 kronor i bränsle per bil, säger Jimmy. 
Idag har vi nio elbilar som tillsammans det senaste året kostat 
25 000 – 30 000 kronor i el, varav hälften kommer från våra 
egna solcellspaneler på jobbet. Drar vi bort det är vi nere på 
10 000 – 15 000 kronor i kostnad under hela året.

Jimmy ser även fler vinster med elbilarna då de behöver planera 
sina dagar bättre vilket gör att de undviker onödig körning och 
är mer effektiva i sitt sätt att jobba.

Materialmässigt rymmer bilarna lika mycket utrustning som 
dieselbilarna bar. Skillnaden i elbilarna är hur lasten fördelats. 

– För att kompensera avsaknaden av vikt som förbrännings-
motorn över drivhjulen normalt ger har vi i elbilarna samlat 
vikten av last så nära mitten av bilen som möjligt, på höjden 
bakom skiljeväggen, förklarar Jimmy.

Kan alla företag använda elbilar som arbetsbilar?
– Inte alla, men väldigt många, svarar Jimmy. Många tror säkert 
att deras företag inte kan köra elbil, men det tror jag. Mycket 
handlar om att ändra sitt arbetssätt och att bli mer effektiv.  
Men kör du väldigt långa sträckor eller är i behov av att dra tunga 
släp så skulle jag dock avråda.

Efter ett års tid med egna eldrivna transportbilar är han dock 
övertygad att det skulle passa det flesta företag.

Hur fungerar det med elbilar på ett jobb med transportbehov? Efter ett år med en flotta 
av ABT e-Caddys samt en e-Crafter är svaret från elföretaget Elektrikern i Dingtuna: 
Väldigt bra. De är dessutom övertygade om att lösningen passar de flesta företag.

Elfirman klarar 
transporterna på el

Elektrikern i Dingtuna



Bytet till elbilar blev en stor besparning för företaget.
Elektrikern har gjort en beräkning på vad de sparat på att 
ersätta dieselbilar mot elbilar. Företaget har jämfört skillnaden 
i skattekostnad mellan att äga nio dieselbilar i förhållande mot 
de nio elbilar de har idag. Dessutom sparar de ytterligare cirka 
20 000 kronor/år i servicekostnad, då service ingår i priset under 
de första tre åren för de elbilar de har idag. Servicekostnad för 
elbilarna är alltså 0 kronor/år.

Årsskatt flotta med dieselbilar: Totalt ca 75 000 kr/år
Årsskatt elbilsflotta: Totalt 3 240 kr/år*
*9 st elbilar x 360 kr/år

Fakta ABT e-Caddy

Räckvidd (WLTP): 123 – 141 km
Batterikapacitet: 37,3 kWh
Laddningstid (AC/CCS till 80%): ca 5,10 h/ca 00,49 h
Strömförbrukning: 26,4 – 30,3 kWh/100 km
Motoreffekt: 83 kW
Nyttolast: 635 kg
Lastvolym: 4,2 m3

Lastutrymme: 2 249 mm x 1 532 mm x 1 259 mm
Max släpvagnsvikt: 750 kg

Fakta e-Crafter

Räckvidd (WLTP): 114 km
Batterikapacitet: 35,8 kWh
Laddningstid (AC/CCS till 80%): ca 5,20 h/ca 00,45 h
Strömförbrukning: 29,3 kWh/100 km
Motoreffekt: 100 kW
Nyttolast: 975 kg
Lastvolym: 10,7 m3

Lastutrymme: 3 201 mm x 1 832 mm x 1 861 mm
Max släpvagnsvikt: 0 kg

Jimmys topp 3 elbilstips

Enfas 3,7 kW-laddning över natten kombinerat med enstaka 
stödladdning vid lunchrast räcker för att klara arbetsdagen.

Gör en beräkning på hur långt era företagsbilar verkligen 
rullar per arbetsdag.

Stödladda under lunchen eller ute hos kund när det är 
möjligt, för att minimera ”onödig” laddtid vid snabbladdare.

1.

2.

3.

Se filmen om Elektrikern 
på vår YouTube-kanal.



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

Volymax 4.0
- vårt lättaste skåp någonsin
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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 Transportbilar 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 0770-110 151. Välkommen att höra av dig,  
vi berättar gärna mer om fördelarna med vår försäkring.

Volkswagen Group Sverige, Hantverksvägen 9, 151 88 Södertälje. B PP  Sverige, Port Payé


