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Vägen Framåt
Volkswagen e-Range

Sweden Rock Edition | Caddy och Transporter
Amarok | Nedräkning pågår
Hotel California | Boka en rullande svit

All-in
Mer pang för pengarna
Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en månatlig betalning på en faktura. Ditt företag får
mindre pappershögar och enklare administration.
Volkswagen Företagsleasing – En finansieringsform som ger flera fördelar. Leasing bokförs som
en rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill. Ditt företag behöver inte binda eget kapital för
bilarna.
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.

Volkswagen Financial Services
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.

Några ord i en besvärlig situation
Coronaviruset har skapat en utmaning utan motstycke i vår moderna tid. Tillsammans med hela nätverket av återförsäljare och
serviceverkstäder är det vår uppgift att med alla medel skydda hälsan för våra kunder och anställda med familjer. Många av er
bidrar med avgörande insatser som är viktiga för samhället i den här svåra tiden.
Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och krav för att inte utsätta kunder eller
medarbetare för hälsorisker. Vi kommer löpande att följa utvecklingen, ge nya instruktioner och genomföra åtgärder när det är
nödvändigt. Volkswagen Transportbilar samt alla återförsäljare och serviceverkstäder har öppet och är beredda
att stödja dig som kund när det gäller försäljning, service, underhåll och reparationer. Vi finns här för dig.
Vi vet att många av er befinner sig i en svår situation och vi lovar att vår organisation gör allt för att din
verksamhet ska påverkas så lite som möjligt. Känner du en oro för att besöka din återförsäljare för leverans
eller service? Har du några frågor eller kan vi hjälpa dig på något annat sätt? Slå en signal till din lokala
återförsäljare för att diskutera hur ni gemensamt kan lösa problemet.
Ta hand om er.
Hans Turemark, märkeschef Volkswagen Transportbilar

Snart dags för Nya Caddy 5
En ny version av Caddy med spännande design, de
senaste assistanssystemen, digital cockpit med
innovativa infotainmentsystem och en ergonomisk
förarplats. Sveriges mest populära transportbil får
nu bland annat LED-ljus fram och bak, elektrisk
stängningshjälp till av baklucka och skjutdörr, ergoComfortsäte och mycket mer. Till exempel en
bredare skjutdörr till Maxi-versionen där man nu
kan lasta in en europall i öppningen. Marknadsintroduktionen förväntas ske kring årsskiftet.

Volkswagen
öppnar hotell!
Många hotell har det besvärligt just nu, samtidigt som
många av oss måste planera för en säker semester på
hemmaplan.
Vi på Volkswagen Transportbilar har tagit fasta på detta
och kommer därför att i samarbete med HOBO hotell i
Stockholm att bokstavligen rulla ut vår kampanj Hotell
California i juli månad. Tillsammans med hotellet har
inrett fyra campers till rullande sviter som du kommer
kunna boka på HOBOs hemsida. Förutom tips på fina
platser att besöka, ingår också en specialmeny signerad
Frida Ronge.

Northvolt Zwei

e-Crafter som Yogastudio
Många av er som kör våra transportbilar har ett arbete
som sliter på kroppen. Därför kommer vi på Volkswagen
Transportbilar tillsammans med experter inom området
att ta fram en rad övningar som är anpassade för de
typer av skador som lätt kan uppstå med fysiskt
ansträngande arbeten. Vi kommer också att bygga om
en e-Crafter till en mobil Yogastudio. Se mer om detta
på våra sociala medier längre fram.

Visste du att...
...tillsammans med svenska Northvolt AB
startar Volkswagen en batterifabrik i tyska
staden Salzgitter. Detta blir Northvolts andra
anläggning efter Skellefteå-etableringen.
Volkswagen investerar 450 miljoner euro
i bygget som väntas stå klart 2024.

Miljöbonus
60 000 kr
Vid köp av en transportbil
som till 100% drivs av el
utgår en bonus om 60 000 kr*

*Miljöbonus enligt rådande regelverk.
Betalas ut efter 6 månaders ägande.

Volkswagen e-Range

Vägen framåt

Funderar du på att ställa om till en mer hållbar
verksamhet med mindre miljöpåverkan kan vi visa
dig vägen. Redan idag kan vi erbjuda transportbilar
som drivs av elektricitet i alla storlekar, från stora
e-Crafter via ABT e-Transporter till ABT e-Caddy.
Inte mycket på utsidan avslöjar att denna trio transportbilar drivs av tysta, avgasfria elmotorer som kräver
minimalt med underhåll. Med litiumjon-batterierna
monterade under golvet behåller bilarna sitt generösa
lastutrymme.
Det finns mer än bara miljöskäl att välja en eltransportbil. Med miljöbonusen från staten på 60 000 kr
och låga drifts- och underhållskostnader kan det redan
idag vara förmånligt att byta till el. Din Volkswagen
återförsäljare hjälper gärna till med en ekonomisk

kalkyl utefter ditt företags behov och förutsättningar.

Räckvidd med fulladdat batteri är upp till 121 km.

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 110 hk (82 kW) som gör bilen
smidig i trafiken. ABT e-Caddy erbjuds även som
personbil med plats för 5 personer, och mycket bagage.

e-Crafter lanserades redan 2018 och har nyligen fått
ett mer konkurrenskraftigt pris. 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.

ABT e-Transporter har, som modellnamnet antyder,
också konverterats till eldrift av ABT e-line. 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.

ABT e-Caddy Maxi Skåp från 392 800 kr
eller från 3 210 kr/mån exkl moms*
ABT e-Transporter Skåp från 499 900 kr
eller från 4 080 kr/mån exkl moms*
e-Crafter Skåp från 589 900 kr
eller från 4 820 kr/mån exkl moms*

Vad gör ABT?
Elektrisk mobilitet kommer att spela en avgörande roll i samhället
framöver. Allt för att ambitiösa klimatmål ska nås samtidigt som
vi bibehåller en hög livskvalitet i tätorterna. ABT e-Line är en ledande
aktör inom det här området och har under ett årtionde med framgång
utvecklat elektriska drivsystem. Ett arbete som, i samarbete
med Volkswagen, resulterat i två alternativ för lokala utsläppsfria
transporter; ABT e-Transporter och ABT e-Caddy.
Båda är smarta konstruktioner med kraftfulla elektriska motorer
och bibehållen lastvolym. De har dessutom lägre energi- och underhållskostnader. Volkswagens långa erfarenhet av transportbilar och
ABTs kunnande när det gäller att utveckla framtidens drivsystem tar
elektrisk mobilitet till en helt ny nivå.

ABT e-Caddy: Förbrukning: 26,4 – 30,3 kWh/100 km. Räckvidd: 123 – 141 km. Utsläpp: 0 g/km. ABT e-Transporter: Förbrukning: 30,9 – 35,5 kWh/100 km. Räckvidd: 109-121 km. Utsläpp: 0 g/km. e-Crafter förbrukning: 29.1 kWh per 100 km. Räckvidd:
114 km. Utsläpp: 0 g/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade. ABT e-Caddy och ABT e-Transporter levereras genom ett samarbete mellan Volkswagen Transportbilar och ABT e-line, som står för drivlinan.

Sweden Rock Edition

Pedal to the Metal

Det blir en sommar utan Sweden Rock, men du
kan ändå få en känsla av festivalen. Vår Sweden
Rock-edition finns för Caddy och Transporter och är
utrustad med svarta sidebars, komfortmellanvägg
med en kolfiber-look och Sweden Rock-emblem.
En liten tröst när vi nu måste vänta ett helt år på
Sveriges största rockupplevelse.
Sweden Rock Edition kan du få i svart, silver eller

vitt. Motor och övrig utrustning väljer du precis
som du själv önskar. Vill du ha en ännu snyggare,
bekvämare och säkrare bil har du just nu ett
ypperligt tillfälle. Genom att även lägga till ett
Drive Premium-paket får du extra mycket för
pengarna. Bland annat lackerade stötfångare,
lättmetallfälgar och flera smarta assistanssystem.

Köp till Sweden Rock Edition för bara 7 900 kr
■ Runda sidebars, svarta
■ Komfortmellanvägg i kolfiberlook med
Sweden Rock-emblem
■ Sweden Rock-emblem på bakdörren

Transporter Sweden Rock Edition med Drive Premiumpaket
från 305 200 kr (exkl moms) eller 2 490 kr/mån*

Caddy Sweden Rock Edition med Drive Premiumpaket
från 192 700 kr (exkl moms) eller 1 570 kr/mån*

Utrustad med bl a:

Utrustad med bl a:

■
■
■
■

Lackerade stötfångare
Lättmetallfälgar
LED-strålkastare
Adaptiv farthållare

■
■
■
■

Parkeringssensorer bak
Regnsensor och helljusassistent
Navigation med online-tjänster
Dragkrok

■
■
■
■

Lackerade stötfångare
Lättmetallfälgar
Bi-xenon strålkastare
Adaptiv farthållare

■
■
■
■

Parkeringssensorer fram och bak
Regnsensor och helljusassistent
Infotainment Composition Media
App-connect mobiluppkoppling

Caddy bränsleförbukning blandad körning 5,7 – 7,1 l /100 km. 149 – 186 g CO2/km. Transporter bränsleförbrukning blandad körning 7,2 – 8,6 l./100 km. 190 – 225 g CO2/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30%
särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Transporter 6.1
Nästa nivå
Efter mer än 70 år i tjänst hos svenska företag har Transporter blivit en ikon bland transportbilar. Under alla år
har den kontinuerligt förbättrats för att ytterligare öka kvaliteten, ge en ännu bättre körupplevelse och möta
nya krav från kunderna när det gäller uppkoppling och säkerhet.
Transporter 6.1 finns i två längder, med normalt eller
förhöjt tak, som flak och med flera olika specialinredningar. Dessutom kan du välja bland en lång rad smarta
assistanssystem som ökar säkerheten och gör bilen
enklare att manövrera. Vissa finns som standardutrustning medan andra är tillval. Du kan till exempel få
din nya bil med parkeringssensorer, sidovindsassistent
och Lane Assist. Andra system som ger föraren praktisk
hjälp är Park Assist och Trailer Assist som ger ovärderlig
hjälp att backa med släp.
Med Transporter 6.1 kan du vara online överallt. Den
digitala cockpiten ser till att du alltid kan vara uppkopplad, bland annat tack vare det integrerade eSIM-kortet.
Körupplevelsen är värt ett kapitel för sig. Vid en provtur
märker du att den är helt i klass med bättre personbilar.
Bland annat med hjälp av den nya elektromekaniska
styrningen. Till Transporter 6.1 finns flera effektiva
TDI-motorer med 90, 110, 150 respektive 198 hk.

De två sistnämnda finns att få med 4MOTION fyrhjulsdrift respektive DSG automatlåda. Andra nyheter är
genomlastningsluckan som gör det möjligt att lasta
objekt på upp till 280 centimeter (kort hjulbas) respektive 330 centimeter (lång hjulbas). Ett nytt låssystem
gör det dessutom möjligt att låsa last- och passagerarutrymmet separat.

Transporter Skåp TDI 90 hk från 261 500 kr
eller från 2 140 kr/mån exkl moms*
All-in från 2 810 kr/mån exkl moms**
Transporter Skåp TDI 150 hk 4MOTION från
322 500 kr eller från 2 630 kr/mån exkl moms*
All-in från 3 570 kr/mån exkl moms**

Transporter skåp blandad körning 7,2 – 8,6 l/100 km, 190 – 225 g CO2/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift,
47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). **All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift,
47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). 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. Volkswagen
Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Transporter Volymax
Det här är en riktig lastslukare. Transporter
med Volymax-skåp och bakgavellyft ger dig
ett lastutrymme på hela 16,2 m3 och en
lastförmåga på över 1 000 kg. Trots lastvolymen är den smidig att köra. Chassit har
individuell fjädring och bred spårvidd bak
vilket ger både bra komfort och stabilitet.
Motorn är en 150 hk TDI med DSG automatlåda. Komfortpaket och Radio Composition
Media ingår. Möjlig att bygga om till kylbil.
Bilar finns för snabb leverans till 2019 års
skatt.

Transporter Volymax 2019
från 499 900 kr eller
från 4 080 kr/mån exkl moms*
All-in från 5 020 kr/mån exkl moms**

DRIVE-PAKET 6 600 kr exkl moms
(ord. pris 16 600 kr exkl moms)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

 ultiratt
M
Radio Composition Color
Bluetooth handsfree
Farthållare
Ljus- och siktpaket
Aktivt kolfilter
H7 strålkastare med LED varselljus
Parkeringssensorer bak
Dimljus inkl svängljus
Höj- och sänkbar förarstol

DRIVE PREMIUM-PAKET 13 200 kr
exkl moms (ord. pris 44 300 kr exkl moms)

innehåll som i drive - paketet och dessutom :

■
■
■
■
■
■
■
■
■

 i-Xenon strålkastare (ersätter H7)
B
Lackerade stötfångare
Radio Composition Media (ersätter Color)
Lättmetallfälgar
App Connect
Multifunktionsdisplay med Trötthetsdetektering
Light Assist
Adaptiv farthållare (ersätter farthållare)
Parkeringsassistent och sensorer fram och bak

Populära Caddy med förmånligt Drive
eller Drive Premium-paket
Vill du få riktigt mycket utrustning för pengarna ska
du titta närmare på Caddy med något av våra förmånliga utrustningspaket. Väljer du Drive Premium
så får du en prisfördel på hela 31.100 kr. Med andra
ord har du nu ytterligare ett argument för att välja
Sveriges mest köpta transportbil.

allt är möjligheten till fyrhjulsdrift en trygghet i vårt
svenska vinterklimat. Har du tröttnat på att växla kan vi
rekommendera dig att komplettera med DSG automatlåda. Den är 7-stegad och extremt rolig att köra. Dessutom drar den inte mer bränsle än en motsvarande bil
med manuellt växlad låda.

Det finns många anledningar till att Caddy har blivit
populär bland landets företagare. I grund och botten
handlar det om kvalitet i detaljer och konstruktion.
Något som ger ett riktigt bra andrahandsvärde och gör
att den kan rulla många mil. Dessutom finns den med
flera olika motorer och utrustningsalternativ. Framför

Vill du ha mer lastutrymme är Caddy Maxi det bästa
valet. Den är en halvmeter längre och ger hela 4,2 m3
lastutrymme, dvs en kubikmeter mer än vanliga Caddy.
Tillsammans med bakdörrar och den breda skjutdörren
på 70 cm är den dessutom mycket enkel att lasta. Välj
mellan bensin, diesel, el och gas.

Caddy Skåp TDI 75 hk från 171 600 kr
eller från 1 400 kr/mån exkl moms*
All-in från 2 080 kr/mån exkl moms**

Caddy Skåp, bränsleförbrukning blandad körning 5,7 – 7,1 l/km, 149-186 g CO2/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). **All-in
- Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). 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. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på
volkswagentransportbilarforsakring.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Crafter

En bil, oändliga
möjligheter

Det här är vår största modell och finns i en mängd
versioner. Förutom e-Crafter med elektrisk motor
finns det flera alternativ med snåla dieselmotorer. Välj mellan skåp, buss, flakbil och chassi. Det
sistnämnda ger möjlighet till ett mycket stort antal
specialbyggnationer. Dessutom finns en mängd
utrustning, tillbehör och inredningar som gör att
du kan anpassa bilen för din verksamhet.
Är du intresserad av Crafter i skåpversion kan du välja
mellan tre olika längder och tre olika takhöjder med

Crafter Skåp TDI 140 hk från 281 500 kr
eller från 2 300 kr/mån exkl moms*
All-in från 3 130 kr/mån exkl moms**
Crafter Volymax TDI 140 hk från
497 000 kr eller från 4 060 kr/mån exkl moms*
All-in från 4 890 kr/mån exkl moms**

en lastvolym på upp till 18,4 m3. Den finns i totalvikt
upp till 5,5 ton, och klarar en släpvagnslast på upp till
3 ton. Den möjliga lasthöjden är hela 2,2 meter och
bakhjulsdrivna versioner har upp till 3,5 tons dragvikt.
Crafter finns med fram-, bak- och fyrhjulsdrift. Till
alla versionerna kan du välja mellan 6-växlad manuell
växellåda och 8-stegad automatlåda.
Crafter har Servotronicstyrning vilket ger en fantastisk vägkänsla och som möjliggör avancerade assistans- och säkerhetssystem. Något som gör körningen
enklare och minskar olycksrisken. Bland annat Multikollisionsbroms, elektronisk stabilitetskontroll (ESC),
adaptiv farthållare med Front Assist, Sidvindsassistent
och Parkeringsassistent. Andra exempel på assistanssystem är Släpvagnsassistent och Lane Assist. Vissa
av systemen är standardutrustning medan andra finns
som tillval. Välj fjädrande ergoComfort-säte så får du
elektriskt inställbart svankstöd med fyra lägen och
möjlighet att ställa in din vikt för rätt anpassning av
fjädringen.

Crafter bränsleförbrukning blandad körning från 9,2 – 12,2 l/km, 240 – 317 g
CO2/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30%
särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta
(maj 2020). **All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500
mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (maj 2020). 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. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på
bilden kan vara extrautrustade.

Amarok V6

Nedräkning pågår

Suktar du efter en ny Amarok måste du snart göra slag i
saken. Under sommaren rullar de sista bilarna ut från
fabriken. Den kraftfulla pickupen trivs lika bra i terrängen
som vid långresor på landsvägen. Tack vare V6-motor,
4MOTION och automatlåda klarar den de brantaste
backarna och vägar som inte är värda namnet. Besök din
återförsäljare för att lägga beslag på någon av de sista
lagerbilarna av denna populära modell.
Med Amarok kan du lasta det mesta och dra ännu mer. Trots
alla hästkrafter och det starka vridmomentet har den mycket
måttlig bränsleförbrukning. Välj mellan V6-motor på 204 hk
(150kW) med ett vridmoment på 500 Nm och V6 med 258 hk
(165 kW) och ett vridmoment på 550 Nm. Dessutom har
den sistnämnda en powerboost-funktion som tillfälligt kan
öka effekten till hela 272 hästkrafter respektive 550 Nm.
Alla versioner av Amarok har mycket bra lastegenskaper.
De klarar över 800 kg last vid 45 graders lutning och en
släpvagnsvikt på upp till 3,5 ton. Tack vare en lastbredd
mellan hjulhusen på drygt 1,2 meter kan du dessutom lasta
en Europall på tvären. Välj bland flera olika Amarok-versioner.

Alla har 8-växlad automatlåda, V6-motor, dubbelhytt med
plats för 5 personer, fyrhjulsdrift och alla andra egenskaper
som ger en fenomenal arbetskapacitet. I väntan på en helt
ny Amarok som förväntas om ett par år, kommer du ha det
riktigt bra i den nuvarande modellen.

Amarok V6 Comfortline TDI 204 hk från
296 900 kr1 eller från 2 420 kr/mån exkl moms**
All-in från 3 580 kr/mån exkl mom***
Amarok V6 Highline TDI 258 hk från
337 900 kr1 eller från 2 760 kr/mån exkl moms**
All-in från 4 170 kr/mån exkl moms***
Amarok V6 Aventura TDI 258 hk från
414 900 kr1 eller från 3 390kr/mån exkl moms**
All-in från 4 660 kr/mån exkl moms***
1

Företagsrabatterat pris, kan ej kombineras med andra avtal
eller rabatter.

Amarok blandad körning 10,1 – 10,2 l/km, 263 – 265 g CO2/km. **Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). ***All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). 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. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Rullande fritidshus
Det finns mycket att upptäcka i vårt avlånga land. Pärlor som ligger gömda långt från de stora genomfartslederna. Sevärdheter som måste upplevas i verkligheten. Platser där de stora husbilarna inte kan ta sig fram.
Med en camper från Volkswagen finns inga begränsningar. Du behöver vare sig breda vägar eller stora parkeringsutrymmen. Det är inga problem att navigera på trånga gator i stan eller på smala grusvägar i vildmarken.
Grand California. Rymlig semesterbostad.
Grand California har innovativa lösningar som vanligtvis
bara finns i stora husbilar. Samtidigt är den lite mindre
vilket gör att du även kan navigera i trånga utrymmen.
Den finns i två längder, 600 respektive 680 centimeter.
Till den längre går det att välja till 4MOTION. Båda har
våtutrymme med toalett, dusch och handfat. På utsidan

finns dessutom möjlighet till dusch med varmvatten.
Den kortare 600-modellen har högt tak med en loftsäng för två barn. Den lägre 680-modellen är optimerad för två. Vill du ha ännu fler smarta lösningar kan du,
till exempel, välja till solcellstak, luftkonditionering bak,
adaptiv farthållare, Wi-Fi Hotspot, med mera.

FAKTA 2.0 TDI-motor 177 hk och 8-växlad automatlåda. Längd: 600/680 cm. 4 alt. 2 st sovplatser. Luft- och vattenburen värme med gasvärmning. Totalvikt: 600 – 3 500 kg. 680 – 3 850 kg. Kök: Gasolbrännare med två lågor. Diskho i rostfritt stål. Kombiskåp med kyl och frys
på 70 liter (även åtkomlig från utsidan). 110 liters färskvattentan. 90 liters tank för gråvatten. Våtutrymme: Toalett. Dusch inne samt ute.
Handfat. Säkerhet och assistanssystem: Front Assist. LED-strålkastare med automatiskt helljus. Sidovindsassistent. Parkeringssensorer
fram och bak. Backkamera. Farthållare. Övrigt: Svängbara framstolar. Klimatanläggning. Elektriskt utfällbart fotsteg. Tvådelat myggnät för
dörrar. Centralenhet med touchskärm som styr flera funktioner. USB-uttag.

Grand California 600 från 759 900 kr
inkl moms eller 3 850 kr/mån exkl moms3
Volkswagen billån från
4 830 kr/mån inkl moms5
Grand California 680 från 769 900 kr
inkl moms eller 3 900 kr/mån exkl moms3
Volkswagen billån från
4 890 kr/mån inkl moms5

Grand California 11,4 – 12,5 l/km, 299 – 326 g CO2 /km. California Ocean blandad körning 8 – 8,9 l/km, 209 – 233 g CO2 /km. Caddy Beach blandad körning 5,9 l/100km och 155 g CO2 /km. 1Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år,
30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. 3Volkswagen Företagsleasing exkl moms 96 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 23% restvärde,
rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020). 5Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 3,83 – 3,85% maj 2020). 6Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 47% restskuld, rörlig ränta
baserad på VWFS basränta (eff. rta. 3,99% maj 2020). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätt sina egna priser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

California. Liten tvåa med kök.
California är fylld med smarta lösningar och blev 2019
utsedd till ”Camper of the Year”. Några av anledningarna
är den smarta konstruktionen, de avancerade assistanssystemen och de intelligenta infotainmentlösningarna.
Den digitala förarplatsen erbjuder bland annat We
Connect som ger tillgång till en mängd uppkopplade
tjänster. Tack vare storleken och möjligheten till
4MOTION fyrhjulsdrift tar du dig fram överallt.
FAKTA 2,0 TDI-motor 150 eller 198 hk. 7-växlad DSG aut. och
4MOTION som tillval. Längd: 490 cm. Upp till 4 sovplatser.
Extravärmare för sovrums- och sällskapsutrymme. Kök
Ocean: 2 gasplattor. 42 liters kylskåp. 30 liters färskvattentank.
Diskho och två eluttag för 12V resp 230V. Säkerhet och assistanssystem: Front Assist. LED-strålkastare med automatiskt
helljus. Sidovindsassistent. Trötthetsvarnare. eCall-Säkerhetssystem. Navigation. Farthållare. Övrigt: Multifunktionsbord
som kan användas inne och ute. Två fällbara stolar som kan
användas utomhus. Utedusch. Svängbara framstolar. Centralenhet för styrning av camperfunktionerna. Elektriskt uppfällbart tak.

Caddy Beach. Frihet på hjul.
Längtar du efter frihet och vill se dig omkring kan vi
erbjuda en liten och praktisk bostad på resan. Caddy
Beach är både en bil och ett hem med två sängplatser
och smarta förvaringsutrymmen. Den är byggd på det
långa Maxi-chassit, har en snål TDI-motor och finns
med DSG automatlåda som tillval. Beställer du ett
Campingpaket får du ett extra utrymme som består
av en tältdel på drygt fyra kvadratmeter som monteras
vid bakluckan. I paketet ingår även ett uppfällbart bord,
två stolar och ventilationsnät för sidodörren.

FAKTA 2.0 TDI-motor 102 hk. DSG automatlåda finns som

tillval. Längd: 488 cm, 2 sovplatser Säkerhet och assistanssystem: Front Assist. Farthållare. Sidokrockkuddar och huvudkrockkudde fram och bak. Climatic AC Övrigt: Extra belysningar
i det bakre utrymmet. Ficklampa med magnetfäste samt en
minificklampa.

California Ocean från 639 900 kr inkl
moms eller 3 240 kr/mån exkl moms3

Caddy Beach från 312 900 kr inkl moms
eller 2 050 kr/mån exkl moms1

Volkswagen billån från
4 070 kr/mån inkl moms5

Volkswagen billån från
2 560 kr/mån inkl moms6

Påbyggnationer

Skräddarsytt sedan 1948

Polisens nya hundbil
Ingen av de personbilar som finns uppfyller polisens
och Jordbruksverkets kravspecifikation för djurhållning i
samband med transport. Dessutom måste polisens egen
utrustning rymmas i dessa bilar. Mot bakgrund av alla
dessa krav har Volkswagen tillsammans med Euro-Lans i

Backaryd tagit fram en lösning som baseras på Amarok.
Totalt är det 300 bilar som levereras till Polisen enligt den
nationella kravspecifikationen.
I den specialbyggda versionen av Amarok har hundarna
en helt egen klimatanläggning som känner av både

temperatur och luftfuktighet. Burarna är dessutom både
kamera- och ljudövervakade. Varje bil har plats för två
hundar. I kupén finns dessutom kommandocentral och
radioutrustning.

Crafter Volymax Cool
Laminatet på insidan är livsmedelsklassat och
godkänt för säker och hygienisk livsmedeltransport. 40 mm isolering i vägg och golv,
40 mm i framstam, 40 mm i tak och 27 mm
i baklucka. Kylaggregat Mitsubishi TDJS35,
kylefekkt på 4 327 watt. Värmeeffekt på
2 640 watt. Takspoiler anpassad för kylaggregat
för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Redan från början anpassades transportbilar för kunderna behov. Den första köptes av en telemontör 1948 och hade inredning för verktyg och instrument istället för baksäte.
På Volkswagen Transportbilar arbetar vi hårt för att ge dig de bästa förutsättningarna för att utföra ditt arbete effektivt.
Smarta påbyggnationer och inredningar kan både spara tid, minska olycksrisker och maximera funktionaliteten. Berätta
vad du ska använda din transportbil till så ger din Volkswagen-återförsäljare förslag på lösningar. Väljer du någon av våra
hamnutrustningar får du bilen levererad klar direkt till återförsäljaren. Prisvärt och snabbt.

Specialanpassningar direkt från hamn
Ett flertal populära byggnationer erbjuder vi som så kallad
hamnutrustning till ett fast pris. När bilen har anlänt till
Sverige monteras denna utrustning anpassad efter dina
behov, vårt svenska klimat och enligt svenska lagar. Därefter
transporteras den direkt till återförsäljaren. Alltid till lägsta
möjliga kostnad och på kortast möjliga tid.
Några exempel på byggnationer som sker direkt i hamn:
Flak, tipp, kran, kapell, kåpor, volymskåp, bakgavellyftar,
skyddsinklädnader och golv, komfortmellanväggar och
-inklädnader, täckt dubbelhytt, ytter- och innerfönster,
förvaringsskåp, serviceinredningar, rullstolstaxi avsedd för
utökat bruk.

Populära påbyggnadsskåp
För att få den bästa kvaliteten och funktionen samarbetar
vi med noggrant utvalda påbyggare. När det gäller påbyggnadsskåp baseras konstruktionen på lättbyggnadsteknik för
att vikten och lastförmågan ska bli optimal. Din Volkswagenåterförsäljare hjälper dig att utrusta din bil för alla typer av
behov, oavsett om du vill ha maximal förvaring, bästa lastkapaciteten eller isolering för till exempel kyltransporter.

Volymaxskåp till Transporter och Crafter
Gemensamt för Volymaxskåpen är att de har ett AL-KO 3,5
tons lättviktschassi. Sandwichkonstruktionen har 27 mm
isolerade väggar, tak och liftlucka, allt i freonfri isolering.
Laminat på utsidan och extra tåligt laminat på insidan.
Naturanodiserade aluminiumprofiler som hörn och kantprofiler. Hjälpram i galvaniserad stål med hög hållfasthet.
Volymaxskåpen är utrustade med bakgavellyft 750 kg

MODUL-SYSTEM Systemet med fällbara hyllor
är en perfekt lösning för företag som är i behov
av bra förvaringsmöjligheter, men ibland
behöver utnyttja hela fordonets golvyta.
I nedfällt läge ökas bilens totala lastyta med
upp till 50 procent. Hyllorna har gasfjädrar
som standard och en lastkapacitet på 120 kg.

Z-lyft med 1450 mm hög aluminiumlyftplatta. Strömbrytare
till lyft på instrumentpanelen. 3-knapps manöverdon inkl.
tvåhandsmanöver utvändigt
Transporter Volymax
Lastvolym 16,2 m3.
Crafter Volymax
Lastvolym upp till 19,5 m3.

B PP Sverige, Port Payé

Volkswagen Group Sverige, Hantverksvägen 9, 151 88 Södertälje.

Fleet Connect
Full koll på dina bilar

Volkswagens transportbilar är förberedda för uppkoppling
till Fleet Connect. Det innebär att du för en låg månadskostnad kan hålla koll på dem. Moderna bilar registrerar
en mängd information som du kan ha stor nytta av. Genom att koppla upp dem via Fleet Connect får du veta allt
du behöver i realtid. Du har alltid koll på var de är och hur
de mår. På så sätt kan du se till att dina transportbilar inte
står stilla i onödan.
En direkt förbindelse till din bil.
Med teknologins hjälp skickas löpande data från bilen till
dem som är berörda. Du får informationen till en smartphone-app. På det här sättet kan du kontrollera att bilen är
låst, hur mycket bränsle den har och se om oljenivån är okej.
Dessutom utvecklas nya funktioner som du kommer att ha

stor nytta av. Genom fleetverktyget har du alltid realtidsinformation om alla dina uppkopplade bilar. Via GPS vet du var
de befinner sig och du får automatiskt servicepåminnelse
eller bokning av service. Med andra ord får du en tydlig
överblick över både bilar och förare.
Din verkstad har också full koll.
Fleet Connect sänder dina fordonsdata till din Volkswagen
serviceverkstad när bilen signalerar att något inte står rätt
till. Oavsett om det är någon varningslampa som lyser
eller om du är i behov av assistans. Hjälpen är aldrig långt
borta. När du kontaktar verkstaden känner de redan till
vilket problem du har, var du är och hur de bäst kan hjälpa
dig. Eftersom de vet när det är dags för nästa service vet
de också om problemet kan åtgärdas då eller om du bör

komma in tidigare. Via smartphone-appen har du möjlighet
chatta direkt med verkstaden om du inte föredrar att ringa
och boka en tid.
Du har alltid tillgång till ett av landets mest
omfattande servicenät.
Vilken Volkswagen serviceverkstad du vill anlita väljer du
naturligtvis själv. Behöver du besöka en verkstad när du
är på annan ort kan även de se aktuella uppgifter om din
bil. På så sätt är de alltid förberedda och kan till exempel
beställa reservdelar om det skulle behövas. Volkswagen har
130 serviceverkstäder runtom i landet. Med andra ord finns
vi alltid nära till hands.

