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FRAMTIDEN HETER 
HÅLLBAR FRAMGÅNG.

Volkswagen-koncernern har redan börjat sin resa mot minskad miljöpåverkan. Till år 2050 ska alla våra bilar, 
inklusive tillverkningsprocessen, vara helt klimatneutral. Detta är väldigt ambitiösa mål som kräver stora inves-
teringar, men som är nödvändiga för att kommande generationerna ska kunna ha samma grad av mobilitet som 
vi idag är vana vid.
  Ska du byta bil inom kort? Med alla förändringar som sker är det svårare än någonsin att veta vad man ska 
välja. De nya skatterna som gynnar bilar med låga utsläpp gör att den ekonomiska kalkylen ser annorlunda ut 
idag och troligen i ännu större grad i framtiden. För en del innebär det att en investering i en eldriven bil inte 
bara är bra för miljön. Det kan också bli en ekonomiskt bra affär. Kom in och prata med oss så hjälper vi dig att 
hitta en transportlösning som passar ditt företag.

Hållbarhet är ett centralt begrepp och en led-
stjärna för Volkswagens verksamhet på flera 
plan. Med nya produkter och produktions-
metoder kommer miljöpåverkan att minska, 
inte minst när det gäller utsläpp. Samtidigt 
pågår forskningen för att finna andra fossilfria 
alternativ och en batteritillverkning som gör 
mindre avtryck på miljön. 
  Hållbarhet betyder också att bygga med 
kvalitet i varje detalj, och redan idag innehåller 
Volkswagens transportbilsprogram erkänt drift-
säkra och pålitliga produkter. Bilar som kan 
användas förtjänstfullt under många mil kan 
också innebära lägre total miljöpåverkan.

Nya förutsättningar
Med nya miljökrav och förändrade skatteregler 
kommer kostnaden att fortsätta öka för bilar med 
starka motorer och hög bränsleförbrukning. 
Samtidigt sjunker kostnaden för bilar med låga 
utsläpp. Det här innebär att du bör fundera över 
valet av bil, vilken typ av motor du behöver och 
vilka andra krav du har på ditt fordon.

Elektricitet och alternativa drivmedel
Redan idag finns stora Crafter med elmotor. Ett bra 
alternativ för bud- och paketleveranser i storstaden 
där körsträckorna är korta med många stopp på  
vägen. Volkswagen lanserade i slutet på augusti 

en eldriven e-Transporter som du kan läsa mer 
om i Transportmagasinet. e-Caddy presenteras 
inom kort. 
  De senaste årens utveckling har inneburit 
att motorer som drivs av diesel och bensin blivit 
betydligt snålare. Genom att blanda in biodriv-
medel kommer även utsläppen från dessa 
bränslen att minska framöver. Ett annat hållbart 
alternativ är Caddy med gasdrift. Kör du på svensk 
biogas är utsläppen av koldioxid obetydliga.
  Det går alltså att köra miljömedvetet redan 
idag, oavsett om du väljer el, gas eller våra 
effektiva diesel- och bensinmotorer. Följ med oss 
på resan mot en hållbar framgångsrik framtid.



PREMIÄR. EN UPPGRADERAD TRANSPORTER.

 EN HÖGRE GRAD 
AV PERFEKTION.

Går det att göra något som redan är perfekt ännu bättre? Transporter 6.1 är den uppdaterade versionen av den 
sjätte generationens Transporter. Den innehåller en mängd nyheter och en lång rad detaljförbättringar som du 
kommer att uppskatta. Fortfarande har den samma fina lastegenskaper och väghållning som tidigare men är 
moderniserad och förfinad på en lång rad punkter. Den finns nu med ännu flera smarta assistanssystem som gör 
körningen enklare och säkrare. Förutom skåpversionen får även personbilsversionerna Multivan, Caravelle och 
California samma förändringar när det gäller exteriör, interiör och utrustning.

skåpversionen möjlighet att, tack vare en genom- 
lastningslucka under passagerarsoffan fram, 
lasta långa objekt. 280 centimeter (kort hjulbas) 
respektive 330 centimeter (lång hjulbas). 
  Det finns också ett nytt 220 V uttag vid förar-
platsen och ett låssystem som gör det möjligt att 
även låsa antingen enbart last- eller passagerar-
utrymmet.

Motorer och utrustning
Transporter 6.1 finns med flera olika snåla och 
effektiva TDI-motorer med olika motorstyrkor. 
Effekterna är 90, 110, 150 och 199 hk. De två 
sistnämnda finns att få med 4MOTION fyrhjuls-
drift respektive DSG automatlåda. Vid sidan av en 
70-liters bränsletank är samtliga versioner för-
sedda med en 13-liters AdBlue-tank som räcker i 
cirka 550 mil. Genom tillsats av AdBlue uppfyller 
Transporter de senaste stränga kraven på utsläpp 
enligt EU6-normen.
  Senare kommer dessutom elversionen av 

Transporter 6.1 som utvecklas tillsammans med 
samarbetsföretaget ABT. ABT e-Transporter 
väntas under 2020 och kommer med två olika 
batteripaket för att kunna tillgodose de flesta 
kunders behov när det gäller den dagliga räck-
vidden.

Introduktionserbjudande
När du beställer nya Transporter 6.1 av modellår 
2020 ingår Discovery Media utan extra kostnad. 
Detta är den senaste generationens infotain-
mentsystem med inbyggt navigationssystem 
och en 8-tums skärm. Förutom trådlös iPhone-
anslutning ingår också mobila onlinetjänster via 
We Connect. Med detta system är bilen alltid 
uppkopplad och du kan t ex skicka adressen för 
din nästa resa till bilen eller starta parkerings-
värmaren från din mobiltelefon, oavsett var du 
befinner dig. We Connect Plus ingår under ett år 
och ger ännu fler online-tjänster som t ex röst-
styrning online.

Transporter Skåp TDI 110 hk från 290.000:– 
exkl moms eller från 2.320:–/mån1 
All-in från 2.980:–/mån exkl moms2

Caravelle Comfortline TDI 110 hk från 
427.300:– exkl moms eller från 3 410:–/mån1 
All-in från 4.080:–/mån exkl moms2

Nyheter i korthet 
n  Mer standardutrusning
n  Elektromekanisk styrning
n  Upp till 20 förarassistanssystem
n  Tuffare design
n  Ny instrumentbräda
n  Senaste infotainmentsystemen
n  Integrerad online-uppkoppling
n  We Connect online-tjänster
n  Fleet Connect bilparksadministration
n  Nya och förbättrade lastfunktioner

Finslipad design
Förutom de avancerade assistanssystemen har 
ett stort steg tagits när det gäller digitalisering 
av förarmiljö och hjälpmedel. Utvecklade info-
tainmentsystem och nya uppkopplingsmöjlig-
heter skapar en ännu bättre arbetsplats. 
  Även om Transporter i sin ursprungliga tapp-
ning framkallar nostalgi är den nya versionen 
bättre på alla punkter. Den är helt modern både 
när det gäller design och funktion. Utvändigt 
märks det bland annat på det nya frontpartiet där 
grillen, nya stötfångare och huvudstrålkastare 

skapar ett nytt utseende. Har du testat någon av 
de senare årsmodellerna kommer du att känna 
skillnaden. Är det länge sedan du satte dig bakom 
ratten på en Transporter kommer du att häpna 
över vad som hänt. Komfort och utrustning är 
helt i klass med de bästa personbilarna.

Elektromekanisk styrning ger fördelar.
Genom att ersätta den hydrauliska styrningen 
med elektromekanik är det möjligt att sänka 
bränsleförbrukningen, men framför allt innebär 
det att styrningen kan kopplas ihop med flera 

olika smarta assistanssystem. Transporter 
6.1 erbjuder en lång rad av dessa, vissa som 
standardutrustning och andra som tillval. Du 
kan till exempel få din nya bil med Sidoskydd, 
Sidvindsassistent, Lane Assist, Park Assist 
och Trailer Assist. Hjälpmedel som både för-
enklar för föraren och ökar säkerheten.

Andra nyheter
Förutom de omfattande möjligheterna till 
assistanssystem innehåller Transporter 6.1 flera  
andra smarta lösningar. Till exempel finns det i 

Discovery Media med 
navigation 8" skärm

 0:–
*GÄLLER TRANSPORTER 6.1 UNDER 

MODELLÅR 2020. VÄRDE 11.700:– EXKL MOMS

LANSERINGS
ERBJUDANDE



EN HELT NY FÖRARMILJÖ.
En stor del av nyheterna märks när du sitter bakom ratten. Den nya instrumentbrädan är fylld med smart 
förvaring och tydliga reglage och displayer. Vad du inte ser är det nya integrerade eSIM-kortet, men du kommer 
upptäcka alla nya uppkopplade tjänster och funktioner som du bär med dig i din smartphone i bilens infotain-
mentsystem. Nytt för Transporter 6.1 är också det valbara digitala systemet, Digital Display.
  Säkerhets- och assistanssystemen är värda ett kapitel för sig. Förutom Multikollissionsbroms och Sidvinds-
assistent, som ingår i standardutrustningen, finns det flera andra system som gör bilen enklare att manövrera 
samtidigt som säkerheten ökar. Vilka skulle förenkla din vardag?

TRAILER ASSIST Transporter är perfekt 
för att dra släp med sin dragkapacitet 
på upp till 2.500 kg. Med Trailer Assist 
kan även en oerfaren backa med perfekt 
resultat.

SIDOSKYDD Hjälper till att manövrera 
bilen vid trånga utrymmen. Övervakar 
sidorna på fordonet och skickar ut både 
visuella signaler och varningsljud om 
fordonet kommer för nära något hinder.

LIGHT ASSIST-funktionen slår automatiskt på
helljuset vid behov av mer ljus. En kamera i inner-
backspegeln övervakar trafiken. Systemet känner 
av framförvarande fordon samt mötande trafik och 
bländar av automatiskt innan dessa kan bländas.

LANE ASSIST För tillbaka fordonet om bilen är 
på väg att lämna körfältet. Bilen kan också varna 
med skakningar i ratten.

PARK ASSIST Hjälper dig att fickparkera. När 
backväxeln är ilagd träder parkeringsassistenten 
automatiskt in och kontrollerar styrningen. Allt 
föraren behöver göra är att manövrera koppling, 
gas och broms.

SIDVINDSASSISTENT Skyddar mot kastvindar 
genom att använda den elektroniska stabilise-
ringskontrollen (ESC). 

ACC MED FRONT ASSIST Adaptive Cruise 
Control (ACC) med Front Assist läser av hastighet 
och avstånd till framförvarande fordon (upp till 
120 meter). Systemet bromsar automatiskt ditt 
fordon om det uppstår en kritisk situation.

VARNING FÖR BAKOMVARANDE FORDON 
Varnar vid backning från parkeringsplats om ett an- 
nat fordon kommer för nära eller i döda vinkeln. Om 
inte föraren reagerar bromsas fordonet automatiskt.



CADDY DRIVE.

JUST NU FÅR DU OVANLIGT
MYCKET FÖR PENGARNA.

SKILJ DIG FRÅN MÄNGDEN.

CADDY VENOM EDITION.

Nu kan du få ovanligt mycket utrustning till din nya Caddy till ett ovanligt lågt pris. Vi har tagit fram två olika 
utrustningspaket som innehåller massor av godsaker. Välj ett rabatterat Drive-paket för bara 9.900:– exkl 
moms. Vill du ha ännu mer utrustning väljer du paketet Drive Premium för 19.800:– exkl moms och sparar hela 
24.500:–. Med andra ord är det ett ypperligt tillfälle att byta till en ny Caddy nu under hösten. Förutom att du 
får en riktigt välutrustad bil kan du känna att du är i gott sällskap. Caddy har under många år varit Sveriges 
mest köpta transportbil. 

Det har hänt mycket med Caddy under de senaste 
åren. Dagens bil är större, har bättre förarmiljö, 
mycket bättre utrustning och finns i många fler 
alternativ än tidigare. Du får allt som är viktigt och 

kan dessutom komplettera med 4MOTION, DSG 
automatlåda och andra tillval. Caddy Skåp är den 
idealiska lösningen för många företag och den finns 
dessutom i Maxi-version som ger mer lastutrymme.

Caddy Skåp 2.0 TDI 75 hk från 165.600:– exkl 
moms eller 1.320:–/mån1 
All-in från 1.930:–/mån exkl moms2

Det här är en bil för dig som vill att det ska synas 
när du är ute på jobb. Caddy Venom Edition 
sticker ut och drar blickarna till sig. Det beror inte 
bara på den häftiga giftgröna färgen utan även 
på de nedlackade detaljerna, de snygga svarta 
glanssvarvade fälgarna, sidebaren i polerat stål 
och den silverfärgade takrelingen.

Till att börja med har Caddy Venom en kraftfull 
150-hästars TDI-motor och DSG automatlåda. För 

att inredningen ska spegla utsidan har vi försett 
den med specialdesignad läderklädsel, komfort-
säte och multifunktionsläderratt. För att du alltid 
ska ha en behaglig temperatur i bilen, oavsett årstid 
och väder, har den både parkeringsvärmare och 
halvautomatisk klimatanläggning.
 Vi har också fyllt Caddy Venom Edition med 
flera smarta assistans- och säkerhetssystem. 
Bland annat har den parkeringsassistent med 
parkeringssensorer fram och bak så att du slipper 

krångla med fickparkeringar. Tycker du att den 
gröna färgen, Vipergrön metallic, är lite för giftig 
kan vi trösta dig med att det finns några exemplar i 
Deep Black med pärleffekt. Du kan även få Venom 
med 4MOTION.

Caddy Venom Edition 2.0 TDI 150 hk DSG 
från 299.900:– exkl moms eller från 2.400:–/mån1 
All-in från 3.100:–/mån exkl moms2

Priset gäller ett begränsat antal lagerbilar.

UTRUSTNING CADDY VENOM EDITION

UTRUSTNING CADDY DRIVE OCH DRIVE PREMIUM-PAKET

n   Lättmetallfälgar Canyon 17 tum, svarta  
glanssvarvade

n    DSG automatlåda
n   Lackerade stötfångare, skyddslister, spegelhus 

och dörrhandtag
n    Sidebar i polerat rostfritt stål och silverfärgad 

takreling
n   Bi-Xenonstrålkastare och LED-varselljus
n   Komfortsäte

n   Specialdesignad svart läderklädsel med gröna 
kontrastsömmar

n   Multifunktionsläderratt
n   Multifunktionsdisplay
n   Radio Composition Media
n   Parkeringsvärmare med timer och fjärr
n   Halvautomatisk klimatanläggning Climatic
n   Lane assist
n   Front Assist med City nödbromsfunktion
n   Helljusreglering Light Assist

n   Ljus- och siktpaket
n   Trötthetsdetektering
n   Parkeringsassistent
n   Parkeringssensorer fram och bak
n   Fast dragkrok inkl släpvagnsstabilisering
n   Mellanvägg i kolfiberlook med Venom-logga

DRIVE-PAKET 9.900:– exkl moms 
(ord. paketpris 16.600:– exkl moms). 

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

DRIVE PREMIUM-PAKET 19.800:– 
exkl moms (ord. paketpris 44.300:– exkl moms) 

innehåll som i drive-paketet 
och dessutom:

n   Bi-Xenon strålkastare (ersätter H7)
n   Lackerade stötfångare
n   Radio Composition Media (ersätter Color)
n   Lättmetallfälgar 15 tum Caloundra (16 tum 

Bendigo till motorer över 122 hk)
n   App Connect
n   Multifunktionsdisplay med Trötthets- 

detektering
n   Light Assist
n   Front Assist
n   Adaptiv farthållare (ersätter farthållare)
n   Parkeringsassistent och parkeringssensorer 

fram och bak



Stora Crafter imponerar med sina många möjligheter. E-versionen har fått mycket stor uppmärksamhet och är en 
idealisk och hållbar lösning för stadstrafik där det behövs mycket utrymme för att transportera paket eller andra 
skrymmande föremål. Den här skåpversionen är intressant för alla företag som har möjlighet och ambition att 
bidra till minskningen av koldioxidutsläppen.
  En Crafter kan i stort sett förvandlas till vad som helst. Versionerna med dieselmotor finns även som 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.

CRAFTER.

ETT HÅLLBART VAL SOM 
SVÄLJER ALLT. 

Crafter är ett bra val för företag som vill ha en 
riktigt bekväm arbetsplats med rikliga utrustnings-
möjligheter. Skåpversionen med dieselmotor finns 
i flera olika storlekar. Du kan välja mellan tre olika 
längder och tre olika takhöjder med en lastvolym 
på upp till 18,4 m3. Crafter finns med fram-, bak- 
och fyrhjulsdrift. Till alla versionerna kan du välja 
mellan 6-växlad manuell växellåda och 8-stegad 

automatlåda. För att göra körningen enklare och 
minska olycksrisken kan du välja bland flera olika 
säkerhets- och assistanssystem.
  Crafter Chassi gör att du kan skapa en egen unik 
bil som passar din verksamhet. Tillsammans med 
olika leverantörer i Sverige eller utomlands går 
det att skapa en mängd olika påbyggnationer och 
modifieringar. Eftersom det inte är lätt att hitta rätt 

bland alla alternativ och möjligheter kan det vara 
bra att diskutera dina behov tillsammans med våra 
specialister på transportbilar. Det gör att du kan 
hitta den lösning som passar ditt företag bäst.

Crafter Skåp 2.0 TDI 102 hk från 275.400:– 
exkl moms eller 2.200:–/mån1. 
All-in från 2.810:–/mån exkl moms2

Stora e-Crafter klarar det dagliga behovet för 
många företag på en enda laddning. Alla dess 
egenskaper gör att den kan vara en idealisk lösning 
i stadsmiljö där den dagliga körsträckan är 70–100 
kilometer med många stopp på vägen. Det innebär 
att den bland annat är perfekt för bud-, paket- och 
varuleveranser i städer. e-Crafter har anpassats 
för dessa förhållanden med sin motor på 136 hk 
(100 kW) och ett vridmoment på 290 Nm från 
stillastående. Litiumjon-batteriet är helt integrerat 

i chassit vilket gör att hela lastvolymen på 10,7 m3 
är användbar. e-Crafter omfattas av bonusen om 
60.000:– för bilar som till 100% drivs av el.

e-Crafter Skåp 100 kW eller 136 hk från 
699.900:– exkl moms eller 5.590:–/mån1 
All-in från 6.260:–/mån exkl moms2

FAKTA E-CRAFTER

Motor  100 kW (136 hk)

Vridmoment max 290 Nm

Räckvidd vid full laddning 173 kilometer

Batterikapacitet 35,8 kWh

Laddningstid AC*  05:20 h

Laddningstid CCS**  00:45 h

Toppfart 90 km/h

Lastvolym maximal 10,7 m3

CRAFTER. FRÅN 4–6 EUROPALLAR.

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. Hyllstegarnas integrerade T-spårsprofiler 
kan användas för exempelvis lastsurrning och fungerar utmärkt tillsammans med Modul-
Systems befintliga lastöglor och surrningar. 
  Utrustningen kan som på bilderna kombineras med mellanvägg och integrerad skjut-
dörr för snabba distributionsjobb. Kontakta oss för mer information.

PSO



Nu har du möjlighet att privatleasa en välutrustad Amarok till ett förmånligt pris. Amarok Comfortline är en stark 
och välutrustad pickup med 3-liters V6 TDI-motorer som trivs lika bra på vägen som utanför. Det här är en bil för 
dig som uppskattar ett kraftfullt utseende, styrka och äkta terrängegenskaper. I månadskostnaden ingår dess-
utom ett serviceavtal hos auktoriserad Volkswagen-verkstad.

Allt du behöver.
Amarok Comfortline har en 3 liters TDI-motor 
på 204 hk med 4MOTION och automat. Den är 
bland annat utrustad med Servotronic, Blue-
tooth handsfree, farthållare, 17-tums lättmetall-
fälgar, läderklädd multifunktionsratt och Climatic 
luftkonditionering. Med andra ord ingår allt som 
är viktigt.

Vem behöver vägar?
Kör du en Amarok behöver du inte bry dig om vä-
garna eller vädret. Fyrhjulsdriften gör att du tar dig 
fram även när vägunderlaget är som sämst. Du kan 
lasta det mesta och dra ännu mer. Den terränggå-
ende pickupen har 4MOTION och allt du kan önska 
dig när det gäller lastförmåga och framkomlighet. 
  Vilken version av Amarok du än väljer får du 
fantastisk lastförmåga och utmärkta terräng-

egenskaper. Den klarar över 800 kg last vid 45 
graders lutning och kan dra en släpvagn 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. 

Amarok Comfortline V6 TDI 204 hk 4M aut
Privatleasing från 5.639:– inkl service3

3  Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver  
leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Servicesavtal ingår. Ändringar av körsträcka eller ränta kan påverka månadsbetalningen.

5.639:–
/MÅN INKL SERVICE OCH MOMS

NU KAN DU

PRIVATLEASA
AMAROK COMFORTLINE

V6 TDI 204 HK FRÅN

AMAROK.

ETT HÖGST PRIVAT 
ERBJUDANDE.

B I L E N  P Å  B I L D E N  Ä R  E X T R A U T R U S T A D



Nu växer Volkswagens program av bilar för semestrar och fritidsresor. Snart lanserar vi California 6.1 som har 
uppdaterats med massor av nya fina funktioner och helt nya Grand California som ståtar med fantastiska 
utrymmen inklusive toalett med dusch. Inom kort presenteras även Caddy Beach, en lite mindre och praktisk bil 
med övernattningsmöjligheter för dem som inte kräver så stora utrymmen.

Grand California innehåller det mesta du kan 
önska dig för att kuska runt och övernatta när 
lusten faller på. Den här smarta konstruktionen 
har innovativa lösningar som gör den till ett 
behagligt rullande semesterhus. Den finns i två 
längder, 600 respektive 680 centimeter och båda 
har DSG automatlåda och en TDI-motor på 177 hk 
som standard. Interiören är byggd för att utnyttja 
alla ytor. Framför allt kommer du att uppskatta 
våtutrymmet med toalett, dusch och handfat. På 
utsidan finns dessutom möjlighet till utedusch 
med varmvatten.
  I den kortare 600-modellen som har ett extra 

högt tak, finns plats för fyra sovande. En dubbel-
bädd bak och en loftsäng under det integrerade 
panoramatakfönster. Den lägre 680-modellen är 
optimerad för två. 
  Du kliver in genom sidodörren med hjälp av ett 
elektriskt utfällbart fotsteg. Ett tvådelat myggnät 
gör att dörrarna går att hålla öppna även kvällstid. 
Köket består av en gasolbrännare med två lågor, en  
utdragbar 70-liters kyl med frys och som även är 
åtkomlig från utsidan när skjutdörren är öppen. 
Vattentanken rymmer 110 liter färskvatten. Det 
mesta kommer som standard i Grand California, 
men det går även att välja till 4MOTION, solcells-

tak, luftkonditionering bak, parabolantenn, Wi-Fi 
Hotspot, med mera.

Grand California 600 2.0 TDI 177 hk från 
729.900:– inkl moms eller 3.620:–/mån4

All-in från 4.380:–/mån exkl moms5

Volkswagen billån från 4.530:–/mån inkl moms6

Grand California 680 2.0 TDI 177 hk från 
738.900:– inkl moms eller 3.660:–/mån4 
All-in från 4.420:–/mån exkl moms5

Volkswagen billån från 4.590:–/mån inkl moms6

California är fylld med smarta lösningar som gör 
den till ett perfekt rullande fritidshus. Nu har den 
snart dessuom fått samma fina uppdateringar 
som Transporter när det gäller utseende och ut-
rustning. Framför allt imponerar de nya assistans- 
och infotainmentsystemen. 
  Det uppfällbara taket gör att det finns två 

rymliga sängplatser med plats för fyra personer. 
Köket har allt du behöver; två gasplattor, kylskåp 
på 42 liter, 30 liters färskvattentank, diskho och 
dessutom två eluttag för 12V resp 230V. Den 
innehåller också en hel del praktiska detaljer som 
garderob, förvaringsutrymmen och Climatic 
luftkonditionering.

California har ett praktiskt multifunktionsbord 
som du kan använda inne eller ute. De vändbara 
stolarna gör att du sitter bekvämt både vid bordet 
och när du färdas i bilen. California har dessutom 
två fällbara stolar med robust tyg som du kan 
använda utomhus.
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GRAND CALIFORNIA. DEN STORA SEMESTERBOSTADEN.

CALIFORNIA. LITEN TVÅA MED KÖK.

CALIFORNIA OCEAN T6.1

GRAND CALIFORNIA 680

GRAND CALIFORNIA 600

GRAND CALIFORNIA 680

GRAND CALIFORNIA

CALIFORNIA

GRAND CALIFORNIA

CALIFORNIA OCH GRAND CALIFORNIA.

DE RULLANDE 
SEMESTERHUSEN.

4 Volkswagen Företagsleasing exkl moms 96 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 23% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2019). Uppläggnings- och administrationsavgift 
tillkommer. 5 All-in – Volkswagen Företagsleasing exkl moms 96 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 23% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2019). Volkswagen Service- och 
underhållsavtal exkl moms 1,10 kr milen. Volkswagen Försäkring från 470–679 kr/mån beroende på modell. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads-
betalningen. 6 Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,45% sep 2019). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje 
Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.



Gillar du Volkswagen Transportbilar kan du följa oss i flera sociala medier. På Facebook, 
Instagram och i vår Youtube-kanal delar vi med oss av nyheter, inspiration och lite minnen 
från förr i tiden. 

Följ oss på sociala medier 
så får du veta lite mer.

ELBILAR: Strömförbrukning e-Crafter blandad körning 21,5 kWh/100 km. FINANSIELLA VILLKOR: 1Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% 
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2019). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Månadsbeloppet e-Crafter förutsätter utbetalning av klimatbonus och är baserat på 
bonus till bilar med låga utsläpp enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. Se även transportstyrelsen.se. 2All-in – Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild  
leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2019). Volkswagen Service- och underhållsavtal exkl moms 1,10 kr milen. Volkswagen Försäkring från 470–679 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. 3Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2019). Övermil 
och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Servicesavtal ingår. Ändringar av körsträcka eller ränta kan påverka månadsbetal-
ningen. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Vid tiden för tryck av denna bilaga fanns ej några WLTP-värden tillgängliga. 
Se www.volkswagen-transportbilar.se för aktuella CO2- och förbrukningsvärden.

Ansvarar du för företagets transportbilar och vill ha bättre koll på dem? Genom att koppla upp 
bilarna via Fleet Connect får du all information 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 mellan din bil, 
dig och verkstaden.
Med teknologins hjälp skickas löpande data 
från bilen till dem som är berörda. Du kan 
få informationen till din dator eller via en 
app i telefonen. På det här sättet kan du 
kontrollera att bilen är låst, hur mycket 
bränsle den har och se om oljenivån är okej. 
Genom fleetverktyget har du alltid realtids-
information om alla dina uppkopplade bilar. 
Via GPS vet du var de befinner sig och du 
får automatiskt servicepåminnelse eller 
bokning av service.

Din verkstad vet när det är 
dags för service.
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. 
Via smartphone-appen har du möjlighet 
att chatta direkt med verkstaden om du 
inte föredrar att ringa och boka en tid. 
Behöver du besöka en verkstad när du är på 
annan ort kan även de se aktuella uppgifter 
om din bil. Med andra ord finns vi alltid nära 

till hands. Från september 2019 är alla nya 
Volkswagen transportbilar förberedda för 
Fleet Connect och kan enkelt aktiveras till 
en låg månadskostnad om du vill ha bättre 
koll på din transportbilsflotta.

INTRODUKTIONSERBJUDANDE

Fleet Connect ny bil från 79:–/mån

FULL KOLL 
PÅ DINA BILAR.
FRÅN 79:–/MÅN.


