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Volkswagens samarbete med Svenska längdlandslaget är inne på 11:e året. Våra svenska skidstjärnor och
teamen bakom dem har genom åren alltid haft tillgång till bilar som är optimalt annpassade för att frakta många
människor bekvämt och säkert till allt från barmarksträningar i Italienska alperna till de strängaste vintervägarna
i norra Sverige. Vill du åka lika säkert som längdlandslaget erbjuder vi nu rabatt på fyrhjulsdrift till alla våra
personbilar – Caddy, Caravelle och Multivan.
Nu är det 10.000 kronor billigare
att köra säkrare.
Vi vill dra vårt strå till stacken så att fler kan ta sig
fram på vintervägarna på ett tryggt och säkert sätt.
Därför är vårt Ski Team-erbjudande sänkt pris på
vår egen fyrhjulsdrift, 4MOTION till Multivan,
Caravelle och Caddy Personbil. Erbjudandet gäller
till 30/4 2020.
4MOTION är vinterns vän
Det är inte speciellt förvånande att fyrhjulsdrift har
blivit mycket populärt i vårt land. Med snö och is
på våra vägar under en stor del av året ger det lite
extra trygghet när man sitter bakom ratten.
I Volkswagen-programmet finns det många alternativ om du vill ha en bil som tar sig fram på alla
fyra, bland annat personbilarna Multivan, Caravelle
och Caddy. Hos oss heter fyrhjulsdrift 4MOTION.
Den ser till att du alltid har maximal dragförmåga
genom att fördela kraften till det hjul som har
bäst grepp.
Multivan 6.1
Det här är en bil för den som anser att en vanlig
kombi är för liten för familjens behov. Multivan
6.1 är en av de rymligaste bilar du kan tänka dig.
Den har gott om plats för sju personer och mycket
bagage. Med hjälp av glidskenor kan du möblera
kupén med enkelstolar, soffa och bord efter eget
huvud. Multivan 6.1 med vårt SkiTeam-erbjudande

Multivan 6.1

Våra Ski Team Personbilar
tar dig fram säkert i vinter
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4MOTION ger dig säkerhet på vägen till ett förmånligt pris. Välj mellan en diesel på 150 hk eller
198 hk med DSG automat och fyrhjulsdrift. Om du
vill kan du utrusta den med allt från digital instrumentbräda, skinnklädsel, trådlös mobilladdning,
avancerade hjälpsystem för till exempel fickparkeringen och backningen med släpvagn. På vår
hemsida bygger du enkelt ihop just din Multivan
som du vill ha den.
Multivan Comfortline TDI 150 hk 4MOTION DSG
från 513 900 kr inkl moms eller 3 320 kr/mån1 exkl
moms. Billån från 4 170 kr/mån4 inkl moms.
Multivan Highline TDI 198 hk 4MOTION DSG
från 616 000 kr inkl moms eller 3 990 kr/mån1 exkl
moms. Billån 5 000 kr/mån4 inkl moms.
Caravelle 6.1
Minibussen Caravelle är det perfekta alternativet
när du behöver skjutsa många människor och
mycket bagage. Den har åtta säten som standard
och finns med nio som tillval. Den nya versionen
6.1 kan du får med flera smarta assistanssystem
och en helt digital förarmiljö. Som på Multivan kan
du få tillgång till trådlös Iphone-anslutning och
mobila online-tjänster via We Connect, ett system
som gör att bilen alltid är uppkopplad. Allt det här
gör Caravelle till ett bra val för stora familjer eller
företag som har behov av persontransporter.

Caravelle TDI 150 hk 4MOTION från 515 000 kr
inkl moms eller 3 330 kr/mån1 exkl moms. Billån
4 180 kr/mån4 inkl moms.
Caddy Personbil
Fyrhjulsdrift är ren välsignelse oavsett om du
använder bilen privat eller kör Caddy i jobbet. Som
personbil imponerar den med sin rymlighet och
möjligheten till sju sittplatser.
Nu får du dessutom 4MOTION till ett lägre pris
så att du kan ta dig fram när underlaget är som
sämst.Lägg till en parkeringsvärmare så behöver
du aldrig starta dagen i en iskall bil. Du kan utrusta
din bil med en hel del annan praktisk och bekväm
utrustning också. Finns med smidiga och starka
TDI dieselmotorer på 122 eller 150 hk. Den kraftfullaste kommer med automatisk DSG-växellåda.
Caddy Personbil TDI 122 hk 4MOTION från
273 500 kr inkl moms eller 1 770 kr/mån1 exkl
moms. Billån 2 220 kr/mån4 inkl moms.

Ski Team 4MOTION-rabatt 10 000 kr
Dags för fyrhjulsdrift?
Bestäm dig före 30/4 2020.

Transporter 6.1
Nästa nivå
Kvaliteten sitter i detaljerna. Det märks extra tydligt när man betraktar Transporter 6.1.
Den uppdaterade versionen har en mängd nyheter som inte syns på ytan och dessutom
en lång rad detaljförbättringar. Det som framför allt imponerar är de smarta assistanssystemen och alla de nya möjligheterna till uppkoppling var man än befinner sig.
   En Transporter kan bli vad du vill. Du kan få den i två längder och med förhöjt tak
och den finns med flak och ett flertal olika specialinredningar. Dessutom finns den
som rymlig personbil genom modellen Multivan, minibussen Caravelle med upp till
nio sittplatser eller campingbilen California. Alla med samma fina nyheter när det gäller
uppkoppling och assistanssystem.
Den smarta transportbilen
Transporter 6.1 erbjuder en lång rad avancerade
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
som bevakar bilens alla hörn och varnar för inkommande trafik, adaptiv farthållare som håller säkert
avstånd till framförvarande fordon, sidovindsassistent som motverkar kraftiga sidovindar och
Lane Assist som hjälper dig att inte gå över i den
mötande trafikens vägbana. Värt att nämna lite
extra är Park Assist som hjälper dig att fickparkera
och Trailer Assist som gör att även en oerfaren kan
backa med släp och få ett perfekt resultat.
Online överallt
Transporter 6.1 liknar till stor del en digital cockpit
med utvecklade infotainmentsystem och nya
uppkopplingsmöjligheter, bland annat tack vare
det integrerade eSIM-kortet. Under hela modellåret 2020 ingår dessutom Discovery Media utan
extra kostnad. Det är den senaste generationens
infotainmentsystem med inbyggt navigationssystem och en 8-tums skärm. Förutom trådlös
iPhoneanslutning ingår också mobila onlinetjänster via We Connect. Ett system som gör att
bilen alltid är uppkopplad och du kan t ex skicka
adressen för din nästa resa till bilen eller starta
parkeringsvärmaren från din mobiltelefon, oavsett
var du befinner dig. We Connect Plus ingår under
ett år och ger ännu fler online-tjänster som t ex
röststyrning online. Vill du förenkla hanteringen
av företagets vagnpark väljer du också Fleet
Connect. Det kan du läsa mer om längre bak.
Bättre bakom ratten
Tar du en provtur i Transporter 6.1 kommer du att
märka att den är helt i klass med bättre personbilar när det gäller komfort och körupplevelse. Den
nya elektromekaniska styrningen har gjort det
möjligt att sänka bränsleförbrukningen, men det

ger också möjlighet till de olika smarta assistanssystemen.
   Transporter 6.1 finns med flera olika snåla och
effektiva TDI-motorer med olika motorstyrkor.
Effekterna är 90, 110, 150 och 198 hk. De två
sistnämnda finns att få med 4MOTION fyrhjulsdrift respektive DSG automatlåda. Snart har du
dessutom möjligt att beställa elversionen av
Transporter 6.1 som utvecklas tillsammans med
samarbetsföretaget ABT.
Nya smarta lösningar
Transporter har ett praktiskt och lättlastat lastutrymme med en bred sidodörr. Nu kan skåpversionen dessutom få en genomlastningslucka
under passagerarsoffan fram som gör det möjligt
att lasta 40 cm längre objekt. Upp till 280 centimeter (kort hjulbas) respektive 330 centimeter
(lång hjulbas). Det finns också ett nytt 220 V uttag
vid förarplatsen och ett låssystem som gör det
möjligt att låsa last- och passagerarutrymmet
separat om så skulle önskas.
Fylld med erfarenhet
Transporter har varit i tjänst hos svenska företag
i 70 år. Redan från början byggde den på idén att
skapa ett praktiskt, robust och rymligt arbetsfordon. Under alla dessa år har den löpande utvecklats och förbättrats. Varje liten detalj är utformad
för att hålla hög kvalitet och fylla sin funktion.
Hållbarheten är en av anledningarna till att den
alltid haft ett bra andrahandsvärde och varit en
lönsam investering. Transporter har alltid skapat
mycket nytta för pengarna.
Transporter Skåp TDI 90 hk från 255 000 kr
eller från 2 060 kr/mån exkl moms1
All-in från 2 670 kr/mån exkl moms2
Transporter Skåp TDI 150 hk 4MOTION från
314 400 kr eller från 2 540 kr/mån exkl moms1
All-in från 3 250 kr/mån exkl moms2
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Vägen mot hållbarhet
Det kan inte ha undgått någon att vi måste förändra vårt sätt att leva samtidigt som företag måste ställa om sina
verksamheter för att vi ska nå uppsatta klimatmål. Därför gör hela Volkswagen-koncernen omfattande investeringar och omställningar i produktionen för att minska beroendet av fossila bränslen i våra bilar. Volkswagen
Transportbilar erbjuder redan idag flera alternativ för dig som vill köra elektriskt och vi fortsätter utveckla vårt
elbilsutbud. Vårt mål är helt enkelt att skapa produkter som ger mindre miljöpåverkan och lever längre.
Miljöbonus på 60 000 kr
För att driva på utvecklingen mot mer miljövänliga
bränslen har Sverige infört ett bonussystem som
premierar dessa. Vid köp av någon av nedanstå-

ende modeller som till 100% drivs av el ska en
miljöbonus på 60 000 kr utgå. Köper du en Caddy
som drivs med biogas/naturgas är bonusen
10 000 kr. Samtidigt byggs laddningsmöjlig-

heterna ut i snabb takt. Allt det här innebär att
det redan idag kan vara förmånligt att byta till en
elbil. Välkommen in så kan vi tillsammans göra en
kalkyl som visar hur det ser ut för ditt företag.

ABT e-Caddy

ABT e-Transporter

e-Crafter

Elversionen av Caddy tillverkas tillsammans med
samarbetsföretaget ABT GmbH. Inledningsvis
byggs den på ett Caddy Maxi-chassi, vilket är den
större Caddy-versionen, som har ett lastutrymme
på drygt fyra kubikmeter. Under huven finns en elmotor på 110 hk (82kW) och batterikapaciteten
ger en räckvidd på 123 kilometer enligt WLTP. Det
gör den till ett bra alternativ för de flesta företag.

Även Transporter tillverkas i en elversion av
Volkswagens partner ABT GmBH. Priset som
anges här avser de första e-Transporter i Sverige,
byggda på T6 med lång hjulbas. Motorn har 110
hk (82kW) och batteriet har en kapacitet på 37,3
kWh. Litiumjon-batterierna är kompakta och
ryms under golvet vilket gör att lastutrymmet i
e-Transporter är 6,7 m3.

Tack vare eldriften och lastkapaciteten är e-Crafter
idealisk för bud-, paket- och varuleveranser där
den dagliga körsträckan är 70–100 kilometer med
otaliga stopp på vägen. e-Crafter har anpassats
för dessa förhållanden med sin motor på 136 hk
(100 kW) och ett vridmoment på 290 Nm från
stillastående. Litium-jonbatteriet är helt integrerat i chassit vilket gör att hela lastvolymen på
10,7 m3 är användbar.

ABT e-Caddy Maxi Skåp från 388 800 kr
eller från 3 140 kr/mån exkl moms1
All-in från 3 810 kr/mån exkl moms2

ABT e-Transporter Skåp från 529 900 kr
eller från 4 290 kr/mån exkl moms1
All-in från 4 950 kr/mån exkl moms2

e-Crafter Skåp 589 900 kr eller från 4 770 kr/mån
exkl moms1
All-in från 5 440 kr/mån exkl moms2

Fakta ABT e-Caddy

Fakta ABT e-Transporter

Fakta e-Crafter

I

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.

Motor
Vridmoment max
Räckvidd vid full laddning
Batterikapacitet
Laddningstid AC*
Laddningstid CCS**
Toppfart
Lastvolym maximal

82 kW (110 hk)
200 Nm
123 km (WLTP)
37,3 kWh
05:10 h
00:49 h
120 km/h
4,2 m3

Motor
Vridmoment max
Räckvidd vid full laddning
Batterikapacitet
Laddningstid AC*
Laddningstid CCS**
Toppfart
Lastvolym maximal

82 kW (110 hk)
200 Nm
115 km (WLTP)
37,3 kWh
05:10 h
00:49 h
120 km/h
6,7 m3

Motor
Vridmoment max
Räckvidd vid full laddning
Batterikapacitet
Laddningstid AC*
Laddningstid CCS**
Toppfart
Lastvolym

100 kW (136 hk)
290 Nm
114 km (WLTP)
35,8 kWh
05:20 h
00:45 h
90 km/h
10,7 m3

Populära Caddy
med förmånligt Drive eller
Drive Premium-paket
Nu kan du välja en Caddy Skåp med ett omfattande utrustningspaket till ett häpnadsväckande lågt pris. Om du
väljer Drive Premium så får du en prisfördel på hela 31.100 kr. Med andra ord har du just nu chansen att göra en
riktigt bra affär.
Det finns många anledningar att välja Caddy.
Även om du nu kan göra en extra bra affär när du
köper en ny Caddy finns det även andra anledningar som inte har med pengar att göra. Det är inte för
inte som Caddy under många år har varit Sveriges
mest köpta transportbil. I grunden handlar det
framför allt om kvalitet i detaljer och konstruktion.
Något som gör att den har ett bra andrahandsvärde och kan rulla många mil. Alla utrustningsmöjligheter är ett annat skäl. Som om inte det
vore nog får du dessutom tillgång till Team Transportbilar, det vill säga våra egna specialister på
transportbilar, som du hittar hos våra återförsäljare
runt om i landet.
4MOTION – en trygghet i snövädret.
När man kör på snöiga, isiga eller hala vägar är det
lite extra skönt att ha en bil med fyrhjulsdrift. Du
har möjlighet att beställa 4MOTION till de flesta

DRIVE-PAKET 6 600 kr exkl moms
(ord. paketpris 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

versionerna av Caddy och i kombination med två
olika motorer.
Sluta växla.
Låt bilen växla åt dig. Caddy med den 7-stegade
DSG automatlådan är extremt rolig att köra samtidigt som den inte drar mer bränsle än en Caddy
med manuellt växlad låda. DSG är i praktiken två
manuella växellådor som sitter ihop och sköter
växlingsarbetet rekordsnabbt med små effektförluster. Växlingarna går så snabbt att du knappt
hinner märka dem.
Caddy Maxi. En kubikmeter mer.
Behöver du mer lastutrymme är förmodligen
Caddy Maxi Skåp ett bra alternativ för
dig. Genom att Maxi är en halvmeter
längre får du hela 4,2 m3 lastutrymme.
Tillsammans med bakdörrar och

DRIVE PREMIUM-PAKET 13 200 kr
exkl moms (ord. paketpris 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 15 tum (16 tum till
motorer över 122 hk)
App Connect
Multifunktionsdisplay med Trötthetsdetektering
Light Assist
Front Assist
Adaptiv farthållare (ersätter farthållare)
Parkeringsassistent och parkeringssensorer
fram och bak

den breda skjutdörren på 70 cm är den dessutom mycket enkel att lasta. Välj själv vilket
motoralternativ som passar dig. Välj mellan
bensin, diesel och gas.
Caddy Skåp TDI 75 hk från 169 900 kr
eller från 1 370 kr/mån exkl moms1
All-in från 1 980 kr/mån exkl moms2

Amarok. Lika bra
på landsvägen som
i terrängen
Få bilar kan stoltsera med samma fina terrängegenskaper samtidigt som
de ger möjlighet att åka riktigt bekvämt på långresor. I många sammanhang ställs det krav på styrka och kvalitet när pickuper ställs på svåra prov i
lutningar och på ojämnt underlag. Med Amarok kan du lasta det mesta och
dra ännu mer. Du kan köra uppför de brantaste backarna och ta dig fram på
vägar som inte är ämnade för vanliga bilar. De kraftfulla V6-motorerna och
Servotronic-styrningen har bidragit till att Amarok fått mängder av lovord
och två gånger prisats av den kräsna juryn för International Van of the year.
Unika egenskaper
Styrkan är en av Amaroks främsta egenskaper. Trots alla hästkrafter och det starka vridmomentet har
den dessutom mycket måttlig bränsleförbrukning. Välj mellan en 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 lastförmåga och andra
egenskaper som ger fenomenal arbetskapacitet. Den 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. Alla versioner har en 8-växlad automatlåda som standard.
Vilken version passar dig?
Det finns flera olika Amarok-versioner där det är framför allt motorstyrka och utrustningsnivå som
skiljer dem åt. Med andra ord är det dina egna behov och önskemål som avgör vilken av dem du ska
välja. Alla har V6-motor, dubbelhytt med plats för 5 personer, fyrhjulsdrift, automatlåda och alla andra
egenskaper som ger en fenomenal arbetskapacitet. Dessutom start/stopp-system, sluttningsassistent,
start-i-backe-hjälp och Servotronic-styrning.

Amarok Comfortline från 296 900 kr* eller från
2 180 kr/mån exkl moms1
■ V6 TDI 204 hk
■ Automat och 4MOTION
■ Klimatanläggning "Climatic"
■ Radio "Composition Media" med 6 högtalare
■ Ytterbackspeglar, elektriskt inställ- och
uppvärmbara
■ Lättmetallfälgar 17 tum
■ Lastutrymmesinklädnad med aluminiumdurkplåt
Amarok Highline från 337 900 kr* eller från
2 730 kr/mån exkl moms1
■ V6 TDI 258 hk
■ Automat och 4MOTION
■ Lättmetallfälgar 18 tum

■ Bi-xenon med LED-varselljus
■ Parkeringssensorer fram och bak
■ Backkamera
Amarok Aventura från 414 900 kr* eller från
3 360 kr/mån exkl moms1
■ V6 TDI 258 hk
■ Automat och 4MOTION
■ Lättmetallfälgar 20 tum
■ Navigationssystem "Discover Media" med
6,33" pekskärm och röstförstärkning
■ Multifunktionsläderratt (3-ekrad) med
växelpaddlar
■ Extravärmare för vatten med programmerbar
kupévärmarfunktion och fjärrkontroll
■ Sidebars av rostfritt stål med insteg samt
dragkrok
*Företagsrabatterat pris, kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.

Ta med dig fritidshuset
på semestern
Det här är frihet på riktigt. Möt bilarna som förvandlas till rullande fritidshus när du stannar för pauser
eller övernattning. Stora Grand California har alla bekvämligheter inklusive kök och toalett med dusch.
California 6.1 har komplett kök och kan utrustas med de senaste assistans- och infotainmentsystemen.
Sist men inte minst finns nyheten Caddy Beach, en praktisk lite mindre bil som erbjuder övernattningsmöjligheter för alla som inte kräver så stora utrymmen.
Grand California. Den stora semesterbostaden.
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 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 dubbelbädd 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 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, solcellstak, luftkonditionering bak, parabolantenn,
Wi-Fi Hotspot, med mera.
Grand California 600 2.0 TDI 177 hk från
729 900 kr inkl moms eller 3 660 kr/mån exkl
moms3
Volkswagen billån från 4 590 kr/mån inkl moms5
Grand California 680 2.0 TDI 177 hk från
738 900 kr inkl moms eller 3 710 kr/mån exkl
moms3
Volkswagen billån från 4 650 kr/mån inkl moms5

California. Liten tvåa med kök.
California är fylld med smarta lösningar som gör
den till ett perfekt rullande fritidshus. Nu har den
snart dessutom fått samma fina uppdateringar
som Transporter när det gäller utseende och
utrustning. Framför allt imponerar de nya assistans- och infotainmentsystemen.
Det uppfällbara taket gör att det finns två
rymliga sängplatser med plats för fyra personer.
I California Ocean hittar du ett kök med 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 Beach fungerar som en 7-sitsig
minibuss i vardagen, men har samma övernattningsmöjligheter för upp till 4 personer
och en smidig enkel kökslösning.
California Ocean TDI 150 hk från 617 800 kr inkl
moms eller 3 100 kr/mån exkl moms3
Volkswagen billån från 3 890 kr/mån inkl moms5

Caddy Beach. Frihet på hjul.
Du tar dig dit du vill. Övernattar där du önskar.
Caddy Beach är både din bil och ditt hem på resan. Här får du en bekväm sängplats som rymmer
två, gardiner för fram- och sidorutor samt praktiska förvaringsutrymmen. Som standard ingår
bland annat radiosystemet Composition Audio,
extra belysningar i det bakre utrymmet, ficklampa med magnetfäste samt en minificklampa.
Dessutom kan du beställa ett Camping-paket
som består av en tältdel på drygt fyra kvadratmeter som monteras vid bakluckan, ett uppfällbart bord och två stolar, en kylbox och
ventilationsnät för sidodörren.
Vi erbjuder Caddy Beach i långt Maxi-utförande
med en dieselmotor på 102 hk, DSG automatlåda
finns som tillval. Caddy Beach ger dig möjlighet
att besöka och övernatta på platser där du vare
sig hittar hotell eller vandringshem. Bli ett med
naturen.
Caddy Beach TDI 102 hk, ej prissatt vid pressläggning av denna bilaga.

Ditt eget team
hos Volkswagen
Inom Volkswagen har vi skapat Team Transportbilar för att du ska få all
tänkbar hjälp när det gäller din transportbil. Inom teamet har vi samlat all
kompetens du kan behöva kring just din bil. Oavsett om du vill köpa en ny
bil, prata finansiering eller serva din nuvarande finns någon där för dig.
Som en del av teamet har vi specialutbildade transportbilstekniker som
vidareutbildas flera gånger om året, bland annat för att hantera det
webbaserade diagnossystemet som uppdateras varje vecka. De har
dessutom hjälp av specialverktyg och Volkswagens Originaldelar som
ger 24 månaders garanti på både arbete och reservdelar.
Volkswagen Vikarie
Har du en transportbil från Volkswagen får du inte bara en bil som blir förarens bästa vän. Du får
dessutom en bil som är utvecklad för att klara tuffa tag och svåra förhållanden. Som ska rulla många
tusen mil med alla möjliga laster.
Men, ibland behöver bilen service och det kan hända att oturen är framme så att den behöver ett
verkstadsbesök. En transportbil som står stilla kan göra att jobbet stannar upp. Därför erbjuder vi dig
en likvärdig bil när din bil står på verkstaden, så att du kan jobba på som vanligt. Och hålla företagets
hjul rullande.

All-in. Allt på en faktura.
Vill du ha riktigt mycket valuta för pengarna går du All-in när du ska välja finansiering för din nya transportbil. I månadskostnaden ingår leasing med förmånlig ränta, ett prisvärt service- och underhållsavtal
och en försäkring som är specialanpassad för transportbilar. Allt på en faktura som du betalar per månad.
Först och främst får du finansiering med bra villkor vilket gör att du inte behöver binda upp eget kapital.
Det ingår också en riktigt förmånlig försäkring som är anpassad för dig som har en transportbil i företaget. Den innehåller bland annat en maskinskadeförsäkring som gäller i 8 år eller upp till 15.000 mil.
Dessutom får du ersättning med upp till 50.000 kr för stulen eller vandaliserad utrustning i lastutrymmet
och en snabb och smidig skadehantering dygnet runt.
All-in innehåller också ett service- och underhållsavtal så att du slipper överraskas av oväntade kostnader. Villkoren skiljer sig en aning mellan de olika modellerna, men du kommer alltid att spara en slant
genom avtalet. Precis som tidigare kan du naturligtvis välja enbart finansiering eller delar av det här
erbjudandet.

Fleet Connect
Full koll för 79 kr i månaden

En ny Volkswagen transportbil idag är förberedd 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.

FÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (WLTP) OCH FINANSIELLA VILLKOR.
TRANSPORTBILAR: Transporter skåp TDI 90hk (kort hjulbas) blandad körning 7,2–7,5 l/100 km, 190–195 g CO2/km. Transporter skåp TDI 150hk 4M blandad körning 8,0–9,1l/km, 210–238 g CO2/km. Caddy
skåp TDI 75 hk (kort hjulbas) blandad körning 5,7 l/km, 148 g CO2/km. Amarok Comfortline V6 TDI 204 hk blandad körning 10–10,1 l/km, 263–264 g CO2/km. Amarok Highline V6 TDI 258 hk blandad körning
10,1 l/km, 264–265 g CO2/km. Amarok Aventura V6 TDI 258 hk blandad körning 10,2 l/km, 267 g CO2/km.
ELBILAR: Räckvidd vid full laddning ABT e-Caddy blandad körning 123 km. Räckvidd vid full laddning ABT e-Transporter blandad körning 115 km. Räckvidd vid full laddning e-Crafter blandad körning 123 km.
PERSONBILAR: Multivan Comfortline TDI 150 hk 4M DSG blandad körning 8,7–8,8 l/100 km, 228–230 g CO2/km. Multivan Highline TDI 198 hk 4M DSG blandad körning 8,8–8,9 l/100 km, 231–234 g CO2/
km. Caravelle Trendline TDI 150 hk 4M blandad körning 8,1–8,2 l/100 km, 214 g CO2/km. Caddy personbil (Trendline) TDI 122 hk 4M blandad körning 6,4 l/100 km, 168–169 g CO2/km. Grand California 600
2.0 TDI 177 hk blandad körning 11,4 l/km, 299 g CO2/km. Grand California 680 2.0 TDI 177 hk blandad körning 11,5 l/km, 301 g CO2/km. California Ocean TDI 150 hk blandad körning 8–8,9 l/km, 209–233 g
CO2/km. California Beach TDI 150 hk blandad körning 7,8–8,8 l/km, 205–230 g CO2/km.
Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2019). 2 All-in – Volkswagen Företagsleasing exkl
moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 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. 3Volkswagen För etagsleasing exkl moms
96 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 23% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2019). 4Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 47% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (eff. ränta 3,69–3,86% dec 2019). 5Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,66–3,68% dec 2019). Volkswagen Försäkring är en
del av If Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandena gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilarna på bilderna är extrautrustade.
1

