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 Nya Caddy Cargo Maxi | Öppnar sina dörrar för Europapallen

California Beach | Familjebil med campingmöjligheter

Volkswagen elbilar | Hållbarhet som ger lönsamhet

Beviset på att även det 
bästa kan bli ännu bättre

Nya Caddy Cargo



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 till-
kommande 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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Bäst av 19 testade transportbilar 

– Transporter 6.1 fick högst  

betyg när Euro NCAP nyligen 

genomförde tester och under- 

sökningar på europeiska trans-

portbilsmarknaden gällande  

tillgängliga säkerhetssystem. 

Euro NCAP upptäckte många 

brister och fem av de 19 testade bilarna fick betyget  

”rekommenderas ej”.

Nyligen testade Euro NCAP säkerhetssystemen på Europas vanligaste transportbilar i Transporter- och  

Crafter-klassen. Glädjande för oss var att Transporter fick högst betyg av samtliga 19 testade bilar. 

Testet har fokuserat på vilken tillgänglighet av säkerhetssystem som erbjuds och själva funktionen av 

dessa system. Euro NCAP kom till slutsatsen att ”Transporter erbjuder kunderna möjlighet att köpa 

till en mängd olika väl fungerande säkerhetssystem och förtjänar en guldstjärna i Euro NCAP’s test. 

Transporter sätter ribban för klassen inför 2021.” I Sverige erbjuder vi många av säkerhetssystemen 

redan i grundutförande, till exempel Front Assist autobroms. Nu när vi lanserar en helt ny Caddy 

så kommer den också att kunna erbjuda i princip samtliga säkerhetssystem som i de allra 

bästa personbilarna. Euro NCAP’s test visade att det finns stora brister hos många  

tillverkare, men på Volkswagen lovar vi att fortsätta ta säkerheten på största allvar.  

För visst vill du färdas lika säkert i firmabilen som du gör i din personbil?

Helmut Löb, 

Märkeschef Volkswagen Transportbilar

Satsa på en säker transportbil

Transporter  
tar Guld

Tillsammans med Europcar ger vi dig som är intresserad av att testa en 

elektrisk transportbil möjligheten att göra så just nu i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Välj mellan ABT e-Caddy, ABT e-Transporter eller e-Crafter som 

du kan testa i minst 2 veckor och max 2 månader. För endast 1.995 kr plus 

moms kan du prova en ABT e-Caddy i en månad eller så får du två veckor i 

en ABT e-Transporter för samma peng. Perfekt möjlighet för dig som går och 

funderar på om en elbil skulle fungera på din firma. Boka på europcar.se

Prova-på-elbilshyra  
hos Europcar

Vi är glada att tillsammans med Jämtkraft kunna 

erbjuda 100% förnybar energi till dig, din firma 

och din eltransportbil. Teckna ett avtal med 

Jämtkraft i samband med bilköpet så kommer du 

kunna ladda din nya eltransportbil gratis i tre år. 

Läs mer om erbjudandet på vår hemsida.

Visste du att...
Den första Caddy kom till i USA. Det var i  

fabriken i Westmoreland utanför Pittsburgh som 

man utvecklade en pickup av Golf (eller Rabbit 

som man kallade Golf där) för den amerikanska 

marknaden. När modellen introducerades i 

Europa 1982 fick den namnet Caddy, och runda 

lyktor istället för rektangulära som på den 

amerikanska versionen. Caddy för europeiska 

marknaden byggdes från början i Sarajevo. 

3 års fri laddning med 
100% förnybar energi

Kampanjer och erbjudanden i denna folder gäller 1 februari – 30 april 2021, om inget annat anges.



Känner du Caddy sedan tidigare kommer du inte att bli besviken.  
Idén är densamma. Alla egenskaper som gjort den till Sveriges mest 
populära transportbil är intakta eller förbättrade. Förutom att den  
utvändigt har fått modernare design och lägre luftmotstånd går den 
nu att få med en mängd smarta assistans- och infotainmentsystem. 
Tack vare längre hjulbas och bredare kaross klarar den dessutom mer 
last. Eftersom det är en bil som är byggd för företag som kräver lite 
mer har den fått tillnamnet Cargo. 

En bil som är en idealisk lösning för företag ska samtidigt vara en bil 
som är bra för föraren. Det är trots allt en arbetsplats vi talar om. De nya 
assistanssystemen ger ovärderlig hjälp genom att förebygga 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. 
Lane Assist är en aktiv styrhjälp som varnar vid filbyte när inte blinkers 
används. Trailer Assist är en annan intelligent lösning som hjälper dig 
att backa med släp. Ovärderligt i trånga situationer. Sist men inte minst 

hjälper Travel Assist med Emergency Assist dig med allt från gas,  
broms och styrning, så länge du håller en hand på ratten och din  
uppmärksamhet på trafiksituationen. 

Vill du skapa maximal ergonomi väljer du dessutom ergoComfort- 
säte till förarplatsen. Den gör att man sitter kungligt och kan anpassa 
körställningen exakt efter sina egna önskemål. Öppnar och stänger du 
baklucka och skjutdörr ofta kan det vara en god idé att även lägga till 
igendragningshjälp. Då går skjutdörren mjukare och du får hjälp med  
att dra igen dörren den sista biten.

Andra nyheter och fördelar är separat lås till lastutrymmet, LED-ljus 
fram och bak, fällbart passagerarsäte med bordsfunktion och 230 V- 
uttag. Parkeringsvärmare med app- och fjärrstart liksom Bluetooth och 
Multifunktionsratt är standard. Med ökad bredd får nu en Europapall plats 
på långsidan mellan hjulhusen. DSG automatlåda och 4MOTION fyrhjuls-
drift finns som tillval. Välj bland flera effektiva TSI- och TDI-motorer.

 Nya Caddy Cargo

Beviset på att även det 
bästa kan bli ännu bättre

*Caddy Cargo (TDI 75, 102 och 122 hk) bränsleförbrukning från 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 128 – 129 g/km.**Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad  
på VWFS basränta (jan 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. ***All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS  
basränta (jan 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 fullständiga villkor se leasing.volkswagen-transportbilar.se. Vi reserverar oss för  
eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätt sina egna priser.



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, dörrhand-

tag 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, dörrhand-

tag i bilens färg och skjutdörrskena i silver

Caddy Cargo TDI 75hk från 182 300 kr* 
eller från 1 510 kr/mån exkl moms**
All-in från 2 190 kr/mån exkl moms***

Caddy Cargo TDI 122 hk DSG från 230 300 kr* 
eller från 1 910 kr/mån exkl moms**
All-in från 2 740 kr/mån exkl moms***



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

BILINREDNING OCH UTRUSTNING 
TILL KOMMERSIELLA FORDON

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

Volymax 4.0
- vårt lättaste skåp någonsin

www.berco.se



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

Volymax 4.0
- vårt lättaste skåp någonsin

www.berco.se



 Nya Caddy Cargo Maxi

Nu med marknadens 
bredaste sidoskjutdörr
Söker du efter en liten transportbil med riktigt bra lastförmåga? Nya Caddy Cargo 
Maxi har samma grundkvaliteter som sin lillebror. Samma möjligheter när det gäller 
nya assistans- och infotainmentsystem. Samma komfort för föraren och samma fina 
tillvalsmöjligheter när det gäller DSG automatlåda, 4MOTION och ekonomiska motorer.

Skillnaden märker du genom att studera lastmöjligheterna. På Maxiversionen är 
lastutrymmet 35 cm längre, och med en större hjulbas än tidigare ger det plats för 
att skapa marknadens bredaste sidoskjutdörr. På nya Caddy Cargo Maxi får du in en 
Europapall via sidoöppningen, samtidigt som du kan lasta en andra pall på långsidan 
via bakdörrarna.

Det är ingen tillfällighet att Caddy är Sveriges mest sålda transportbil. Den ger dig 
tryggheten med Volkswagen-kvalitet och tillgång till Team Transportbilar hos landets 
alla återförsäljare. Men det är inte ord och bilder som bäst beskriver nya Caddy Cargo. 
Vi vill gärna bjuda in dig till en provkörning, eftersom det är bakom ratten som du 
verkligen kommer uppleva komforten och alla nya funktionerna.

Caddy Cargo Maxi TDI 102 hk från 232 700 kr* 
eller från 1 930 kr/mån exkl moms**
All-in från 2 610 kr/mån exkl moms***

Caddy Cargo Maxi TDI 122 hk 4MOTION från 
252 200 kr* eller från 2 090 kr/mån exkl moms**
All-in från 2 920 kr/mån exkl moms***

*Caddy Cargo Maxi TDI 102 hk bränsleförbrukning från 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 128 g/km. **Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS  
basränta (jan 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. ***All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta  
(jan 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 fullständiga villkor se leasing.volkswagen-transportbilar.se. Vi reserverar oss för  
eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätt sina egna priser.



AdBlue Twin Dosing Technology  
– ger stora miljöfördelar

En av de största nyheterna på Caddy kan du varken se eller uppleva vid en snabb  
provkörning. Den är dock inte mindre betydelsefull för det. Tvärtom är den nya  
avancerade avgasreningen på Caddys TDI-motorer ett väldigt stort och viktigt kliv  
mot en hälsosammare miljö. Eftersom vi vet att skadliga partiklar från bilars avgaser 
påverkar människor som till exempel vistas i stadsmiljöer har vi valt att förse Caddy 
med den mest avancerade reningstekniken som ger signifikant reducerade utsläpp 
av kväveoxider, långt under myndigheternas tuffa gränsvärden. Nya Caddy har en av 
marknadens bäst renade motorer och dessutom lägst förbrukning i sin klass, vilket 
också ger lägre CO2-utsläpp. Låg förbrukning ger dig som Caddy-ägare lägre årlig 
fordonsskatt och förstås en direkt besparing vid varje tanktillfälle.

AdBlue Twin Dosing Technology, eller så kallade MAR-motorer, kommer succesivt  
även att införas på hela modellprogrammet. Redan nu från årsskiftet har de flesta  
motorer hos T6.1-modellerna fått den nya tekniken, och därmed också lägre  
förbrukning och lägre utsläpp av både CO2 och kväveoxider.

Hur funkar det?
■ En första CSR-katalysator med AdBlue-injektion sitter 

direkt i anslutning till motorn och kommer snabbt upp  
i arbetstemperatur för att kunna rena avgaserna.

■ En andra SCR-katalysator med AdBlue-injektion sitter 
längre från motorn och aktiveras när motorn är varm  
och arbetar under hård belastning.

■ Tillsammans med effektiva partikelfilter säkerställer de 
dubbla katalysatorerna att bilen i alla olika körsituationer 
alltid kan hålla en ideal temperatur för effektiv avgas- 
rening i någon av de två katalysatorerna. AdBlue- 
förbrukningen ökar inte med den nya tekniken.



Fleet Connect

Transportbilskollen

Fleet Connect Standard      0 kr / mån
Fleet Connect Plus     79 kr / mån per bil

Möt den nya tiden. Ta kontroll över dina bilar på ett nytt sätt så att du alltid kan hålla dem rullande och  
effektivt planera bilarnas dagliga rutter. En uppkopplad bil ger dig full kontroll över vagnparken. Det gör  
att du kan öka intäkterna i stället för att räkna förlorade arbetstimmar.

Med hjälp av Fleet Connect berättar din transportbil hur 
den mår. Dygnet runt. Var den än är. Både för dig och 
verkstaden. Du har alltid full koll på din bil. Det blir enklare 
att boka service och du kan få hjälp på distans.

All viktig information om bilen sänds direkt via en app  
till din smartphone eller till din dator. Parallellt får också  
din utvalda verkstad information om eventuella fel- 
meddelanden. Du får automatiskt servicemeddelanden 
och kan enkelt boka service. Har du några frågor kan du 
chatta med din verkstad och få hjälp på distans när så är 
möjligt. Fleet Connect ger dig också tillgång till  
körjournal enligt Skatteverkets krav. 

Fleet Connect Standard är helt kostnadsfritt och  

ger tillgång till alla funktioner via en app till förarens  
smartphone (IOS och Android). Gäller dig som har en  
Volkswagen Transportbil från modellår 2020 eller senare, 
där hårdvaran redan finns installerad och redo att aktiveras.

Fleet Connect Plus är en webblösning för hela din vagn-
park som visar hur alla dina bilar mår och var de är. Du får 
en samlad bild av alla dina bilars tekniska status och ser 
exakt var de befinner sig. Du kan optimera körrutter och  
se vilken bil som är närmast resmålet.

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



 
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 



California Beach Camper

En familjebil för dig som  
vill resa och uppleva

Finessen med California Beach Camper är att den är två bilar i en. Den 
är extremt rymlig med sittplatser för 5 personer. Det gör att den är idea-
lisk för alla vardagliga göromål, oavsett om det är dags för storhandling 
eller skjutsa barnen till fritidsaktiviteter. Samtidigt är den ett praktisk 
semesterhem. När natten närmar sig omvandlar du kupéutrymmet till 
ett sovrum med två dubbelsängar. Bland annat med hjälp av det upp-
fällbara taket som även finns med elektrohydraulisk öppning. 

Soffan i sällskapsdelen kan enkelt vikas ihop, skjutas steglöst och fixeras 
där du vill med hjälp av skenorna i golvet. Soffan utgör också en del i 
sänglösningen och det finns till och med ett litet kök med en gasspis 
som du enkelt fäller fram från sidopanelen.

Resan är alltid bekväm och körningen enkel. I stadstrafiken så kommer 
du uppskatta den goda visibiliteten från en hög sittposition där du har 
koll på bilens alla hörn. På långturen fungerar den ännu bättre med 
oslagbara utrymmen och komfort för alla pasagerare.

Förarplatsen är utformad för bästa tänkbara ergonomi med de senaste 
inom infotainment och assistanssystem. Här är det lätt att känna som 
att man sitter i en SUV av senaste modell. Men sedan upphör alla jäm-
förelser. Ingen annan personbil kan erbjuda samma generösa utrymmen 
och bekväma övernattningsmöjligheter.

Friheten är oändlig. Med en California Beach Camper har du en bil som fungerar som den ultimata familjebilen i vardagen, samtidigt  
som den enkelt förvandlas till ett bekvämt sovutrymme för fyra när familjen vill fly vardagen för stora eller små äventyr. 
 California blev 2019 utsedd till ”Camper of the Year” och har en mängd nyheter. Den är fylld med smarta lösningar, intelligenta 
infotainmentsystem och avancerade assistanssystem. Med andra ord har den allt du behöver, både för vardags- och helgresor med 
övernattning.  

California Beach Camper TDI 110 hk från 7,4 l/100 km, CO2 195 g/km. TDI 150 hk DSG från  
7,9 l/100 km, CO2 208 g/km. *Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig  
ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 4,16% jan 2021). Vi reserverar oss för eventuella  
ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätt sina egna priser.



California Beach Camper

En familjebil för dig som  
vill resa och uppleva Kampanjmodell

Just nu får du utrustning för 37 750 kr på köpet 
när du väljer någon av våra kampanjbilar

■  Adaptiv farthållare
■  Backkamera
■ Parkeringssensorer 
■ LED strålkastare & LED bakljus 
■  Lättmetallfälgar 16 tum 
■ Multifunktionsratt 
■  Tonade rutor 
■ Sidoskjutdörr med stängningshjälp 

Välj till TDI 150 hk med DSG automat

California Beach Camper TDI 110 från 542 400 kr inkl moms
Volkswagen billån från 3 510 kr/mån inkl moms*



Välj läderklädsel till
din nya transportbil.

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

standardleather.se



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.

Transporter 
TDI 90 hk

Caddy Cargo 
TDI 75 hk

Crafter 
TDI 102 hk

2 195 kr/mån

1 000 mil/år 
Frånpriser:

1 500 mil/år
Frånpriser:

2 000 mil/år
Frånpriser:

Drive/Trucker Paket 
Frånpriser:

Dragkrok
Frånpriser:

2 295 kr/mån 2 395 kr/mån

2 695 kr/mån 2 795 kr/mån 2 895 kr/mån

3 195 kr/mån 3 295 kr/mån 3 395 kr/mån

250 kr/mån

250 kr/mån

125 kr/mån 99 kr/mån

99 kr/mån

99 kr/mån

Proline Edition 
Privsvärda skåp för proffs
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. 

Erbjudandet gäller från 1/2 till 30/4 2021 

Välj läderklädsel till
din nya transportbil.

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

standardleather.se
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.





Nu är det mer fördelaktigt än någonsin att tänka och agera grönt. Genom att 
miljöanpassa ditt företag blir du en attraktiv partner eller leverantör för företag, 
kommuner, myndigheter och privatpersoner. Tack vare låg månadskostnad, låg 
skatt och låga drifts- och underhållskostnader kommer detta kunna bli din bästa 
affär ur både en ekonomisk och miljömässig synvinkel. Dessutom rullar många 
transportbilar inte längre än att en laddning per dygn klarar av hela dagsbehovet. 

Funderar du på hur transportbilar som drivs av elektricitet kan innebära fördelar 
för ditt företag? Besök din Volkswagen-återförsäljare och berätta hur du använder 
bilen och vilka önskemål du har. Det finns flera alternativ att välja bland. Från ABT 
e-Caddy via ABT e-Transporter till stora e-Crafter. Låt den lastkapacitet du behöver 
och din dagliga körsträcka avgöra valet.

Volkswagens eldrivna transportbilar är tysta och har avgasfria elmotorer som 
kräver minimalt underhåll. Dessutom behåller bilarna sitt generösa lastutrymme 
tack vare att litiumjon-batterierna är monterade under golvet. Numera finns allt 

fler möjligheter att fylla batteri med energi. Med hjälp av en laddbox hemma 
eller på företaget kan du se till att elbilen är körklar när du behöver den. Allt fler 
har dessutom börjat investera i kraftfulla snabbladdningsstationer. Dessutom
 fortgår utbygganden av det allmänna nätet av laddningsstationer i snabb takt.

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. ABT e-Caddy erbjuds även som personbil med plats 
för 5 personer, och mycket bagage.

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. Räckvidd med fulladdat batteri är upp till 121 km.

Lagerkampanj eltransportbilar

Hållbarhet kan bli 
den nya lönsamheten

Förbrukning 26,4 – 35,5 kWh, räckvidd upp till 141 km, CO2-utsläpp 0g/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 fullständiga 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 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 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*

■   0 kr i kontantinsats
■   Garanterat restvärde
■  360 kr i årlig skatt
■  EL-IN, fri service och underhåll

Årets miljöbilschans!
Bilar för omgående leverans

Dessa priser gäller så länge lagret av kampanjbilar räcker. Kontakta din återförsäljare och få snabb leverans.
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Crafter är mycket mer än en bil. Betrakta den i stället som 
ett helt system av transportmöjligheter. Alla med sina 
unika fördelar när det gäller lastning och inredning. Från 
skåp i olika storlekar till specialbyggnationer i en mängd 
versioner. Gemensamt för dem alla är att de är byggda 
utifrån förarens behov. Därför intervjuades tusentals 
yrkeschaufförer runt om i världen innan började vi bygga 
nya Crafter. Resultatet är en bil som har hög lastkapacitet 
och är anpassad för långa dagar bakom ratten. 

Crafter finns i flera versioner, skåp, buss och flakbil. 
Dessutom som chassi vilket ger möjlighet till ett 
stort antal unika specialbyggnationer. Utöver en helt 
elektrisk drivlina kan du få den med kraftfulla och 
snåla dieselmotorer med fram-, bak- eller fyrhjulsdrift. 

Skåpversionerna finns i tre olika längder och med  
tre olika takhöjder. Lastvolymen är upp till 18,4 m3. 
Den finns i totalvikter upp till 5,5 ton och klarar en 
släpvagnslast på upp till 3 ton. Till alla versionerna kan 
du välja mellan 6-växlad manuell växellåda och 8-stegad 
automatlåda. Vill du ha extra mycket lastkapacitet tittar 
du närmare på Crafter Volymax.

I Crafter sitter du högt och bekvämt. Det fjädrande 
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 möjliggör flera avancerade 
assistans- och säkerhetssystem. 

Crafter Skåp TDI 140 hk från 322 200 kr 
eller från 2 680 kr/mån exkl moms*
All-in från 3 500 kr/mån exkl moms**

Crafter Volymax TDI 177 hk automat  
från 502 200 kr eller från 4 180 kr/mån  
exkl moms** All-in från 5 120 kr/mån  
exkl moms***

Crafter Volymax 

Det skräddarsydda Berco lättviktsskåpet ger  
en lastkapacitet på drygt 800 kg. Lastutrymmet  
är 4 370 mm långt, 2 130 mm brett och 1 950 mm  
högt (invändigt 1 980 mm). Skåpet är isolerat 
med 30 mm sandwichelement i väggar och 
tak och 40 mm isolerat golv med halkskyddad 
plywood som ytskikt. Bakgavellyft, invändig 
LED-belysning, Bedsab förankringsskena på 
sidorna och vid framstammen, takspoiler och 
backkamera ingår. Bilens totalhöjd utvändigt  
är 2 975 mm.

Crafter

En bil, oändliga
möjligheter

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 (jan 
2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. ***All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 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 fullständiga villkor se leasing.volkswagen-transportbilar.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.  
Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätt sina egna priser. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.



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


