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Välkommen till ett nytt full-
späckat nummer av VW News
Det talas mycket om kriser och lågkon-
junkturer nu för tiden. Hur ställer vi oss 
till det? Vi pressar våra priser och väs-
sar våra erbjudanden ytterligare! För 
vi vet att går det bra för våra kunder så 
går det bra för oss också. Bläddra ige-
nom magasinet så ser du att här finns 
många slantar att spara och många sätt 
att få en smidigare transporttillvaro.
 
Som du kanske vet firar vi 60-årsjubi-
leum i år. 1948 rullade de fyra första 
Bubblorna in i Sverige. Det har hänt 
en del sedan dess. Man möter onek-
ligen en och annan Volkswagen ute i 
trafiken. Men det är inte så konstigt 
med tanke på att koncernen passerat 
90-miljonersstrecket för antal tillver-

kade bilar. Det är många som gillar oss 
och det är vi naturligtvis oerhört glada 
för. Volkswagen har faktiskt hela 31 % 
av transportbilsmarknaden i Göte-
borgsområdet. Det är ett förtroende vi 
är mycket måna om att vårda väl.
 
I Sisjön har vi Nordens största anlägg-
ning för Volkswagens transportbilar. 
Men att tala om storlek och styrka är 
ändå ganska meningslöst såvida man 
inte visar hur det kommer kunderna 
till del. Med vår resursstarka koncern i 
ryggen har vi exempelvis möjlighet att 
hålla många bilar i lager och därmed ge 
dig flertalet alternativ att välja emellan. 
Vi är även snabba på att leverera. Våra 
priser tål också att jämföras och våra 

tjänster är speciellt utvecklade för att 
erbjuda en smidig avlastning för våra 
kunders verksamheter.
 
Så kom in och bekanta dig med vår 
omfattande flotta. Vi skulle bli mycket 
förvånade om du inte hittar något 
som passar just dig. Känn dig varmt 
välkommen!
 
Med vänliga 
hälsningar
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Titta på transportbilar
i Kungsbacka
Du har väl inte missat vår anläggning 
i Kungsbacka? Vi är ett muntert gäng 
som gärna visar dig runt bland mäng-
der av praktiska transportlösningar. 
Här kan vi visa på bredden i Volkswa-
gens modellprogram och som du ser i 
detta magasin duggar det just nu tätt 
mellan våra förmånliga erbjudanden.
 
Vi kan också berätta att vi i Kungs-
backa numera även är auktoriserade 
för försäljning och service av Volks-
wagens transportbilar. Så befinner 
du dig i området är ett besök hos oss 
ett måste. Du må tro att vi har många 
intressanta fordon i hallen, både trans-
port- och personbilar.

Och du har väl hört talas om vår 
berömda verkstad? Inte utan stolthet 
kan vi konstatera att vår verkstad i 
Kungsbacka år efter år tillhör de allra 
bästa bland Volkswagens verkstäder. 
Det är ju inget dåligt betyg att tillhöra 
gräddan av eliten.
 
Volkswagen har en lång historia av att 
tillverka funktionella och prisvärda 
kvalitetsfordon. Den traditionen vårdar 
vi ömt och spetsar den dessutom med 
en rad förmånliga kringtjänster, garan-
tier och erbjudanden. Ett besök hos oss 
är därför väl spenderad tid. Läs gärna 
vidare så vet du lite mer om vad du kan 
förvänta dig.

Välkommen in på ett givande besök!
 
Med vänliga hälsningar
 
Marcus Björkhede
Försäljningschef Volkswagen
Kungsbacka

Transporter
– klassikern som bara blir bättre och bättre
T5:an lanserades 2003, men det populära Transporterkonceptet började långt tidigare. I början av 
50-talet kom den första generationen och det blev startskottet för en framgångssaga utan dess like. 
Idag utmärker sig den femte generationen, T5:an, bland annat för sin suveräna variationsrikedom och 
sina funktionella lösningar. Du kan beställa den som Kombi, Skåp, Pick-up eller Pick-up Dubbelhytt. 
Räkna med en extremt praktisk kompanjon som underlättar din rörelse å det grövsta!

0:-
i första förhöjd hyra.
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Transporter Skåp 09 1,9 TDI
102 hk 3000 mm Proline
Pris 204.400:- exkl. moms

Transporter Dubbelhytt 1,9 TDI
102 hk 3400 mm Proline
Pris 228.900:- exkl. moms

Transporter Enkelhytt 1,9 TDI
102 hk 3000 mm Proline
Pris 208.000:- exkl. moms

Transporter ”Täckt Dubbelhytt” 
1,9 TDI 102 hk 3400 mm
Pris 251.700:- exkl. moms

Transporter
Dubbelhytt

fr. 159:-
/dag.

Transporter
”Täckt D.hytt”

fr. 175:-
/dag.

Transporter
Skåp

fr. 142:-
/dag.

Transporter
Enkelhytt

fr. 145:-
/dag.

Du betalar 0:- i särskild leasingavgift. Prisexemplen gäller 36 månader och 6000 mil. Restvärde 40%. Bilarna på bilderna är extrautrustade.  Samtliga priser exklusive moms.

Köp till Komfortpaketet
• Höjdinställbara komfortframsäten   
 med svankstöd och armstöd

• Luftkonditionering med
 värmeväxlare bak

• Elfönsterhissar
 och elspeglar

• Fjärrmanövrerat
 centrallås

• ESP med Hillholder
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Köp till Cruisingpaketet
• CD radio/MP3 spelare
 med 2 högtalare

• Nedlackad
 Multivanfront

• 16’’ Aluminium-
 fälgar ”Miyato”

• Farthållare
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Komfort-
paket

9:-
/dag.

Komfort-
paket

9:-
/dag.

Komfort-
paket

9:-
/dag.

Komfort-
paket

9:-
/dag.

Cruising-
paket

8:-
/dag.

Cruising-
paket

8:-
/dag.

Cruising-
paket

8:-
/dag.

Cruising-
paket

8:-
/dag.
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SKF tillhör de svenska flaggskeppen inom industrin. Företaget som startades 1907 i Göteborg är numera världsledande 

inom sitt område, vilket omfattar rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Med ansvar för en hållbar 

utveckling som en av grundvärderingarna är steget till att använda miljöbilar inte långt för SKF. Lars Josefsson är ansvarig 

för utbildning och externa serviceinköp inom Service och underhåll. Han berättar att övervägande delen av transport-

bilarna på avdelningen som sköter servicen av el och mek är gasdrivna miljöbilar.

Vi använder nästan bara miljöbilar

– Vi har tagit ett policybeslut att i så 
stor utsträckning som möjligt använda 
miljöbilar, säger Lars. I nuläget har den 
interna serviceavdelningen totalt tio 
transportbilar. Åtta stycken av dessa är 
gasdrivna Caddy EcoFuel. På sikt kom-
mer de andra bilarna också att bytas ut 
mot miljöbilar. På den externa service-
avdelningen, Nordic, finns ytterligare 
två gasdrivna Caddybilar. Detsamma 
gäller för avdelningen som sköter fast-
igheterna.
– För oss är det viktigt med en smidig 
transportbil som bland annat rymmer 
en pall och är utrustad med dubbeldör-

rar. Vi valde Caddy för att storleken är 
perfekt för oss, precis vad vi har behov 
av. Våra förare är mycket nöjda med 
bilarna och vi har även tecknat service-
avtal för dem.
– Samarbetet med Volkswagen fungerar 
mycket bra, de är smidiga och tjäns-
tvilliga och vi har arbetat med dem i 
många år. Vår kontaktman, Ulf Cardell, 
följer upp med jämna mellanrum och 
kontrollerar så att allt fungerar till belå-
tenhet. Och det gör det. Vardagen rullar 
på obehindrat, så som det ska vara.
– En rolig detalj med våra Caddybilar är 
att man kan programmera hastigheten 

så att bilen varnar om man kör för fort. 
Det är bra för oss eftersom vi har en 
maxhastighet på 30 km inom vårt fyra 
km långa industriområde.

Transporter
Eco BiFuel

fr. 179:-
/dag.

Caddy©

EcoFuel

fr. 104:-
/dag.

Nöjd kund  |  www.volkswagengoteborg.se Volkswagen Eco BiFuel och EcoFuel  |  www.volkswagengoteborg.se

Gasdrift
- för en bättre miljö

0:-
i första förhöjd hyra.

Du betalar 0:- i särskild leasingavgift. Prisexemplen gäller 36 månader och 6000 mil. Restvärde 40%. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Samtliga priser exklusive moms.
® Produktnamnet Caddy är ett registrerat varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S. A.
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Caddy©

– smidigare laståsna får du leta efter
Säg den gata eller gränd där inte Caddy kan nästla sig in. Denna behändiga transportbil tar sig fram 
nästan var som helst. Bekväm och ergonomisk, upp till 730 kg lastförmåga eller med plats för sju full-
vuxna personer. Ja, Caddy kan användas till det mesta: budbil, rullande verkstad eller behaglig per-
sontransportör. Bilen finns i flera utföranden: Skåp, Kombi och Life. För att inte nämna Caddy Maxi 
som vuxit hela 47 cm på längden.

Caddy Skåp 1,4 bensin
80 hk Company
Pris 104.900:- exkl. moms

Caddy Skåp 1,9 TDI 75 hk Proline
Pris 125.900:- exkl. moms

Caddy Maxi Skåp
1,9 TDI 105 hk
Pris 158.800:- exkl. moms

Caddy Company

fr. 74:-
/dag.

Caddy Proline

fr. 88:-
/dag.

Caddy Maxi Skåp

fr. 110:-
/dag.

0:-
i första förhöjd hyra.

Du betalar 0:- i särskild leasingavgift. Prisexemplen gäller 36 månader och 6000 mil. Restvärde 40%. Bilarna på bilderna är extrautrustade.  Samtliga priser exklusive moms.
® Produktnamnet Caddy är ett registrerat varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstånd av Caddie S. A. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Samtliga priser exklusive moms.

Komfortpaket

9:-
/dag.

Välj till Komfortpaketet
• CD radio
• ESP
• Höj/sänkbar förarstol

• Halvautomatisk
 klimatanläggnig
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Dina stigfinnare 
i servicedjungeln
Lite överdriven rubrik kanske, 
våra serviceerbjudanden är 
knappast av den komplicerade 
sorten. Hur som helst så hjälper 
dig våra personliga serviceråd-
givare att få den service som 
gagnar din bil och din ekonomi 
allra mest.

Kom in och hälsa på
det här glada gänget!

När han ryter
  darrar verkstaden
Han är hård men rättvis. Han kan sin sak.
 Han är vår verkstadschef – Hans Löfving.
(Han är trevlig också. Hälsa gärna på honom om du ser honom.)

Här sover dina däck sött
Vi byter inte bara däck, vi kan förvara dem åt dig också. Vårt däck-
hotell erbjuder lagring som är idealisk för däckens hållbarhet, vilken 
i sin tur har en stor påverkan på din bils säkerhet och prestanda. 
För att inte tala om allt krångel du slipper tack vara denna smidiga 
förvaring.

Däckhotell

745:-
per säsong.

Lånebil vid service
– naturligtvis
Många verksamheter har inte utrymme för 
stillestånd vid service eller reparation. Det 
har vi full förståelse för, så givetvis har vi en 
lösning på det. Vi har över 30 lånebilar så 
säg bara till vid bokningen att du behöver en 
så ordnar vi det. 

Veronica Borg 031 – 750 17 17

Agne Karlsson 031 – 750 17 44 Anders Domby 031 – 750 17 19 Ola Matsson 031 – 750 17 15 Mikael Reuterberg 031 – 750 17 40

Kund

Service och verktad  |  www.volkswagengoteborg.se Service och verktad  |  www.volkswagengoteborg.se



14 15
Volkswagen Transportbilar  |  Sisjön 031 - 750 17 00  |  Kungsbacka 0300 - 775 40  |  www.volkswagengoteborg.se Volkswagen Transportbilar  |  Sisjön 031 - 750 17 00  |  Kungsbacka 0300 - 775 40  |  www.volkswagengoteborg.se

Värdefullt med egen kontaktperson för service

Comfort Teknik arbetar med luftkon-
ditionering, kyl- och frysanläggningar 
samt värmepumpar. Kontoret finns i 
Mölndal och arbetsområdet är Stor-
göteborg med omnejd. Idag tillhör 
man de större kylföretagen i området. 
Comfort Teknik startades 1987 av Mag-
nus pappa och en kompanjon. Idag har 
man 25 anställda.
– Under de senare skolåren jobbade 
jag på företaget varje lov och ledig 
stund. Numera är jag vice vd och även 
ansvarig för serviceorganisation och 
IT. Arbetet är mycket varierande och 
ibland undrar jag om det kanske borde 
stå alltiallo på visitkortet, säger Magnus 
och skrattar.

Comfort Teknik har totalt 16 transport-
bilar, av dessa är 15 T5:or och en Caddy.
– Våra bilar är inredda för att kunna 
transportera ansenliga mängder 
verktyg, instrument, reservdelar och 
annat material. Vi har serviceavtal på 
samtliga bilar, både för underhåll och 
reparation. Det är vi mycket nöjda 
med. Vi uppskattar också vår person-
liga servicekontakt. Killarna här ringer 
själva när det är dags för service eller 
om något akut problem uppstått. Vår 
kontakt ser alltid till att uppkomna fel 
åtgärdas snabbt.
– När vi byter bilar byter vi oftast alla på 
en gång. Då händer det att vi tar en ex-
tra runda på stan och kör i kolonn. Det 

brukar vara ganska uppseendeväckan-
de, speciellt nu när bilarna är lackade i 
limefärg. Faktum är att de fungerar som 
viktiga reklampelare för oss. De är stri-
pade med vår logga och folk påpekar 
att de ofta ser våra bilar. ”Hur många är 
ni egentligen?” är en vanlig kommentar.
– En transportbil ska enligt våra krav 
vara driftsäker och ekonomiskt värde-
mässig. Man måste alltså kunna lita på 
den och den får inte tappa för mycket i 
värde. Totalkostnaden måste vara så låg 
som möjligt. Innan vi valde att använda 
Volkswagen lät vi våra killar provköra 
ett antal märken och vi kontrollerade 
ekonomi, drift, miljökrav, teknik etc. 
Därefter föll valet på Volkswagen.

Driver man ett företag vars bilar både fungerar som transportörer och rullande lager blir stillestånd extra känsligt. Det är 

ofta inte praktiskt möjligt att kvickt flytta över varorna från en bil till en annan. Istället är det snabba ryck vid service och 

reparationer som gäller för att inte låsa upp personalen i onödan. Enligt Magnus Nordqvist på Comfort Teknik är det då 

värdefullt med en personlig servicekontakt som känner till företaget och vet om förutsättningarna.

Det kostar att ligga på topp (men det lönar sig också)
Det har väl inte undgått någon att 
dagens bilar blir alltmer tekniskt 
avancerade. Vi satsar årligen rejäla 
summor på vidareutbildning av 
våra mekaniker. Detta har lett till 
att våra medarbetare tillhör topp-
skiktet i sin yrkeskår. Utbildning 
och erfarenhet i skön kombination, 
med andra ord. Här har du våra 
verkmästare som håller i trådarna.

Vi släcker dina 2:or
Har du fått några förargliga 2:or vid besiktningen så har vi den perfekta lösningen. Vi åtgärdar inte bara problemen utan vi är 
också auktoriserade för att stryka dem ur protokollet. Du slipper alltså ombesiktningen. Smidigare kan det knappast bli.

Ett antal av våra mekaniker 
är inriktade på att hjälpa 
dig när nöden är som störst. 
Raska nävar ser till att din 
transportbil snarast kommer 
igång igen. Våra expressme-
kaniker är omtalat skickliga 
på att snabbt fixa akuta 
problem.

När dessa rör sig står Fantomen stilla
Mikael Karlsson 031 – 750 17 41

Expressmekaniker
Same Najmadin 031 – 750 17 44

Madelene Stensson Vlado Derek Emil Falkman Jens Danielsson

Expressmekaniker
Patrik Johansson 031 – 750 17 20

Direktmekaniker
Kjell Olofsson031 – 750 17 43

Thomas Nordgren 031 – 750 17 22 Jan Eliasson 031 – 750 17 16

Service och verktad  |  www.volkswagengoteborg.se Service och verktad  |  www.volkswagengoteborg.se
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Crafter
– när du behöver något extra rejält
Crafter tog marknaden med storm redan vid lanseringen. Nu, ett par år senare, kan vi 
glatt konstatera att den fortsätter att behålla sin starka position. Och det är ju inte så 
konstigt. Crafter har allt du behöver när det drar ihop sig till tuffa tag. Här följer några 
av våra bästsäljande modeller av Crafter. (Det finns fler.)

Volkswagen Crafter  |  www.volkswagengoteborg.se Volkswagen Crafter  |  www.volkswagengoteborg.se

0:-
i första förhöjd hyra.

Crafter VolyMax
Den här godingen ger sig inte förrän sista pinalen är med! 
Det svensktillverkade VolyMax-skåpet är specialutvecklat 
för Crafter. Det rymmer 15,6 alternativt 18,6 m3 beroende 
på axelavstånd. Många praktiska funktioner tillhör stan-
dardutrustningen. Halkskyddat golv, slitskydd nedtill på 
väggarna och belysning är exempel på det. Bakgavelns Z-
lyft, som klarar upp till 750 kg, är även den standard. Kom 
in och kolla på denna praktiska transportgigant.

Crafter
Skåp

fr. 175:-
/dag.

Crafter
VolyMax

fr. 243:-
/dag.

Crafter Flak Enkelhytt Crafter Flak Dubbelhytt Crafter Kombi Högt tak Crafter Kombi Högt tak

Crafter Skåp 30 2,5 TDI 109 hk 3250 mm
Pris 252.000:- exkl. moms

Crafter med Bercoskåp 35
2,5 TDI 109 hk 3665 mm
Pris från  351.200:- exkl. moms

Crafter Skåp
Vill man skämta kan man säga att Crafter Skåp inte gör det lätt för 
den vankelmodige. Vill man se det från den ljusa sidan kan man 
istället säga att denna modell öppnar upp en hel värld av möjlig-
heter. Tre axelavstånd, tre takhöjder, tre viktklasser (upp till 5 ton), 
lastvolymer på mellan 7,5 och 17 m3, lastrumslängder på mellan 
2600 och 4700 mm – för att nämna några alternativ. Ja, som du ser 
har du avsevärda möjligheter att beställa denna slitvarg till trans-
portbil enligt vad som passar just din verksamhet.

Du betalar 0:- i särskild leasingavgift. Prisexemplen gäller 36 månader och 6000 mil. Restvärde 40%. Bilarna på bilderna är extrautrustade.  Samtliga priser exklusive moms.

Truckerpaket

7:-
/dag.

Välj till Truckerpaketet
• CD radio
• Hillholder
• Fjädrande förarstol

• Inklädd bak/mellanvägg
• Kupévärmare, dieseldriven
 med fjärrstyrning
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Tusenlappar att spara när vi byter ut våra

demobilar
Är du intresserad av en ny bil men tveksam inför investeringen? 
Då har du ett gyllene tillfälle just nu. Vi byter nämligen ut våra 
nästan nya demobilar. Det innebär att du kan köpa dessa till 
priser som är rejält sänkta. Gå in på www.volkswagengoteborg.se 
och se vad vi har inne för tillfället. Det ändrar sig snabbt …
 

Spara tid – kolla in din 
nästa bil på nätet
En sak är säker – vi har alltid ansenliga mängder bilar i lager. 
Alltså har du mycket att välja emellan. Gå in på www.volkswa-
gengoteborg.se. Här hittar du smidigt något för de flesta smak-
riktningar och behov. Och du är naturligtvis alltid välkommen
in för en provkörning!

Med vår kvalitet har vi råd 
att ge extra bra garantier
Köp eller leasa transportbil från oss och få CarePort Mobility på köpet. 
Med andra ord – marknadens bästa garantier följer automatiskt med ditt 
bilinnehav. Inte illa, eller hur?
 
CarePort Mobility innebär bland annat:

• 3 års garanti, utan milbegränsning

• MaxiMil driftgaranti (upp till 5 år) med stilleståndsersättning på 2000 kr  

 exkl moms per påbörjat dygn (gäller företag)

•  MobilitetsGaranti med bärgning, lånebil eller fri övernattning på hotell

 

Visste du detta om vår unika 
MaxiMil driftgaranti?
Missöden kan hända de bästa bilar. Skulle du exempelvis få akut drift-
stopp på grund av tekniskt fel på bilen löser den auktoriserade verkstaden 
problemet på max 24 timmar. Därefter utgår en stilleståndsersättning på 
2000 kr/dygn exkl moms. Du måste dock åberopa MaxiMil driftgaranti så 
verkstaden vet vad som gäller. Måste reservdelar flygfraktas eller behöver 
verkstadspersonalen jobba övertid har verkstaden rätt att ta betalt för 
detta. MaxiMil gäller i fem år för bilar som brukas av företag, förutsatt att 
du servat bilen enligt serviceplanen.
 
Läs gärna mer om våra förmånliga garantier på www.volkswagen.se

Vårt uppdrag
– att ge dig den bästa totalekonomin
Vi är med dig hela vägen. Från det att du tar beslutet att köpa eller leasa bil 
tills du bestämmer dig för att byta igen finns vi med och stöttar. Allt börjar 
naturligtvis med att vi erbjuder dig funktionella fordon av god kvalitet. Vi 
lyssnar och ger dig råd och tips om hur våra produkter kan underlätta ditt 
arbete och hur de kan anpassas efter just dina behov. Därefter hjälper vi dig 
med service och underhåll. Vi finns också där om akuta problem uppstår. 
När så dagen kommer då du behöver sälja eller byta din bil borgar det 
tidigare arbetet för ett högre andrahandsvärde. Hela kedjan har ett tydligt 
syfte: att ge dig ett bekymmersfritt bilägande som i slutändan ger dig den 
bästa totalekonomin. Därmed basta.

Beställ din nya bil före 12
januari och spara en slant
Vi kämpar hårt för att hålla nere våra priser, men per den 12 januari 2009 
är vi tyvärr ändå tvungna att genomföra en viss höjning. Men för dig som 
är snabb är detta knappast något problem. Våra nuvarande priser behåller 
vi nämligen fram till nämnda datum. Så ta dig en funderare över vad du 
behöver och ta ett beslut. Ibland har det sina fördelar att vara snabb.

Fri service och fria reparationer i

3 år* samt vinterhjul** på köpet!

Värde 17 – 20.000:-
*Max 2000 mil/år. **Komplett med eller utan dubb.

Caddy®, Transporter och Crafter
 – vi rensar hårt bland våra
lagerbilar av årsmodell 2008. 

www.volkswagengoteborg.sewww.volkswagengoteborg.se
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Kupévärmare
Defa Termini 1850W
En ny Termini 1850 W från Defa. En 
liten mycket kraftfull kupévärmare.
Temperaturstyrd uteffekt, omställbar 
850 W/1850 W. Klarar 10 A/16 A-
uttag inkl motorvärmare 600 W.

Kampanjpris: 895:-
Ordinarie pris: 1.070:-

T 601 363

Nej, nej, vi säljer inte bara bilar
Ibland gör det en stor skillnad att uppgradera sig på tillbehörsfronten.
Just nu har vi specialpriser på kupévärmare, fällbara steghållare, frontbågar, sidebars (fotsteg till Trans-
porter), fälgar, hjulsidor (till Caddy), takboxar och lampor. Passa på, priserna gäller t.o.m. 28/2 2009.

Volkswagen tillbehör  |  www.volkswagengoteborg.se Volkswagen tillbehör  |  www.volkswagengoteborg.se

Originalfälg Caddy 17”
Välj mellan silver och svart.
Dimension: 7J x 17”
Rek. däckdimension 
225/45 R17
Kulör: Silver och svart
Passar: Caddy

Pris: 1.795:-
2K3 071 497 N88 Svart
2K3 071 497 8Z8 Silver

Nyhet!

Steghållare, fällbar
Fällbar steghållare i aluminium med innovativ design. 
Tiltfunktionen gör lastning och lossning snabbt, enkelt 
och säkert. Levereras inklusive 4 st laststopp samt 
snabbspännen för stegen. Monteras enkelt på Thule 
Professional lasthållare.

Kampanjpris: 4.500:-
Ordinarie pris: 5.380:-

T 731 100

Sima 15” Original
lättmetallfälg
Fälgen har perfekt passform för din 
Caddy och kan användas året runt.
Dimension: 6,5J x 15”
Rek.däckdimension: 195/65 R15
Kulör: Silver
Passar: Caddy

Kampanjpris: 1.250:-
Ordinarie pris: 1.450:-

1T1 071 495 A 8Z8

Hjulsida 15” Caddy
Original hjulsidor. Passar Caddy

Kampanjpris: 690:-/sats
Ordinarie pris: 790:-

1T0 071 455

Frontbåge
Polerat rostfritt stål. Rördiameter: 60 mm.
EU-godkänd som fotgängarskydd.

Sidebars
Sidebars i polerat rostfritt stål.
Finns i olika längder beroende på bilens axelavstånd.

Frontbåge & Sidebars Artikelnr. Pris

Frontbåge T 722 200 6.495:- 
Sidebars 3.000 mm T 722 413 7.995:- 
Sidebars 3.400 mm T 722 414 8.395:-

Mont Blanc Triton 650
Rymlig takbox i elegant och modern design. 

Nedsänkt front och bakdel för bästa aerody-
namiska egenskaper. Passar både standard 
4-kantrör och aluminiumrör med C-spår. Mått: 
224 x 94 x 43 cm, volym: 620 liter, vikt 26 kg.
Lastsäkringsremmar och lås ingår. Finns i två 
kulörer.

Kampanjpris 4.595:-
Ord. pris 5.365:-
Silver/svart T 706 650

Kampanjpris 4.995:-
Ord. pris 5.910:-
Svart/svart T 706 651 

Bosch Compass 1000 fjärrljusramp
Speciellt konstruerad för att integreras i fronten på dagens
aerodynamiskt utformade bilar. Trots sin kompakta design 
ger den ett mycket kraftfullt ljustillskott. De fyra strålkastarna 
är individuellt ställbara.

Kampanjpris 1.595:-
Ord pris 2.235:-

Art nr T 401 920

Spara
915:-

Spara
640:-

Spara
880:-

Vi reserverar oss för slutförsäljning. Gäller t.o.m 28/2 2009.
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Dags att bli personlig
Det händer mycket på personbilssidan. Nya bilar, nya generationer och nya tekniska lösningar. 
Nya Golf, Scirocco och Passat CC tillhör årets nyheter. Kom in och bekanta dig med dem och 
andra av våra lockande erbjudanden. Att titta, känna och provköra kostar inget …

Volkswagen Personbilar  |  www.volkswagengoteborg.se Volkswagen Personbilar  |  www.volkswagengoteborg.se

Man talar gott om våra bilar i pressen
Motorjournalister är, med all rätt, ett kräset släkte. Därför är det extra roligt 
att läsa vad de under året skrivit om Passat.

”Fortfarande vår favorit i klassen. En mycket trivsam bil. Komfort och 
säkerhet är starka sidor.” Aftonbladet testar kombibilar 2008-08-06

”Rymlig kupé och praktiskt kombiutrymme är starka kort, låg förbruk-
ning och rappa vägegenskaper kommer också på pluskontot.”
”Förbrukningen under halvlitern är miljö- och plånboksvänligt värre.”
Teknikens Värld nr 2/2008 om Passat Blue Motion

Du vet väl om att du genom
Volkswagen Personalbil kan

erbjuda förmånsbilar till 
anställda? Kontakta oss

så berättar vi mer.

Sjätte generationens Golf
– byggd på erfarenhet
Första generationen kom 1974. Svenskarna tog Golf till sitt hjärta 
och lyckas du möta någon som inte gillar bilen, ja, då har du 
förmodligen träffat en ovanligt ovanlig medmänniska. Nya Golf är 
essensen av 34 års erfarenheter. Dessutom tystare, bekvämare och 
ännu mer bränsleeffektiv.

Scirocco
– sportcoupé för åretruntbruk
Välbalanserat sportchassi som alltid ger dig perfekt väghållning, 
TSI-motorer på 160 eller 200 hk som både är pigga och snåla, DSG-
lådan som ger blixtsnabba växlingar och bidrar till låg bränsleför-
brukning. Svår att motstå – det är bara förnamnet.

Passat CC
– visst är den läcker?
Vår nya 4-dörrars coupé har en unik design som är svår att slita 
ögonen ifrån. Lägg till renodlad sportbilsdynamik, behaglig se-
dankomfort och en imponerande rymlighet. Och panoramataket 
ger fri sikt mot himmelen. (Fast kör du bör du nog titta på vägen.)

Passat Variant
– gott om plats och gott om fans
Denna populära kombi har många beundrare, inte bara i Sverige 
utan även i övriga Europa. Självklart är den extremt rymlig, full av 
finesser och med en hög standard. Ett exempel är den förzinkade 
karossen som står emot vårt hårda nordiska klimat. 

Passat Ski Team Edition
Passat Variant med dieselmotorn 140 
TDI i Sportline utförande, Ski Team Edi-
tion utrustad med takräcke, skidfodral, 
bag med SkiTeam XContryloggan och 
4MOTION fyrhjulsdrift.

Pris från 273.400:-
Förmånsvärde 1.922:-

Passat CC
Bilen är försedd med en sexväxlad 
manuell växellåda. Till standardutrust-
ningen hör bland annat DCC, Dynamic 
Chassis Control.

Pris från 269.900:-
Förmånsvärde 1.904:-

Scirocco TSI 160
Erbjuds med spännande tillval, 
men redan i standardutförandet är 
utrustningen riklig. Sportstolar, ställbar 
Multifunktionsratt i läder, 6 krockkud-
dar, ESP, sportchassi etc.

Pris från 224.500:-
Förmånsvärde 1.676:-

Golf 1.6 MultiFuel
I standardutrustningen ingår bl.a. 
nedlackering, synliga avgasutblås, 
kromade ramar runt luftutsläppen, ESP, 
whiplashoptimerade nackskydd och 
knäkrockkudde vid förarplats.

Pris från 166.900:-
Förmånsvärde 1.385:-

Golf

fr. 95:-
/dag.

Passat CC

fr. 152:-
/dag.

Sirocco

fr. 127:-
/dag.

Passat Variant

fr. 156:-
/dag.

Rustad och klar för vintersäsongen
Du får också en härlig vinterupplevelse på köpet. Idre Fjäll ger dig en unik 
möjlighet. Under vecka 16 (mån-sön) kan du bo i en stuga upp till 6 perso-
ner (ospec) på Idre Fjäll. Utan extra kostnad! Värde ca 4.000 kr. Gäller vid 
beställning senast 31/12 2008.

Premiumpaket
Nappaläder. Bi-Xenon med kurvljus. 18’’ Daytona, eller Interlagos med 
235/40 R18, även 17’’ är valbart. Dekorpaneler i borstad aluminium. Dim-
strålkastare. Larm. Ord. pris 42.500:-. Nu 24.900:-

0:-
i första förhöjd hyra.

Du betalar 0:- i särskild leasingavgift. Prisexemplen gäller 36 månader och 6000 mil. Restvärde 40%. Bilarna på bilderna är extrautrustade.  Samtliga priser exklusive moms.

Masterspaket  
Dekorpanel ”Black Pyramide”, Farthållare, Färddator Plus, Förvaringsfickor 
på baksidan av framstolarna, Glasögonfack i tak, Komfortstolar fram med 
höjdinst. Samt reglerbart svankstöd, Kylt handskfack (MultiFuel), Luftkon-
ditionering ”Climatic”, Lädersportratt 3-ekrad med multifunktion, Mitt-
armstöd fram med förvaringsfack och luftutsläpp till baksätet, Mittarmstöd 
i baksätet, Mugghållare mellan framstolar, Växel- och handbromsgrepp i 

läder, Tygklädsel ”Scout”. Nu 11.900:-

Premiumpaket
18” ”Interlagos”, Dynamic Chassis Control = reglerbart chassi, Regnsensor 
samt Coming-Home, Farthållare, Dimstrålkastare, Larm.

Ord. pris 22.800:- Nu 14.900:-
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För mer information: www.volkswagengoteborg.se

Provkör och få en läcker bjudlunch
Hos oss hittar du mängder av fördelaktiga och intressanta bilalternativ. Vårt breda utbud 
erbjuder något för alla. Kom in och provkör, transportbil eller personbil, så bjuder vi dig 
på lunch. Våra restauranger ligger i anslutning till våra anläggningar i Göteborg och 
drivs av kockarna på Hällsnäs Konferens & Affärsklubb. Som du förstår brukar det bju-
das på delikata smakupplevelser här. Väljer du att provköra i Kungsbacka bjuder vi dig 
istället på en välsmakande lunch på gemytliga Forsgårdens Golfrestaurang.


