
Elektriske dager hos Møller Bil Asker og Bærum!
Volkswagen har alltid satset på innovasjon. Derfor bør det heller ikke være overraskende at Volkswagen allerede 
har to elektriske modeller på markedet. Og dette er bare starten. Hva med lille og praktiske e-up! med 20 minutters 
hurtiglading? Eller e-Golf som er akkurat som en ”vanlig” Golf, bare 100% elektrisk? Begge bilene levers med det ypperste 
av førerassistentsystemer og innovasjoner som overgår det meste av det vi har sett fra elektriske biler tidligere. 
Og siden våre elektriske biler også er stillegående, er det fristende å kalle det som nå skjer for en stille revolusjon. 
Fra torsdag 13. til lørdag 15. november har vi fullt fokus på el-bil og inviterer til en elektrisk bilopplevelse! 

www.volkswagen.no

Velkommen til  

Torsdag 13. til lørdag 15. november 
Kom og prøvekjør e-up! og e-Golf og få en elektrisk opplevelse!  

Vi har godt med biler til prøvekjøring!
 
 

Volkswagen Golf CitySTROMERer var den første el-bilen i Volkswagens 
regulære modellprogram, basert på Golf (2) og kom på markedet i 1989. 
Det ble produsert en serie på 400 biler og tre av disse fant veien til Norge. 
Bilen som vises hos oss er den eneste gjenlevende i Norge, produsert 
i mai 1991 og registrert første gang i april 1992. 

Kom og opplev Volkswagens første 
elektriske bil - Golf CitySTROMer.  

* Prisene gjelder bil ferdig levert  fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. 

Volkswagen e-Golf

Fra kr 256.100,-*
Volkswagen e-up!

Fra kr  196.420,-*

Kun lørdag 

15. november

Billingstadsletta 2. Tlf.: 24 03 25 00

Åpningstider:
Man-Fred 09.00-17.00  
Torsdag: 09.00-19.00 
Lørdag: 10.00-15.00 

PROGRAM SOM FØLGER:

Torsdag 13. nov. kl. 1700 til kl 1900 inviteres alle de som allerede har elbil fra oss, der vi går gjennom  
bilen, gode råd for vinteren, bruk av forskjellige ladetyper og hva framtiden bringer! Det blir tid til 
spørsmål osv. Påmelding og enkel servering. 
Fredag 14. nov prøvekjøring hele dagen! Demonstrasjon av huriglading og hjemmelading 
Lørdag 15. nov Møt representanter fra Fortum hurtigladere og vår leverandør av Salto veggladere  
til hjemmebruk. Demonstrasjon av hurtiglading og hjemmelading!
 
Gode tilbud til de som bestiller bil under disse dagene!!! 


