
Arctic Trucks
Car Events

Pakke 1 Pakke 2

* Eff. rente 4,39 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 4.988 og termingebyr kr 107 inkl. mva. Total kredittkostnad kr 167.006 inkl. mva. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente.
Kampanjerenten gjelder ikke ved kjøp av Volkswagen Touareg. **Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.
Drivstofforbruk blandet kjøring 5,3 l/100 km. CO2-utslipp 139 g/km.

Billingstadsletta 2. Tlf: 24 03 25 00

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

Asker og Bærum

Nå er det 4Motion kampanjedager hos Møller Bil Asker og Bærum. Vi tilbyr blant annet svært gunstig finansiering av alle våre modeller
med 4MOTION firehjulstrekk - kun 1,99%* rente. God rente og flere gode tilbud på alle Volkswagen 4MOTION-modeller betyr at du kan
være godt forberedt på vinteren med sikkert veigrep og suveren fremkommelighet. Vi ønsker deg hjertlig velkommen til prøvekjøring.

** Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. Drivstofforbruk blandet kjøring 7,6-7,9 l/100 km. CO2-utslipp 199-209 g/km.

DEMOBIL:
Amarok Double Cabin 2.0 TDI 180 hk Highline Arctic Truck med 8-trinns automat nå kr 795.000,-**

Km. stand: 23.000. Vi selger nå vår VW Amarok Hichline med Arctic Trucks AT33 ombyggning. Bilen kommer med følgende utstyr
inkludert i prisen; skinn, klima, navigasjon, fjernstyrt parkeringsvarmer, tilhengerfeste, parkeringssensor foran og bak, midtarmlene,
multifunksjonsratt, telefonforberedelse, førerinformasjonssystem, cruise control, CD-spiller og 6 høyttalere, Aeroklas topp samt full
arctic Trucks ombygging m.m. Nybilpris er kr. 895.000,-

• BlueMotion Technology
med start/stop

• Bi-xenonlykter
med LED-kjørelys

• Baklykter med LED
• Adaptive tåkelys foran
• 16“ lettmetallfelger
• Multifunksjonsratt i skinn
• Climatronic klimaanlegg

Priseksempel:
Passat Business Edition 140 TDI 4MOTION fra 399.900,-**

• Regnsensor
• Cruise control
• Handsfree Bluetooth
• Nettingvegg
• Parkeringssensor foran og bak

+ optisk visning i radiodisplay
• Tretthetsvarsling
• Radio RCD 510 med touchscreen,

integrert cd-veksler og DAB+

• 18” aluminiumsfelger
• Multifunksjonsratt
• Tilhengerfeste
• Cruise control
• Kjørecomputer
• Bluetooth handsfree
• Radio/CD med høyttalere

Amarok Single Cabin
2.0 TDI 163 hk
Kr 271.000,-**

• Navigasjon inkl. kartverk
• Tilhengerfeste
• Fjernstyrt

parkeringsvarmer
• Parkeringssensor

foran og bak

Amarok Double Cabin
2.0 TDI 180 hk Highline
Kr 323.000,-**

Ved kjøp av ny Volkswagen kan du
velge fritt mellom en av følgende pakker:

•

www.volkswagen.no

Nyttekjøretøy

Gjør et kupp på Volkswagen Amarok.
Vi har biler på lager for rask levering. Spar inntil kr 60.992,-

Møller Bil Asker og Bærum 4MOTION firehjulstrekk-dager 16. - 19. oktober.

Gjør en fordelaktig handel på alle våre 4MOTION-modeller!
Gunstig finansiering

Valgfritt utstyr
verdi kr 20.000,-

Velkommen til 4 dager med trekk på alle 4

Klikk her  
for kontakt

mailto:aogb%40moller.no?subject=

