Ruim

€ 5.000
voordeel

Ruim

€ 6.300
voordeel

Ruim

€ 2.200
voordeel

Voor vakmannen
die niet van
ophouden weten.
Bent u ook een vakman die niet van ophouden weet? Dat komt goed uit.
Volkswagen Bedrijfswagens weet ook niet van ophouden. Daarom zijn
het voor de 9de keer Vriendenprijs Weken met voordeel dat kan oplopen
tot ruim € 6.300. U rijdt al een connected Volkswagen bedrijfswagen
vanaf € 8 per dag. En wist u dat u dit jaar nog profiteert van de fiscale
voordelen die de investeringsaftrek biedt? Een extra goede reden om
voor een Volkswagen bedrijfswagen te kiezen.

Ontdek uw voordeel ook op
volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijsweken

GRATIS

Incl. 1 jaar
ritregistratie

Alleen tijdens de Vriendenprijs Weken is uw bus gratis
connected met de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app.
Met de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app houdt u uw bus in bedrijf en bespaart u tijd en kosten. Tijdens
de Vriendenprijs Weken ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Volkswagen bedrijfswagen een Volkswagen
bedrijfswagen module. Hiermee is uw bedrijfswagen verbonden met de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app.
Daarnaast kunt u ook nog eens 1 jaar gratis gebruikmaken van ritregistratie.

Rijd tot 14% zuiniger

Volg uw bus op afstand

Met de Think Blue-score in de Mijn Volkswagen bedrijfswagen

Dankzij de locatievoorziening van de Mijn Volkswagen bedrijfswagen

app wordt zuinig rijden wel heel makkelijk. U ziet in één keer

app ziet u exact waar uw bedrijfswagen is en waar u bent.

wat uw rijgedrag is ten opzichte van andere Volkswagen

Onmisbaar in grote steden, op onoverzichtelijke bouwterreinen of

bedrijfswagenrijders. Van het verbruik per kilometer tot aan uw

op vakantie in Europa. En misschien wel zo prettig als u uw wagen

gemiddelde snelheid. U bespaart zo tot wel 14% op uw brandstof.

heeft uitgeleend.

Houd uw ritregistratie bij

Inzicht in uw wagenpark

De Mijn Volkswagen bedrijfswagen app biedt u een duidelijk overzicht

Met de Mijn Volkswagen bedrijfswagen app weet u altijd

van al uw gemaakte ritten. De data is 100% nauwkeurig. U weet

precies wanneer uw bedrijfswagen toe is aan onderhoud of een

precies of een rit privé, woon- werk of zakelijk was. Inclusief afstand,

storing heeft. Staat u met pech? Dan kunt u via de app direct de

tijd, gemiddelde snelheid en de gereden route. Met één druk op

Volkswagen Bedrijfswagens Mobiliteitsservice bellen.

de knop downloadt u een overzichtelijk pdf-document met al uw
gemaakte ritten. Een document dat voldoet aan de eisen van de
Belastingdienst. Uw ritregistratie wordt zo makkelijker dan ooit.

›››
Een Caddy voor een
vriendenprijsje!
Vanaf
V
anaf € 8 per dag.

Highline
voordeel

€ 4.250

Connected
voordeel

€ 288

Inruilpremie

€ 500

Ruim

€ 5.000
voordeel

Uitrustingslines Caddy en Caddy Maxi
Easyline

Trendline

Comfortline

Highline

Elektrisch pakket
Radio ‘Composition Audio’ incl. telefoonvoorbereiding
Climatic airconditioning
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
Mistlampen vóór incl. bochtverlichting
Licht en zicht pakket
Parkeerhulp achter
Cruise Control
Verwarmbare voorruit
Comfortstoelen
Lichtmetalen velgen 15" (6,0J x 15) ‘Caloundra’
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Bumpers en spiegelkappen in carrosseriekleur
Lendensteunen bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
Verwarmbare ruitensproeiers vóór
Voordeel uitrustingsline
Actieprijs uitrustingsline
Caddy incl. uitrustingsline
Caddy Maxi incl. uitrustingsline
Dagprijs Caddy incl. uitrustingsline
Dagprijs Caddy Maxi incl. uitrustingsline

€
€
€
€
€
€

640
0,00
13.950
15.100
8,50
9,00

€
€
€
€
€
€

2.100
515
.4
14 65
15.615
9,00
9,50

€
€
€
€
€
€

Er is al een Caddy Economy vanaf € 12.850.
U rijdt al een Caddy Economy vanaf € 8 per dag inclusief 2 jaar Gratis Extra Garantie.
Genoemde prijzen zijn inclusief inruilpremie en gebaseerd op een Caddy Gesloten Bestelwagen 2.0 TDI, BMT, 55 kW, EU6.

2.685
1.430
15.380
16.530
9,50
10,00

€
€
€
€
€
€

4.250
2.295
16.245
17.395
10,00
10,50

Uitrustingslines Transporter
Trendline

Comfortline

Highline

Climatic airconditioning
Radio ‘Composition Audio’
Comfortbestuurdersstoel met armleuningen
Mistlampen vóór incl. bochtverlichting

Vanaf € 11 per dag.

Licht en zicht pakket
H7 i.p.v. H4 halogeen koplampen
Parkeerhulp achter
Cruise control
Verwarmbare voorruit
Stoelbekleding ‘Simora’
Comfort bijrijdersstoel met armleuningen
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Boordcomputer Plus
Exterieur pakket (o.a. bumpers in carrosseriekleur)
Parkeerhulp vóór
Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16"
Verwarmbare ruitensproeiers vóór
Voordeel uitrustingsline
Actieprijs uitrustingsline
Transporter incl. uitrustingsline
Dagprijs Transporter incl. uitrustingsline

›››

Een Transporter voor
een vriendenprijsje!

€
€
€
€

1.245
500
.9
19 50
12,00

€
€
€
€

2.145
1.350
20.800
12,50

Er is al een Transporter Economy vanaf € 18.150.
U rijdt al een Transporter Economy vanaf € 11 per dag inclusief 2 jaar Gratis Extra Garantie.
Genoemde prijzen zijn inclusief inruilpremie en gebaseerd op een Transporter Gesloten Bestelwagen L1H1, 2600, 2.0 TDI EU6, 62 kW.

€
€
€
€

3.690
2.700
22.150
13,50

Highline
voordeel

€ 3.690

Connected
voordeel

€ 288

Inruilpremie

€ 750

Ruim

€ 4.700
voordeel

›››

Een Transporter Dubbele
Cabine voor een
vriendenprijsje!
Vanaf € 14,50 per dag.

Highline
voordeel

€ 5.310

Connected
voordeel

€ 288

Inruilpremie

€ 750

Ruim

€ 6.300
voordeel

Uitrustingslines Transporter Dubbele Cabine
Trendline

Comfortline

Comfortline Plus

Highline

Climatic airconditioning
Radio ‘Composition Audio’
Comfortbestuurdersstoel met armleuningen
Mistlampen vóór incl. bochtverlichting
Licht en zicht pakket
Parkeerhulp achter
Cruise Control
Verwarmbare voorruit
Stoelbekleding ‘Simora’
Multifunctioneel lederen stuurwiel met boordcomputer Plus
Wieldoppen 16" (niet op 150 kW)
Privacy glass
Achterruitenwisser
Dubbele Cabine Plus pakket
Exterieur pakket (o.a. bumpers in carrosseriekleur)
Multivan dashboard en voorkant (o.a. bumpers in carrosseriekleur)
Comfort bijrijdersstoel met armleuningen en tapijt in cabine
Parkeerhulp vóór
Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16"
Voordeel uitrustingsline
Actieprijs uitrustingsline
Dubbele Cabine incl. uitrustingsline
Dagprijs Dubbele Cabine incl. uitrustingsline

€
€
€
€

1.245
500
.5
24 50
15,50

€
€
€
€

2.145
1.350
25.400
16,00

€
€
€
€

4.190
3.000
27.050
16,50

Er is al een Transporter Dubbele Cabine vanaf € 24.050.
U rijdt al een Transporter Dubbele Cabine vanaf € 14,50 per dag inclusief 2 jaar Gratis Extra Garantie.
Genoemde prijzen zijn inclusief inruilpremie en gebaseerd op een Transporter Dubbele Cabine L2H1, 2800, 2.0 TDI EU6, 62 kW.

€
€
€
€

5.310
4.050
28.100
17,00

›››

Een Crafter voor een
vriendenprijsje!
Vanaf € 12 per dag.

Connected
voordeel

€ 288

3 Jaar gratis gereedschapsen goederenverzekering.
Gratis extra dekking
ter waarde
van € 726.
Kiest u voor een all-risk verzekering

Inruilpremie

€ 2.000

van Volkswagen, dan ontvangt
u nu 3 jaar gratis een extra
verzekering voor uw gereedschap
en goederen. Zo zijn al uw
onderdelen, apparatuur, gereedschap en handelsgoederen
tot een maximaal bedrag van
€ 10.000 verzekerd tegen
beschadiging, verlies of diefstal.

Ruim

€ 2.200
Er is al een Crafter Baseline vanaf € 19.145.
U rijdt al een Crafter Baseline vanaf € 12 per dag met 1 jaar Extra Garantie nu voor € 249.
Genoemde prijzen zijn inclusief inruilpremie en gebaseerd op een Crafter Gesloten Bestelwagen, EU6, 80 kW, L1H1, 28 Baseline.

voordeel

Kijk voor alle actievoorwaarden op
volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijsweken

ECO leder
vanaf

€ 499

Voordeel tot € 300 op een
ECO lederen interieur.
ECO leder is slijtvast, bijzonder geschikt voor in een bedrijfswagen en benadert nu nog beter het natuurlijk leder.
Daarnaast krijgt uw bedrijfswagen een luxe uitstraling! Verkrijgbaar in de kleuren zwart, antraciet, kaneelbruin,
beige, grijs of parelmoer grijs. De kleuren zwart en beige ECO leder zijn ook verkrijgbaar met honingraat.
Alleen tijdens de Vriendenprijs Weken de volgende afwerkingsmogelijkheden zonder meerprijs:

• afwijkende kleur van de stiksels
• afwijkende kleur van de middenbanen
• perforatie van de middenbanen
• highline-ontwerp

Honingraat
vanaf

Highline
ontwerp

€ 799

Uitgave: september 2016
Bestelnummer: BWGFLVPW16
www.volkswagenbedrijfswagens.nl
Financial Lease o.b.v. 36 maanden incl. inruilpremie, aanbetaling en slottermijn. Genoemde dagprijzen o.b.v. Caddy Economy EU6, 2.0 TDI, 55 kW; Transporter GB Economy EU6, 2.0 TDI, 62 kW;
Transporter DC EU6, 2.0 TDI, 62 kW; Crafter GB EU6, 80 kW, L1H1 28 Baseline. Dagprijzen zijn excl. BTW/BPM. En excl. advieskosten rijklaarmaken, leges en recyclingbijdrage (€ 917,25 Caddy,
€ 917,25, Transporter, € 1.017,25 Transporter DC en € 982,25 Crafter). Extra Garantie Caddy en Transporter o.b.v. 150.000 km, Crafter o.b.v. 250.000 km. Acties op Caddy gelden alleen op de EU6.
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en inclusief inruilpremie. Getoonde auto’s kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Exacte voorwaarden en actieperiode op vwbedrijfswagens.nl/vriendenprijsweken.

