
Volkswagen Erhvervsbiler Esbjerg. 
Garanterer din mobilitet i hverdagen.

Du kender din 
månedlige 

ydelse.
 

Der er ingen uforudsete 

udgifter, når du vælger 

at lease en Volkswagen 

varevogn.

Fradrag for 
moms og  

månedlig ydelse.
 

Du opnår regnskabs-

mæssige fordele, når du 

vælger erhvervsleasing.

Op til 100% 
finansiering af 

varebilerne.
 

Med Volkswagen 

Erhvervsleasing har du 

mulighed for at lesase din 

nye varebil uden at ligge en 

ekstraordinær leasingafgift

Slip for  
uventede  

omkostninger
 

Serviceabonnement er 

inkluderet i Volkswagen  

Erhvervsleasing.



Ny Transporter 6.1 
Kan transportere det hele.

For 70 år siden var den løsningen på manglende transportmulig-

heder. I dag er Transporter 6.1 mere effektfuld end nogensinde før. Dens 

ergonomiske førerarbejdsplads, det indstillelige rat og førersæde, den 

formstabile komfortpolstring og det nyudformede instrumentpanel gør 

kørslen så komfortabel som muligt for dig. Takket være fremragende udsyn 

hele vejen rundt kan du holde bedre øje med omgivelserne – også i travle 

byer og på uoverskuelige byggepladser. Og når den holder parkeret, er den 

dit mobile kontor.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 10,6-16,7 km/l. CO2-udslip 156-216 g/km. Energiklasse C-F. OBS: Baseret på VW Transporter 

T.6. Operationel Erhvervsleasing af Transporter 110HK kort og 150 HK  lang DSG i 48 mdr. med et kørselsforbrug på 60.000 km. Ek-

straordinær leasingydelse kr. 39.945,- ekskl. moms. Prisen er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og reparationsaftale samt 

levering. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 106.905,- ekskl. 

moms. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Sidevindsassistent 

Lastrum under bænksæde

Climatic airconditionanlæg.

Fartpilot & Multikollisionsbremse.

BlueMotion Technology, der giver 

lavt brændstofforbrug.

Infotainmentsystem med Bluetooth.

LED interiørbelysning

Fører- & passagerairbag

Klassens største varerum med op til 

9,3 m3 bagi.

Udvalgte highlights.

Transporter  
med Volkswagen Erhvervsleasing.Service-

abonnement 

inkluderet

Engangsydelse kr. 39.945

Tilvalg af forsikring koster  

yderligere fra: kr. 544

Ydelse pr. måned ekskl. moms fra:

kr. 1.395 kr. 1.695
150 HK lang DSG110 HK kort



Perfekt til lange arbejdsdage 
på farten.

I det rummelige varerum er der masser af plads til dit udstyr og værktøj, 

og med klassens bredeste skydedør er det nemt at laste bilen i en fart. 

Du er også sikret en komfortabel køretur med fartpilot og ergonomiske 

sæder, som begge er standardudstyr. Med Caddy Van får du faktisk mere 

standardudstyr, end du forventer. Tag fx. fartpilot, Bluetooth og radio 

med USB og multikollisionsbremse, og du har en leasingløsning, der gør 

jobbet. Og mere til.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,4-22,7 km/l. CO2-udslip 116-152 g/km. Energiklasse A-C. Operationel Erhvervsleasing af 

ny Caddy 1.2 TSI, 84 HK i 48 mdr. med et kørselsforbrug på 80.000 km. Ekstraordinær leasingydelse kr. 27.445,- ekskl. moms. Pris-

en er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og reparationsaftale samt levering. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn 

ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 94.405,- ekskl. moms. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. 

Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Brede skydedøre (700 mm).

Bluetooth og ny radio med USB.

Fartpilot & Multikollisionsbremse.

Op til 1.500 kg på krogen.

Lastrum med en volumen på over 

3 m3 og nyttelast på op til 878 kg.

Smarte opbevaringsmuligheder.

Udvalgte highlights.

Caddy Van
med Volkswagen Erhvervsleasing.

Service-

abonnement 

inkluderet

Engangsydelse kr. 27.445

Tilvalg af forsikring koster  

yderligere fra: kr. 524

Ydelse pr. måned ekskl. moms fra:

kr. 1.395



Ren nytænkning.  
100 % Volkswagen.

Den nye Crafter er vores største og mest fleksible lette varebil. Den er én 

af de mest økonomiske og driftssikre varebiler, og er udviklet i tæt samar-

bejde med dine kolleger for at gøre arbejdsdagen effektiv og komfortabel 

for dig. Glæd dig over klassens største varerums-

højde på op til 2.196 mm, skydedøre med en åbning på op til 1.311 mm 

og en læssebredde på 1.269 mm og nyd, hvordan Volkswagen 

Erhvervsleasing arbejder for dig på bundlinjen.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 11,2-13,9 km/l. CO2 udslip 188-234 g/km. Energiklasse E-G. Operationel Erhvervsleasing 

af Crafter 30 mellem(lav (L3H2) 2.0 TDI, 102 hk, over 48 mdr. med et kørselsforbrug på 60.000 km. Ekstraordinær leasingydelse 

kr. 39.945,- ekskl. moms. Prisen er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og reparationsaftale samt levering. Ekskl. dæk, 

forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 126.105,- ekskl. moms. Positiv 

kreditgodkendelse forudsættes. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Climatic airconditionanlæg.

Fartpilot & Multikollisionsbremse.

Bluetooth. 

LED-lys i varerum.  

Indvendig loftræling.

Sidevindassistent.

Forhjulstræk, baghjulstræk og  

firehjulstræk.

Tre længder og tre højder.

Klassens største varerumshøjde.

Kraftfulde common rail-TDI motorer. 

8-trins automatisk gearkasse.

Udvalgte highlights.

Crafter 30
med Volkswagen Erhvervsleasing.Service-

abonnement 

inkluderet

Bredt modelprogram.

Engangsydelse kr. 39.945

Tilvalg af forsikring koster  

yderligere fra: kr. 544

Ydelse pr. måned ekskl. moms fra:

kr. 1.795



Min Volkswagen Fleet

MinVolkswagen Fleet giver dig som 

flådeejer overblik over din virksom-

heds køretøjer direkte på computer-

en.

Se bilens placering

Er bilen låst?

Skriv med værkstedet

Tjek tanken

Se dine ture

Du bliver opdateret med 

værdifuld viden om dine 

biler, så du altid kender  

status på din flåde og bedre 

kan optimere på drift og 

vedligeholdelse. På værk-

stedet kender vi bilernes 

status, så vi altid er for-

beredte og hjælper dig 

hurtigt videre.
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Serviceabonnement.
Sig farvel til uventede værkstedsregninger. Den øger trygheden i helt 

op til 5 år og dækker bl.a. udgifter til de foreskrevne serviceeftersyn.

 Service og dele inkl. olie der skal udskiftes.

 Tandrem.

 Motor, gearkasse og diffenrentiale.

 Elektronik, computere, instrumenter.

 Bremser og kobling - også alm. slidtage.

 Turbo, udstødning og katalysator.

 Drivaksler, støddæmpere og ophæng.

 Pærer og viskerblade

 Starter, batteri og generator

Fra 155  
kr./md.

 4 år/80.000 km.

OBS

Gratis

vejhjælp



Prøvetur.
Du behøver kun en kort tur for at blive over-

bevist om, at vores erhvervsbiler er de rette til 

jobbet. Oplev dem selv helt tæt på.  

Kontakt Kasper på tlf. 29 68 74 73.

Vi er et ErhvervsCenter.
 

Ikke bilsælgere. Vi er eksperter i individuelle transportløsninger. Det 

bliver man kun, hvis man sætter sig ind i den hverdag, bilerne skal 

fungere i. Og råder over markedets bredeste modelprogram.

Vær sikker på, at vi gør begge dele.

Erhvervskonsulent

Kasper Rasmussen

Tlf.: +45 2968 7473 

kr@vw-esbjerg.dk 

Servicerådgiver

Henrik Havn Rasmussen 

Tlf.: +45 4041 1073

hr@vw-esbjerg.dk 

Skagerrakvej 4 

6715 Esbjerg 

Tlf. 7614 7474 


