
MÖT VÅREN 
MED RÄTT DÄCK

Erbjudanden till dig som betalar med Volvokort. 
Gäller 15 mars – 15 april 2017.

Alla priser i denna trycksak är ca-priser. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Reservation för eventuella tryckfel. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller fr o m 2017-03-15 t o m 2017-04-15 eller så långt lagret räcker.

VO LVO B U T I K E N |  UT VALDA PRODUK TER T ILL DIG SOM BETAL AR MED VOLVOKORT

FÖR MER INFORMATION OM ERBJUDANDEN GÅ IN PÅ VOLVOFINANS.SE

798:- 199,50:- /mån × 4
Ord ca-pris 1 025:-

C-TEK BATTERILADDARE
En helt automatisk 5,0A 12 V-laddare för enkel underhåll-
ning av batteriet. Art nr KGCT 56305.

AUTO RANGE 
AVFETTNINGSMEDEL
Asphalt Off tar bort vägsmuts, 
asfalt, vägsalt m.m. 1 liter. 
Art nr LAH 18130001.

AUTORANGE 
POWERCLEAN 
Alkaliskt rengörings medel 
för bil, båt, husvagn. 1 liter. 
Art nr LAH 18270001.

STARTKABEL 25 MM2

Se alltid till att ha riktiga startkablar med i bilen. Kablarna 
är förpackade i nylonväska med handtag och dragkedja. 
Längd 4,5 meter. Art nr KG35-182050.

59:-
Ord ca-pris 98:-

39:-
Ord ca-pris 60:-

299:-
Ord ca-pris 400:-

VOLVOKOR TSPRIS

VOLVOKOR TSPRIS

VOLVOKOR TSPRIS

VOLVOKOR TSPRIS

Nu är det snart dags att byta tillbaka till 
sommardäcken. Allra enklast är att låta 
oss göra det, då kan vi också förvara 
dina hjul i vårt däckhotell.

Du som väljer att göra det själv hittar allt du 
behöver i Volvobutiken. En riktig garagedom-
kraft gör jobbet mindre slitsamt och inte minst 
säkrare. Hjulmutternyckel av hög kvalitet lossar 
även de tuffaste bultarna – utan att skada mut-
tern. Och när du väl fått av hjulen förvarar du 
dem enkelt på däckställningen som du sedan 
kan rulla undan. 

Hos oss hittar du också ett brett sortiment 
av ren göringsprodukter, t ex rengöringsmedel 
och borstar som kan få de mest nedsmutsade 
fälgarna att skina igen. 

Snart dags 
att byta däck

FÅ 10 % RABATT MED VOLVOKORTET
När du visar ditt Volvo- eller Renaultkort i kassan får du 10 % rabatt i våra restauranger och  

prisvärda hotell. Hos oss sover du gott och vi serverar alltid god mat, nybakat bröd och  
nybryggt kaffe. För våra små gäster har vi barnmeny från 45 kr inkl. dryck och glass.

www.rasta.se 

Välkomna!
RASTA LILLA EDET

FÖLJ MED TILL HELSINGFORS FÖR 0 KR
Unna dig en minisemester till Helsingfors och fira Finland 100 år. Just nu bjuder vi de 1 000 första 

som bokar på både kryssning och hytt! Njut av utsökt mat, prisvärd shopping och underhållning 
ombord och få en heldag bland butiker, museer och sevärdheter i huvudstaden.

ERBJUDANDE: 

Fri kryssning Stockholm–Helsingfors i Economy-hytt  
för 2-4 personer (ord pris ca 320:-). Gäller söndag- 
onsdag 12/3-31/5 2017. Förmånliga priser även  
övriga dagar och hyttkategorier.

Tre tips i Helsingfors

1. Shoppingstråket Esplanaden, 
fullspäckad med design. 

2.  Berghäll, de gamla 
arbetarkvarteren som blivit 
huvudstadens hetaste.

3. Inspirerande samtidskonst på  
Kiasmas alla utställningar.

Vikingline.se

BOKNING:  
Boka din resa på Vikingline se/volvokortet  
eller ring 08-452 40 00. Uppge kod: VKORT
Vid bokning på telefon eller i butik/terminal tillkommer en serviceavgift.

FÅ 10 % RABATT MED VOLVOKORTET
När du visar ditt Volvo- eller Renaultkort i kassan får du 10 % rabatt i våra restauranger och  

prisvärda hotell. Hos oss sover du gott och vi serverar alltid god mat, nybakat bröd och  
nybryggt kaffe. För våra små gäster har vi barnmeny från 45 kr inkl. dryck och glass.

www.rasta.se 

Välkomna!
RASTA LILLA EDET

FÖLJ MED TILL HELSINGFORS FÖR 0 KR
Unna dig en minisemester till Helsingfors och fira Finland 100 år. Just nu bjuder vi de 1 000 första 

som bokar på både kryssning och hytt! Njut av utsökt mat, prisvärd shopping och underhållning 
ombord och få en heldag bland butiker, museer och sevärdheter i huvudstaden.

ERBJUDANDE: 

Fri kryssning Stockholm–Helsingfors i Economy-hytt  
för 2-4 personer (ord pris ca 320:-). Gäller söndag- 
onsdag 12/3-31/5 2017. Förmånliga priser även  
övriga dagar och hyttkategorier.

Tre tips i Helsingfors

1. Shoppingstråket Esplanaden, 
fullspäckad med design. 

2.  Berghäll, de gamla 
arbetarkvarteren som blivit 
huvudstadens hetaste.

3. Inspirerande samtidskonst på  
Kiasmas alla utställningar.

Vikingline.se

BOKNING:  
Boka din resa på Vikingline se/volvokortet  
eller ring 08-452 40 00. Uppge kod: VKORT
Vid bokning på telefon eller i butik/terminal tillkommer en serviceavgift.

17
0

0
0

0
2

6
7

6



GARAGEDOMKRAFT 2 TON
Med inbyggt överbelastningsskydd och med 
specialförpack ning i hydrauliken. 2 års garanti. 
Art nr KG63-161052.

KAMASA TOOLS
HJULMUTTERNYCKEL
Ett kraftigt, teleskopiskt draghandtag för även de 
tuffaste hjulbultarna. Medföljande hylsor passar både 
17, 19, 21 och 22 mm hjulbultar. Art nr KGK 4542.

DÄCKSTÄLLNING PÅ HJUL
Ordning och reda i garaget. Praktisk förvaringsrack med hjul. 
För 4 st däck. Art nr KG63-649996.

139:-
Ord ca-pris 234:-

LAHEGA 
FÄLGBORSTE
För enkel rengöring 
av alla typer av fälgar. 
Art nr LAH18260001.

DÄCKFODRAL
För hjul mellan 14”–18”, 245 mm. 
I kraftig svart nylon med handtag. 
Art nr KG63-932010.

AUTORANGE 
WHEELCLEANER 
Avlägsnar svår smuts. Passar 
alla typer av fälgar. 500 ml.  
Art nr LAH 181700005.

Passa på att uppleva den svenska vintern när den 
är som bäst. Unna dig en tur till snön nu när ljuset 
börjar återvända. Gnistrande vita vidder, skidor, pulka 
och fi ka på fjället. Förbered dig själv och bilen genom 
ett besök hos oss i Volvobutiken. 

Välkommen!

Nu kommer ljuset

HYLSNYCKELSATS 
Kompakt sats med 1/4" hylsor 
och bits samt 60-tänders mini  -
spärrskaft som gör att du lättare 
kommer åt alla olika skruvar och 
bultar. 32 delar. Art nr KGK7102.

295:-
Ord ca-pris 554:-

VO LVO B U T I K E N |  UT VALDA PRODUK TER T ILL DIG SOM BETAL AR MED VOLVOKORT

Snart kommer vårsolen
Våren är nära och det har blivit dags att förbereda sig för en varmare årstid. En bra början är 
att köra fram bilen och trolla bort de sista resterna av vintersäsongen. I Volvobutiken har vi ett 
antal varor som kommer väl till pass när du vill göra din bil vårfi n. Välkommen in till oss!

VOLVOKOR TSPRIS

VOLVOKOR TSPRIS

228:-
Ord ca-pris 310:-

VOLVOKOR TSPRIS

498:- 124,50:- /mån × 4
Ord ca-pris 623:-

VOLVOKOR TSPRIS

49:-
Ord ca-pris 81,50:-

VOLVOKOR TSPRIS

29:-
Ord ca-pris 48:-

VOLVOKOR TSPRIS

195:-
Ord ca-pris 350:-

VOLVOKOR TSPRIS

Betala allt kring dina däck med  
Volvokort  – det lönar sig

En vinnande kombination
Appen CarPay ger ditt Volvokort ännu mer värde. Du kan bland annat 

se saldo, transaktioner och din bonus. I appen kan du även lösa in bonusen 
mot drivmedel på Tanka eller biltvätt på Tvätta. Läs mer om 

alla smarta funktioner på carpay.se.

Välj hur du vill betala
Med ditt Volvokort kan du alltid dela upp verkstadsbesök och inköp 

i Volvobutiken på fyra månader, helt ränte- och avgiftsfritt. Vid större kostnader 
kan du själv justera din kreditgräns på kortet i CarPay.

Betala ett däck i månaden – helt avgiftsfritt

Bonus på alla köp

Lös in bonuscheckar när du betalar

Volvokortserbjudanden i butiken


