
VÅRKÄNSLOR PÅ VÄG

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



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 fika på fjället. Förbered dig själv och bilen genom 
ett besök hos oss i Volvobutiken. 

Välkommen!

Nu kommer ljuset

Barnsäkerhet Made by Sweden
Vi är inte som andra i Sverige. Vi låter barnen åka i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, 
bara för att det är säkrast så. På Volvo har vi aktivt jobbat med barnsäkerhet i många år och 
vårt nya sortiment är utvecklat och testat av oss. Barnstolarna är perfekt integrerade med 
Volvos bilar och enkla att montera. Och, viktigast av allt, barnen sitter bekvämt och säkert.  

VOLVO RIDER
En tuff lekbil för barn. XC Coupe-modell med stora hjul och 
greppvänlig ratt som gör den enkel att använda. Fram- och 
baklyktor samt signalhorn. Art nr 30673680.

SPARKSKYDD
Ett praktiskt smutsskydd med olika fickor för  
barnets leksaker som skyddar bilens ordinarie klädsel  
från smuts och fläckar. Art nr 31428081.
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BARNSTOL, BABYSKYDD
Bakåtvänt babyskydd utformat för spädbarn från 0 till 1 år eller mellan
0 och 13 kg. Babyskyddet har en djupt skålad sits, klädsel i 80% ull-
textil och höga sidopaneler. Justerbart bärhandtag. Art nr 31414949.

BARNSTOL, BÄLTESSTOL
Bältesstol utformad för barn från 4 till 10 år, eller mellan 15 och 36 kg.  
Det vadderade nackstödet, de höga sido panelerna och axelskydden 
säkerställer att ditt barn sitter säkert. Art nr 31414953.
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BARNSTOL, BAKÅTVÄND
Bakåtvänd bilbarnstol utformat för barn från 9 månader till 6 år eller 
9–25 kg. Den kompakta konstruktionen och den låga vikten gör det 
enkelt att installera, justera och ta ut bilbarnstolen. Art nr 31414952.
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DELBETALA PÅ 24 MÅNADER . 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

VARTA PROFESSIONAL FRITIDSBATTERI
Passar utmärkt till båtar och husvagnar med mindre  
motorer eller förbrukare. Klarar 6 till 12 månaders lager-
hållning Art nr KG812071000B912.

VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE
Dubbel livslängd! Allround batteri för start och försörj-
ning med mer kraft än vanliga batterier. Ej montering  
i bil. Art nr KG930075065B912.
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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 2017-04-15 t o m 2017-05-15 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

AUTO RANGE POLERMASKIN
Kraftfull, effektiv maskin som klarar allt från rubbing till vax- 
påläggning. Art nr LAH18210001.

AUTORANGE  
INTERIÖR CLEANER
Alkaliskt rengörings- och 
fläckborttagningsmedel för 
textilier, gummi, vinyl m.m. 
500 ml. Art nr 
LAH181000005.

AUTORANGE  
WET WAX
Används på våta fordon efter 
tvätt. Ger glans åt ytor av lack, 
plast, gummi. 500 ml. Art nr 
LAH180900005.

AUTORANGE 
SCHAMPO 
Löser effektivt upp smuts 
som sot, damm, trafikfilm 
etc. och lämnar en glansig 
yta. 500 ml. Art nr 
LAH181500005.

AUTORANGE  
BANANA WAX 
Extremt lättarbetat, baserat 
på bananolja som ger en 
hård skyddande och vatten -
avvisande yta. 500 ml.  
Art nr LAH180200005.

AUTORANGE  
WINDOWCLEANER 
Ger ett skin ande  
blankt resultat. 500 ml.  
Art nr LAH 181800005.

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

AUTORANGE  
MICROFIBERDUK 
För borttorkning av vax och  
polerrester. Hög uppsug- 
ningsförmåga. Art nr 
LAH18200001.
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AUTORANGE TYRE & 
BUMPER SHINE 
Glansmedel för uppfräschning 
och skydd av utvändiga plast-  
och gummiytor. Art nr 
LAH183000005.

LÄDERVÅRD – KIT
Ett komplett kit innehållande  
rengöringsmedel, mjukgörande 
skyddskräm, rengöringssvamp 
samt en mjuk polerduk.  
Art nr 31375176.

LÄDERVÅRD VÅTSERVETT
Innehåller rengöringsservett, servett 
med mjukgörande skyddskräm samt 
en mjuk polerduk. Art nr 31393558.
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FÖR MER INFORMATION OM ERBJUDANDEN GÅ IN PÅ VOLVOFINANS.SE

Njutbara dagar  
i Helsingborg
Med havet som granne och vy över till Helsingör  
i Danmark, ligger mysiga Helsingborg. Passa på  
och njut av hav och natur, stadsliv och god mat  
i en av Skånes pärlor. 

ERBJUDANDE:

Fr. 2.998:-/dubbelrum & 2 nätter
Ordinarie pris: 4.380:- Erbjudandet gäller 2 nätter i dubbelrum  
för 2 personer på Clarion Grand Hotel inkl. frukost, t.ex. 26–28/5. 
Vistelseperiod: 6/4–31/12 2017. Boka senast 30/6 2017.

ERBJUDANDE:

Fr. 1.698:-/dubbelrum & 2 nätter
Ordinarie pris: 3.570:- Erbjudandet gäller 2 nätter i dubbelrum  
för 2 personer på Quality Hotel View inkl. frukost och 1 middag, 
t.ex. 26–28/5. Vistelseperiod: 6/4 2016–1/1 2018. Boka senast 
30/6 2017.

Storstadspuls i  
Malmö med middag
Södra Sveriges huvudstad är en smältdegel  
med fantastisk shopping, konst och kultur.  
Unna dig några dagar i denna pulserande stad. 

Få 10 % rabatt med Volvokortet
Nordens största nöjespark erbjuder ett 40-tal åkattraktioner, blomsterprakt, spel, dans,  

musik och god mat. Upplev allt från tuffa åk i Helix och nyheten Loke till mysiga karuseller  
för de små i Kaninlandet och Barnens Paradis. Och förstås nya upplevelseattraktionen  

Klubbland – i huvudet på Håkan Hellström!

Kom som du är – bo som du vill!
Bo på centralt belägna och fyrstjärniga Hotell Liseberg Heden, naturskönt i Lisebergsbyn nära 
Liseberg och centrum eller på havsnära Lisebergs camping Askim Strand endast 20 minuters 
bilresa från Göteborgs centrum. Volvokortet ger dig 10% rabatt på ordinarie priser i mån av plats 
under 2017 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Läs mer och boka på  
volvofinans.se 



Det är smart att betala resan med Volvokort Visa.  
Betalar du mer än 75 % av resan med kortet ingår  

en generös reseförsäkring. 

FLER FÖRDELAR MED  
VOVOKORT VISA

• Betala din resa med kortet så får du extra skydd på resan.  
I försäkringen ingår avbeställningsskydd, olycksfalls-skydd, 
bagageskydd, resestartsskydd m.m. Mer information och 
fullständiga villkor hittar du på www.volvofinans.se/resa

• Bonus på alla inköp med ditt kort även när  
du är utomlands

• Höj din kreditgräns på kortet direkt på plats via  
appen CarPay

• Via appen CarPay eller Mina Sidor kan du själv ange  
för vilka länder/regioner som kortet kan användas  
– för ökad säkerhet

• Du får rabatter och erbjudanden hos våra samarbets- 
partners till exempel Sembo, Stena Line och Scandlines

Fri reseförsäkring  
för hela familjen


