
Erbjudanden till dig som betalar med Volvokort.  
Gäller 15 juli – 15 augusti 2017.

NJUT AV SOMMAREN



Nu kommer ljuset

Ge dig ut på äventyr
Det är inte säkert att solen skiner hela sommaren. Men låt inte vädret stoppa dig, ta på dig 
bra kläder, packa med det du behöver och ge dig ut på resa. Ofta behöver du inte åka långt, 
möjlighet till friluftsliv finns många gånger alldeles runt hörnet. Men ibland kan resan kräva 
lite extra stuvutrymme eller behöva andra produkter som underlättar din lastning. Välkommen  
in till din Volvohandlare så berättar vi mer.

LASTHÅLLARE VINGPROFIL
V70/XC70 08-. Samma pris gäller för alla  
modeller och hållare. Art nr 31454714.

2 080:-  
520:- / mån × 4
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BAGAGERUMSSKYDD DELUXE
Mycket praktiskt skydd för ditt bagage. Tillverkad i slit-
stark nylon. Skydd för stöt fångare vid lastning. Lätt att 
montera i bilen. 
• Bredd 226 cm
• Djup 115 cm
• Höjd 60 cm 
Art nr KG72-939242.

899:- 225:- /mån × 4
Ord ca-pris 999:-

VOLVOKOR TSPRIS

TAKBOX SPACE DESIGN 420 OCH 520
Aerodynamisk design med integrerat handtag. Dämpande matta i botten på boxen. Centrallås med nyckel i grepp vänlig 
design. Passar Volvos samtliga lasthållare. Boxen är tillverkad i vakuumformad ABS-plast vilket gör att den är oerhört lätt. 
Stor lastkapacitet. Öppningsbar från båda sidor med snabbfästen “Power-Click”. 

Volym 430 liter 
Svart Art nr 31470772. Titan Silver Art nr 31470773.

7 130:- 594:- / mån × 12 8 150:- 679:- / mån × 12

Volym 320 liter 
Svart Art nr 31470770. Titan Silver Art nr 31470771.

TAKBOX, DESIGN BY VOLVO
Aerodynamisk design. Integrerad LED-belysning i 
locket. Tvättbar matta i botten på boxen för att minska 
oljud och hindra last från att kana. Integrerat handtag. 
Passar Volvos samtliga lasthållare. Boxen är tillverkad 
i vakuumformad ABS-plast vilket innebär att den är lätt 
men samtidigt mycket stabil. Öppningsbar från båda 
sidor och utrustad med snabbfästet “Quick-grip” som 
ger snabb och säker montering med enhandsgrepp. 
“City Crash”-testad. Volym 350 liter. Art nr 31408956.

12 900:- 1 075:- / mån × 12

DELBETAL A PÅ 12 MÅNADER MED VOLVOKORTET.  INGEN R ÄNTA . INGA AVGIF TER .



199:-
Ord ca-pris 260:-

VOLVOKOR TSPRIS

VARNINGSPUCK LED
Kompletterar varningstriangeln effektivt  
med 16 lysdioder. Synlig på upp till 1,5 km. Vattentät, 
överkörningsbar och magnetisk. Batteritid upp till 100 tim. 
Art nr KGOSLEDSL302.

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 2017-07-15 t o m 2017-08-15 eller så långt lagret räcker.
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STARTKABEL 
Se alltid till att ha riktiga startkablar med i bilen. Kablarna  
är förpackade i nylonväska med handtag och dragkedja.  
25 mm2. Längd 4,5 meter. Art nr KG35-182050.

ARMOR-ALL 3-PACK 
36 wipes per burk. Innehåller rengöring 
av glas, vinyl och en generell rengöring  
till interiören. Art nr S692.

MICROFIBERDUK 6-PACK 
Blandade färger i storlek 30  x 40 cm som rengör 
effektivt och avlägsnar märken och fläckar och ger 
en glänsande finish. Används i bil, båt och i hemmet. 
Tvättas i 40° C utan sköljmedel. Art nr SQ6600.

BILVÅRDSHINK SVANENMÄRKT
Var rädd om miljön, köp en hink med högeffektiva Svanen- 
märkta bilvårdsprodukter. Inkluderar hink, insektsborttagare, 
avfettning, bilshampo, fälgrengöring och tvättsvamp 2-pack.  
Art nr LAH54570.

299:-
Ord ca-pris 400:-

VOLVOKOR TSPRIS

159:-
Ord ca-pris 255:-

VOLVOKOR TSPRIS

49:-
Ord ca-pris 92:-

VOLVOKOR TSPRIS

159:-
Ord ca-pris 199:-

VOLVOKOR TSPRIS

DRÄGER ALCOTEST 3820
Godkänd enligt professionell  
standard som riktar sig mot den privata 
marknad en. Diskret mätning som ger ett 
korrekt resultat av ett utandningsprov.  
Art nr KGKID8324923.

TURTLE MAX  
POWER SHAMPOO
Höjer pH-nivån när mer schampo 
blandas i hinken vilket gör att all sorts 
smuts löses upp. Säker att använda 
på alla bilens exteriöra ytor. 3 liter.  
Art nr S219.

TURTLE WHEEL CLEANER
Unik pH-neutral fälgrengöring som blir  
röd när den löser upp bromsdammet. 
Syrafri formula som inte skadar fälg, 
navkapslar eller hjulbultar. 500 ml.  
Art nr S2237.

2 695:- 674:- /mån × 4

179:-
Ord ca-pris 230:-

VOLVOKOR TSPRIS

Köp 2 
betala 
för 1
Ord ca-pris 220:- 
för 2 st
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Oavsett var du är och vad du gör i sommar – med Volvokort får du  
bonus på dina inköp* och har alltid nära till lågt pris på Tanka och OKQ8.  
Tillsammans har vi nästan 700 stationer runt om i Sverige. 

Lös in din bonus via CarPay

Appen CarPay har en mängd  
förmåner och ger dig en smart  
översikt på allt som rör din bil.  
Du kan t.ex. hitta närmaste  
Tankastation och lösa in din  
bonus mot drivmedel och på 
så sätt få ett ännu lägre literpris.
 
Ladda ner CarPay redan idag
 
Sms:a CARPAY till 71550 så får du ett sms 
med en länk till App Store och Google Play.

Tanka förmånligt på 
nästan 700 stationer  
i sommar.

*Gäller ej på spel, lotteri, kontantuttag och bilköp.



FÖR MER INFORMATION OM ERBJUDANDEN GÅ IN PÅ VOLVOFINANS.SE

Vilda upplevelser för hela familjen 
på Borås Djurpark

Ta med hela familjen på en oförglömlig resa till Sveriges första Afrika. Träffa exotiska vilda  
djur på nära håll, se hur våra afrikanska arter lever tillsammans precis som i det vilda, och träffa  
alla våra stora nordiska rovdjur. I barnens zoo kan man testa livet som kanin och klappa getter  
och grisar. Låt barnen leka på lekplatserna och njut av härliga lediga dagar tillsammans. 

Med ett upplevelsepaket hos oss bor ni bekvämt i en av våra stugor på Borås Camping. 

5-10 %
PÅ ENTRÉ OCH 

STUGVISTELSE*

BETALA MED DITT  
VOLVOKORT OCH FÅ

Få 10 % rabatt med Volvokortet
När du visar ditt Volvokort 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.

RASTA LILLA EDET

www.rasta.se 

* 10 % rabatt gäller hela året förutom juli månad då rabatten är 5 %.  
   För mer information: www.boraszoo.se och www.borascamping.com.


