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

TA DIG LITE LÄNGRE



Nu kommer ljuset

Hitta rätt typ av cykelhållare
Cykelhållare för lastning på taket är troligen det vanligaste alternativet. En smidig lösning  
eftersom bakluckan går att använda obehindrat. Tänk då på att du även behöver en last- 
håll are som passar din bil. Om din bil har dragkrok kan du överväga cykelhållare för drag.  
Fördelen är en stabil och åtkomlig placering för dina cyklar. Med ett enkelt handgrepp vinklar 
du ner cykelhållaren och du kan komma åt bilens baklucka. Välkommen in till din Volvo butik  
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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CYKELHÅLLARE I ALUMINIUM  
MED RAMFÄSTE
En rammonterad cykelhållare med modern dynamisk 
utformning. Alla inställningar i bekväm biltakshöjd.  
För säker transport och smidig fastsättning fixeras  
din cykel automatiskt. Art nr 31664408.

CYKELHÅLLARE FÖR DRAG, 3-4 CYKLAR
Den moderna cykelhållaren kan transportera tre cyklar, 
men går att komplettera med en adapter för transport 
av fyra cyklar. Dragkrokskopplingen har ett ergonomiskt 
enhandsgrepp som kräver liten kraft att stänga, men 
ändå ger största möjliga stabilitet. Cykelhållaren har en 
tiltfunktion som innebär att bagageutrymmet är lättåtkom-
ligt även med cyklarna monterade. Art nr 31454867.

CYKELHÅLLARE MED RAMFÄSTE
Den perfekta cykelhållaren tillverkad i stål för dig  
som önskar en enkel, prisvärd och praktisk cykel håll- 
 are. Snabbfäste som gör det enkelt att lossa och  
lasta cykeln. Exklusiv grå titanium färg.  
Art nr 31330896.

CYKELHÅLLARE FÖR DRAG, 2 CYKLAR
Ett säkert och modernt transportsystem för två cyklar, 
som är mycket praktiskt och lätt att använda på bilar 
med dragkrok. Monteras enkelt på dragkulan med en 
snabbkoppling och är enkel att lasta då lasthöjden är  
låg. Dragkrokskopplingen har ett ergonomiskt enhands- 
grepp som kräver liten kraft att stänga, men ändå ger 
största möjliga stabilitet. Art nr 31454865.

1 170:- 292,50:- / mån × 4

6 800:- 567:- / mån × 12

630:- 157,50:- / mån × 4

4 800:- 400:- / mån × 12

DELBETAL A PÅ 12 MÅNADER MED VOLVOKORT.  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 2017-08-15 t o m 2017-09-15 eller så långt lagret räcker.
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LADDBAR  
PANNLAMPA LED 
Zoombar med två ljusstyrkor. Ljuskroppen är tillverkad i robust  
aluminium, kan vinklas 90 grader. Laddtid max 8 timmar. 
Håller i upp till 7 timmar. Art nr KGH700H2.

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

675:-
169:- /mån × 4 
Ord ca-pris 845:-

VOLVOKOR TSPRIS

PULVERSLÄCKARE 2 KG 
Nordic brandsläckare. Behändig  
med ABC-Pulver, manometer och 
fordonsstativ. Godkänd: EN-3 8A  
55 B C. Art nr KG62 -18076.

329:-
Ord ca-pris 410:-

VOLVOKOR TSPRIS

PULVERSLÄCKARE 6 KG 
En mångsidig brandsläckare  
med ABC-pulver. Kan användas  
för släckning av nästan alla typer  
av bränder. Art nr KG62-19075.

469:-
Ord ca-pris 624:-

VOLVOKOR TSPRIS

159:-
Ord ca-pris 255:-

VOLVOKOR TSPRIS

TURTLE MAX  
POWER SCHAMPO
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.

AUTORANGE BUG REMOVER
Svanenmärkt insektsborttagare. 
Används för att lösa upp och ta bort 
insektsfläckar på bilens alla utvändiga 
ytor. Art nr LAH 180300005.

179:-
Ord ca-pris 230:-

VOLVOKOR TSPRIS

49:-
Ord ca-pris 70:-

VOLVOKOR TSPRIS

BRANDFILT
Gjord av 100 % glasfiber och godkänd enligt CE- 
standard EN 1869:1997. Storlek 1,2 X 1,8 m. Effektivt  
sätt att kväva elden på. Art nr KG62-44295.

VOLVOKOR TSPRIS

159:-
Ord ca-pris 219:-



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

 

Åk på en härlig Kielkryss   
– Ta med bilen utan kostnad, värde 995:-
En kryss till Kiel är ett perfekt avbrott i vardagen för att ladda med ny energi.  

Ombord får du tid att koppla av, umgås och njuta av god mat och dryck. Du får två 
sköna kvällar ombord och en heldag att upptäcka Kiel med omnejd. När du har bilen 

med på resan hinner du uppleva mycket på en dag. Passa även på att handla  
i vår Bordershop ombord – upp till 60 % billigare än i land.

ERBJUDANDE: 

Fri kryssning Stockholm–Helsingfors i  
Economy-hytt för 2–4 personer (ord pris  
ca 320:-) Gäller söndag–onsdag 15/8–1/11  
2017. Fördelaktiga priser även övriga dagar  
och hyttkategorier.

ERBJUDANDE & BOKNING: Gäller utresa 15 september – 15 november 2017.  
Läs mer och boka på stenaline.se/volvokortet eller ring 0770–57 57 00.  
Uppge erbjudandekod VOLVOKORT vid telefonbokning. Bokningsavgift  
tillkommer vid personlig service. Begränsat antal platser.

Tips i Helsingfors
• Panorama sightseeing – se det  

bästa av Helsingfors i panoramavy. 

• Ta ett dopp i Allas Sea Pool  
till specialpris (måste förbokas  
med kod VKORT).

• Besök Salutorget och Saluhallen  
för unika matupplevelser.

Läs mer och boka på Vikingline.se/volvokortet eller ring  
08-452 40 00. Uppge kod: VKORT. Vid bokning på telefon  
eller i butik/terminal tillkommer en serviceavgift.

1 000 fria Helsingfors-kryssningar
Hösten i Helsingfors handlar om stilsäker designshopping, spännande utställningar  

och goda matupplevelser. Börja din utfärd i hamnen och låt grannhuvudstaden förtrolla dig. 
Med oss får du två dagar till havs och en heldag i land. Ombord finns chans  

att njuta av en spakur, bastubad och massor av taxfreefynd.


