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E R B J U DA N D E N T I L L  D I G S O M B E TA L A R M E D C A R PAY / VO LVO KO R T.  
G Ä L L E R 15 S E P T E M B E R – 15 O K TO B E R 2 018 .

VÅR BÄSTA TID ÄR NU



Dela leenden med varandra
Din semester är kanske slut, men inte sommaren. Samla på glada minnen och bjud in 

människor du tycker om. Grilla i trädgården, ät frukost på balkongen eller spela kubb på 

innergården. När det sedan blir dags att tvätta bort smutsen från era äventyr kan du 

komma till oss. Vi har någonting för alla. Välkommen till din Volvohandlare!



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

VOLVOKOR TSPRIS

695:- 174:- / mån × 4 
Ord ca-pris 878:-

GROVDAMMSUGARE NILFISK BUDDY II 12L
Nilfisk Buddy är en lätt och kompakt grovdammsugare till alla som vill 
kunna suga både vått och torrt – i hemmet, verkstaden eller till hobbyn. 
Denna modell har en 12-liters behållare och är utrustad med ett fleece 
filterpåssystem – även till fuktig smuts. Art nr KGPB18451119.

KAMASA-TOOLS JUBILEUMSSATS 
Mekanikersats 1/4" + 3/8". Lådan innehåller 
2 st hylsnyckelsatser (1/4" och 3/8") samt 
en stor bredd av skruvverktyg, extra långa 
blocknycklar samt tång och skiftnyckel, totalt 
90 verktyg. Art nr KGK25014.

VOLVOKOR TSPRIS

1 295:- 324:- / mån × 4
Ord ca-pris 2 256:-

real  
time 
traffic  
information

CARPAY/ VOLVOKOR TSPRIS

590:- 148:- / mån × 4

Ta kontroll över din resa
Med RTTI trafikinformation i din Sensus Navigation* får 
du automatiskt aktuell trafikinformation. Sensus Naviga-
tion visar viktiga trafikhändelser och räknar löpande om 
din rutt och väljer den väg som går snabbast, med hänsyn 
till trafiksituationen. Du slipper hamna i onödiga köer och 
kommer fram i tid.

*  Passar Volvo V40/V40CC 2015 - 2017, S60/V60 2014 –2017, S60CC/
V60CC -2017, S80/V70/XC70 2015 –2016, XC60 2014 – 2016.



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 2018-09-15 t o m 2018-10-15 eller så långt lagret räcker.A1
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VO LVO B U T I K E N |  UT VALDA PRODUK TER T ILL DIG SOM BETAL AR MED CARPAY / VOLVOKORT

39:-
Ord ca-pris 52:-

VOLVOKOR TSPRIS

AUTORANGE  
POWER CLEAN 
Svanenmärkt kraftfullt alkaliskt rengör-
ingsmedel för t ex bil, båt eller husvagn. 
Avlägsnar fet trafikfilm, ingrodd smuts, 
insekter m.m. Utmärkt som förtvättmedel 
till automatiska biltvättanläggningar. 
1 liter. Art nr LAH18270001.

99:-
Ord ca-pris 125:-

VOLVOKOR TSPRIS

AUTORANGE BANANA WAX 
Ett extremt lättarbetad polymervax. Ger en skyddande och 
vattenavvisande yta med lyster och glans. Upp till 6 mån- 
aders hållbarhet. Lätt att torka av. Fungerar på både solid- 
och metalliclacker. Art nr LAH180200005.

179:-
Ord ca-pris 299:-

VOLVOKOR TSPRIS

AUTORANGE LEATHER CLEAN & PROTECTION 
Autorange Leather Cleaning & Protection rengör och  
skyddar läderytor (ej mocka/nubuck). Art nr LAH18250001.

DRÄGER ALCOTEST 3820  
OCH UNISYNK MOBILHÅLLARE
Alkotestaren är utvecklad för privatpersoner och är 
mycket enkel att använda. Efter ett par sekunder levereras 
garanterat korrekta resultat, varje gång. Under kampanj- 
perioden får du en Unisynk mobilhållare på köpet. Den 
patenterade fästlösningen skadar inte fläktgallret och 
gör att mobilen alltid sitter stadigt, säkert och tillgänglig. 
Passar alla smartphones. Art nr KGA3820MH6.

M O B I L H Å L L A R E  PÅ  K Ö P E T

2 695:- 
674:- / mån × 4

39:-
Ord ca-pris 51:-

VOLVOKOR TSPRIS

AUTORANGE CAR SHAMPOO 
Används för rengöring av bilar, båtar, husvagnar, cyklar, 
mopeder, trädgårdsredskap – året runt. Löser effektivt upp 
smuts som sot, damm, trafikfilm etc och lämnar en glansig 
yta. 500 ml. Art nr LAH181500005.



FÖR MER INFORMATION OM ERBJUDANDEN GÅ IN PÅ VOLVOFINANS.SE

FÅ 10 % RABATT MED VOLVOKORT PÅ RASTA!
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.

VINTERRESOR TILL SOLEN?  

BOKA DIN  
DRÖMSEMESTER  
HOS SEMBO! 
Lockar Florida, Dubai, Kanarieöarna eller 
varför inte svenskarnas favorit Thailand? 
Upplev sommaren igen med Sembo!

Få din Volvokortsrabatt här: 
www.sembo.se/volvo-varmvinter

MINST  

10%  
RABATT PÅ  

ALLT BOENDE! 

En av våra främsta komiker och skådespelare – är tillbaka med humorshowen Rolandz på Rondo, det blir 
festligt, folkligt och fuldans, så klart! Rolandz frontfigur Roland Järverup tar med oss på en resa du sent 
kommer glömma, med alltifrån sketcher till skrålande allsång. Dessutom dyker flera av Roberts omåttligt 
populära gubbar upp och – både Weiron i Ottan och Tony Rickardsson underhåller med färskt efter-
längtat material. Showen har premiär den 27 september och spelas hela hösten 2018.

Efter showen sover du gott på personliga Hotell Liseberg Heden centralt i 
Göteborg eller i natursköna Lisebergsbyn. Skräddarsy ditt eget showpaket och 
kombinera med boende, middag och showbiljett. Volvokortet ger dig 10% rabatt 
på ordinarie boendepriser i mån av plats under 2018. Läs mer på volvofinans.se.

Du får 20% rabatt på showbiljetten.
Välj enbart showbiljett eller gör en
helkväll och ät tvårätters meny på
Rondo innan showen startar.

BOKNING OCH VILLKOR: Pris med Volvokort fr. 476 kr/person (ord. pris fr. 595 kr). Gäller alla torsdagar  
i oktober 2018. Bokning av showbiljett sker i mån av plats och bokas före 30 september. Kan inte kombine-
ras med andra rabatter. Mer information om showen på liseberg.se/robertgustafsson, boka på volvofinans.se

ERBJUDANDE 10% RABATT PÅ BOENDE
ERBJUDANDE 20% 
RABATT/SHOWBILJETT

ROBERT GUSTAFSSON
I KROGSHOWEN



Som bonus har du 
bonusen i mobilen
Appen CarPay ger dig inte bara full koll 
på din bilekonomi. Du får dessutom bättre 
koll på din bonus.

I CarPay kan du enkelt:

Du vet väl att du dessutom kan betala ditt
verkstadsbesök direkt i CarPay?

• Lösa in din bonus när du tankar eller tvättar 
bilen och få ännu lägre pris

• Använda bonusen hos din Volvohandlare när 
du till exempel byter däck eller köper tillbehör

Läs mer på carpay.se

Ladda ner CarPay och ta del 
av alla förmåner 


