
ALL INCLUSIVE!
Vid köp av 4 däck ingår däckskifte 

inkl. balansering utan extra kostnad. 

Värde 1.000:-

Klarar de en  
vinter till?
Minst 5 mm mönsterdjup och inte för gamla  
säger experterna. Om det är dags att byta  
hjälper vi dig hitta rätt däck.

Är dubbat eller dubbfritt bäst? Vilka däck sänker min bränsleförbrukning? 
Vilken gummiblandning passar i vårt nordiska klimat? Fråga oss. Vi är experter  
på din bilmodell och vet precis vilka däck som passar bäst.

Vi är experter på både Volkswagen och däck. Boka tid för 
hjulskifte.

Samtliga priser avser 4 däck, fälg ingår ej. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 december 2019. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

Nu är det dags att kolla hur vinterdäcken mår.  

Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter enligt lagen, men ex-
perterna rekommenderar att du byter vid 5 millimeter. Däcken ska 
ju klara vinterns och vårens snö, modd och smältvatten. Och de 
ska inte vara för gamla, då försämras funktionen. På volkswagen.
se/vinterdäck ser du hur du kan se det. Eller också frågar du oss.

Vi ser till att du får exakt rätt däck.

Att skaffa nya däck handlar om så mycket mer än att kolla dimen-
sionen och beställa. Våra däckexperter är specialister på Volkswa-
gens modeller, och de kan avgöra vad som är det bästa valet för 
just din bil och din körning. Välkommen in till oss.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt däck till din bil och  

säkerställer att dina däck finns hemma när du ska skifta hjul. 

Goodyear Ultra Grip Arctic dubb  

4 däck 7 015:-  
(Ord. pris 8 769:-) Dimension 205/55R16 XL 94T
Art. nr. X97ZGY530249 

Goodyear Ultra Grip Ice 2 friktion

4 däck 7 015:-   
(Ord. pris 8 769:-) Dimension 205/55R16 XL 94T  
Art. nr. X97ZGY541347 
Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp C. Buller 65. 

Nokian Hakkapeliitta CR3 friktion

4 däck 8 583:-  
(Ord. pris 10 729:-) Dimension 215/65R16 109/107T  
Art. nr. X97ZN429104  
Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp E. Buller 73. 

Nokian Hakkapeliitta C3 dubb

4 däck 7 750:-   

(Ord. pris 10 586:-) Dimension 215/65R16 109/107R  
Art. nr. X97ZN32042 

Kampanjprisexempel: 

http://vwstockholm.se/verkstad/hjulskifte/
http://vwstockholm.se/anlaggningar/

