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Omdat je een flexibele, ruime bus zoekt 
die met z’n tijd meegaat. Omdat je ieder-
een een veilige ruimte wilt bieden. En… 
omdat je geen technische snufjes wilt, 
maar innovatieve oplossingen. Daarom 
is er de compleet nieuwe Volkswagen 
Multivan. Vooruitstrevend design, plug-in 
hybride, slimme assistenten, premium 
personenauto-comfort, multifunctioneler 
dan ooit. En dat zonder het unieke DNA 
van z’n voorgangers te verliezen. Standaard 
beschikt hij over de Digital Cockpit Pro, 
een 10 inch multimediadisplay. Het stan-
daard multifunctioneel lederen stuurwiel 
met de 100% tiptronic laat niets te wensen 
over. En stel de kleuren van je interieur 
zelf in met Multicolour Ambient Lighting. 

Harry van Kessel: “Het zijn vrij extreme, 
maar tegelijk erg gave kleuren. De zit in deze 
auto is werkelijk prima! Ook ligt hij lekker op 
de weg. De motor? Die is mijns inziens echt 
heerlijk!”

Arjan Olsder: “Lekker anders, deze wagen!  
De multivan rijdt net als een transporter.  
Zowel het vermogen, als het verbruik als  
het geluid van de motor zijn wat mij betreft 
allemaal prima!”

Bart van Slooten: “Mijn eerste indruk?  
Mooi, modern, ruim en overzichtelijk. Het 
weggedrag en de motorprestaties zijn goed  
en de afwerking van het instrumenten- 
paneel is mooi.” 

VW ID. BUZZ
DEALER: VALLEI AUTOGROEP VERTEGENWOORDIGERS:  

CHRISTIAN MOUSSERIN, FABRICE DOORNHEIN, BOY LEDDERHOF (026 352 27 00)

SPECIFICATIES
Type: Volkswagen Multivan (T7)  

Life Business

Transmissie: Automaat

Vermogen: 1.4 eHybrid OPF 110 kW  

(150 pk) / 85 kW (116 pk) 6 versnellingen 

DSG | 218 pk systeemvermogen.

Verbruik: 1,8 l / 100 km gecombineerd

Acceleratie: 0-100 km/h in 11,6 sec.

Topsnelheid: 190 km/u (begrensd)

Uitrusting: panoramadak, adaptieve  

cruise control, Matrix LED , 18 inch LM,  
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Verkoopprijs: € 71.930,- (testmodel)

Vanaf prijs: € 54.910,,- (Multivan Multivan)

Vanaf prijs full operational lease: € 675,-

Bijtelling: 22%

Informatie: www.valleiautogroep.nl/ 

vw-bedrijfswagens/modellen/ 
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Polestar 2

een visitekaartje 
meer nodig


