
UPGRADE UW VOLKSWAGEN
MET DE SALONCONDITIES
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Algemene voorwaarden
De aanbiedingen in deze folder zijn geldig voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Volkswagen tijdens de periode van 2 tot 30 januari 2023 inbegrepen, bij de 
deelnemende erkende Volkswagen-concessiehouders in België. Het nieuwe voertuig moet geleverd en ingeschreven zijn vóór 30 september 2023. Meer info bij de 
Volkswagen-concessiehouders. Indien het bestelde voertuig meerdere uitrustingen van hetzelfde type (standaard/Pack/optie) bevat, zal slechts één uitrusting naar keuze 
van de verkoper geleverd worden zonder prijsaanpassing. Informatie onder voorbehoud van eventuele drukfouten of wijzigingen na druk van deze brochure. Afgebeelde 
modellen ter illustratie. Sommige afgebeelde modellen bevatten betalende opties en/of opties die pas later beschikbaar zijn. In onze prijzen is de BTW inbegrepen, behalve 
als het tegendeel vermeld wordt. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

AutoCredit

Representatief voorbeeld voor een lening op afbetaling geldig van 02/01/2023 tot en met 30/01/2023: JKP van 4,99%, vaste debetrentevoet 
van 4,99%, zonder kost. Contante prijs btw inclusief (aanbevolen catalogusprijs): € 32.049, voorschot: € 5.528,54, kredietbedrag: € 26.520,95, duur: 48 maanden, 
47 maandaflossingen van € 350 met een laatste maandaflossing van € 14.072,93. Totaal bedrag te betalen door de consument (afgezien van 
elk voorschot): € 36.043,33.

(1) AutoCredit = lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag op maximum 48 maanden en met vaste debetrentevoet van 
4,99%. Maximum kilometeraantal per jaar: 10.000 km. Een overzichtstabel van de afgebeelde modellen vindt u op pagina 19. Onder voorbehoud van aanvaarding van 
het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, 
KBO 0841 046 715, RPR: Brussel, verbonden agent van Cardif Assurance Vie (code 979), IBAN rekening: BE 97 4829 0680 3149. vdfin.be/contact

Private lease = Verhuurcontract tussen 24 en 60 maanden. Product afgesloten bij D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren 
Finance n.v.). Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679 - 3071 Kortenberg - België - RPR: Leuven KBO 0402623937. D’Ieteren Lease n.v. is een verzekeringsagent 
van P&V Verzekeringen cv (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. info@vdfin.be

(2) De Salonvoordelen zijn de som van de Salonkorting, de waarde van de aangeboden uitrustingen en de voorwaardelijke overnamepremie. 
(3) De aangeboden uitrustingen zijn de bijkomende gratis uitrustingen aangeboden bij aankoop van het vermelde voertuig. De waarde wordt berekend op de aanbevolen 
catalogusprijs van de apart gekozen uitrustingen (uitgezonderd het opties-pack). 
(4) De Salonkorting: de handelskorting (Salonpremie en advieskorting van de dealer) geldig voor particulieren bij de aankoop van een nieuwe Volkswagen. 
(5) De Overnamepremie wordt toegevoegd aan de inruilwaarde van uw huidige voertuig, ongeacht het merk. Het overgenomen voertuig moet compleet zijn en ten 
minste 6 maanden op naam van de koper staan en een minimale marktwaarde hebben van € 500 of € 750 incl. btw, afhankelijk van het gekochte model. Eén premie per 
aankoop.
(6) Extended Warranty 5 jaar of 75.000km actie (niet geldig op ID. Buzz). 5 jaar Garantie (2 jaar fabrieksgarantie + verlenging van 3 jaar) of 75.000 km zodra één van de 
plafonds is bereikt. Het aanbod is afhankelijk van het afsluiten van een uitgebreid garantie contract uiterlijk binnen 30 dagen na levering van het voertuig.

Meer info bij de erkende Volkswagen-concessiehouders of vw.be

Adverteerder: D’Ieteren Automotive S.A./N.V., departement Volkswagen Import, maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, RPR: Brussel, 
KBO 0466.909.993, IBAN BE42 3100 1572 0554. V.U.: Volkswagen Import, Bart Nyns, Industriepark Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3, 3070 Kortenberg.

Let op, geld lenen kost ook geld.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be
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SALONCONDITIES EN BUSINESS EDITION:
UW SALON BEST DEALS

DE SALON BEST DEAL BIJ HET BUSINESS-
MODEL VAN UW KEUZE ONTVANGEN?
Eenvoudig: scan de QR-code en u vindt de Salon Best Deal 
even later in uw mailbox.

Geniet tot 30 januari van het beste van 
Volkswagen:

• Salonkortingen

• Overnamepremie(5) bovenop de 
inruilwaarde van uw huidige voertuig

• Business Edition: de populairste opties 
tegen een supervoordelige prijs

• 5 jaar garantie (6)

62200326-DM_210x148.indd   362200326-DM_210x148.indd   3 12/12/2022   18:0812/12/2022   18:08



4 5

ID.4
POLYVALENTE SUV

ID.3
UNIEKE  
PIONIER

100% elektrisch rijden?
We zullen het uiteindelijk allemaal doen, maar ieder op 
een eigen tempo. Voor welk model zal u kiezen?  
Kom ons 100% elektrische ID. gamma ontdekken, en 
maak een gratis testrit. U hebt vandaag al de keuze uit 
vier modellen en het gamma breidt zich alsmaar verder 
uit, met een nieuw model in de loop van 2023.

 (6)
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ID.5
SPORTIEVE  
SUV COUPÉ

ID. Buzz
100% ELEKTRISCHE 
MONOVOLUME

15,3 – 21,7 KWH/100 KM • 0 G /KM CO2 (WLTP)
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6 7(2) De Salonvoordelen (€4.950) worden berekend op Polo Life Business, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€1.040)(3), van de Salonkorting 
(€1.545)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.000)(5) en de verlengde garantie (€366)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

5,2 - 7,1 L /100 KM • 117 - 161 G CO2 / KM (WLTP)

Expressief, compact 
en boordevol charisma
De Polo Business is een schoolvoorbeeld van 
technologisch vernuft. Hij trekt volop de kaart van 
veiligheid en betrouwbaarheid en is onder meer 
uitgerust met GPS Discover Media • Metaalkleur • 
Achteruitrijcamera • Lichtmetalen velgen • Cruise 
Control …

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

Polo Business

Vanaf

€2091

/maand
met AutoCredit

Tot

€4.9502

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €14.899

››  incl. overnamepremie 
van €2.000

 (6)
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6 7

5,4 - 6,3 L /100 KM • 123 - 143 G CO2 / KM (WLTP)

(2) De Salonvoordelen (€5.950) worden berekend op Taigo Life Business, en zijn gelijk aan de waarde van de aangeboden uitrustingen (€1.745)(3), van de Salonkorting (€1.840)(4), 
en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.000)(5) en de verlengde garantie (€366)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

De gespierde, expressieve koets-
werklijnen verraden zijn karakter 
De Taigo Business heeft het krachtige, exclusieve 
design van een SUV Coupé, hij oogt sportief en is super 
uitgerust, met onder meer GPS Discover Media • 
Metaalkleur • Achteruitrijcamera • Elektronische 
klimaatregeling • Adaptieve Cruise Control … 

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

Vanaf

€2091

/maand
met AutoCredit

Tot

€5.9502

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €15.699

››  incl. overnamepremie 
van €2.000

Taigo Business

 (6)
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8 9(2) De Salonvoordelen (€6.775) worden berekend op T-Cross Life Business, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€2.595)(3), van de Salonkorting 
(€1.815)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.000)(5) en de verlengde garantie (€366)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

5.4 - 6.3 L /100 KM • 123 - 143 G CO2 / KM (WLTP)

Een flexibele en compacte SUV die 
u perfect door de dag gidst 
Met zijn intuïtieve cockpit weet de super uitgeruste 
T-Cross Business zich aan te passen aan elke 
omstandigheid, onder meer met een Navigatiesysteem • 
Achteruitrijcamera • Elektronische klimaatregeling • 
Adaptieve snelheidsregelaar …

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be 

T-Cross Business

Vanaf

€2091

/maand
met AutoCredit

Tot

€6.7752

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €13.999

››  incl. overnamepremie 
van €2.000

5.4 - 6.3 L /100 KM • 123 - 143 G CO

 (6)
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4.6 - 8.9 L /100 KM • 122 - 203 G CO2 / KM (WLTP)

(2) De Salonvoordelen (€6.000) worden berekend op T-Roc R-Line Business, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€1.370)(3), van de Salonkorting 
(€2.220)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.000)(5) en de verlengde garantie (€412)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

Een sportieve, expressieve SUV die 
levenslust koppelt aan rijplezier 
Het gespierde design en het geraffineerde binnenwerk 
van de super uitgeruste T-Roc Business nodigen u 
uit om uw vrijheid te (her-)ontdekken. Hij is uitgerust 
met onder meer: Navigatiesysteem • Metaalkleur • 
Achteruitrijcamera • Elektronische klimaatregeling • 
Digital Cockpit … 

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

T-Roc Business

Vanaf

€2191

/mois
met AutoCredit

Tot

€6.0002

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €16.899

››  incl. overnamepremie 
van €2.000

4.6 - 8.9 L /100 KM • 122 - 203 G CO

 (6)
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Iconisch en charismatisch,  
en je kan altijd op hem rekenen

(2) De Salonvoordelen (€8.650) worden berekend op Golf Life Business Premium, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€2.895)(3), van de 
Salonkorting (€3.335)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.000)(5) en de verlengde garantie (€420)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

1,0 - 8,0 L /100 KM • 22 - 182 G CO2 / KM (WLTP)

Golf Business

 (6)
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De Golf Business is een echte referentie in zijn 
segment. Hij is super uitgerust en koppelt veiligheid 
met connectiviteit en innovatie, met onder meer: 
Navigatiesysteem • Metaalkleur • Achteruitrijcamera • 
Lichtmetalen velgen • Adaptieve snelheidsregelaar … 

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

Vanaf

€2191

/maand
met AutoCredit

Tot

€8.6502

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag  
van €15.999

››  incl. overnamepremie  
van  €2.000 

Nood aan meer ruimte om alle 
kansen van het leven te grijpen? 
De Golf Variant heeft ze voor u!
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Een polyvalente, ruime SUV die innovatie  
met fascinatie doet rijmen

(2) De Salonvoordelen (€11.800) worden berekend op Tiguan R-Line Business Premium, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€3.735)(3), van de 
Salonkorting (€5.045)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.500)(5) en de verlengde garantie (€520)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

Tiguan Business

1.5 - 10.1 L /100 KM • 35 - 228 G CO2 / KM (WLTP)

 (6)
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De Tiguan heeft een krachtig en authentiek design 
en weet zich feilloos aan te passen aan alle situaties. 
De Tiguan Business is uitgerust met onder meer: 
Navigatiesysteem • Metaalkleur • Achteruitrijcamera • 
Kofferklep met elektrische opening en sluiting • 
Digital Cockpit Pro • Led-koplampen met Light Assist • 
Elektronische klimaatregeling 3 zones • Adaptieve 
snelheidsregeling (ACC) • Getinte ruiten achteraan …

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

Vanaf

€2691

/maand
met AutoCredit

Tot

€11.8002

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €21.599

››  incl. overnamepremie 
van €2.500

Het interieur van een Tiguan biedt 
u een zee van ruimte. Nog meer 
ruimte biedt de Allspace-versie 
met 7 zitplaatsen!
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14 15(2) De Salonvoordelen (€11.500) worden berekend op Passat Variant Style Business, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€5.295)(3), van de 
Salonkorting (€3.210)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.500)(5) en de verlengde garantie (€495)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

Business-klasse met  
premium comfort 
Met de super uitgeruste Passat Variant Business rijdt 
u gegarandeerd in complete gemoedsrust. Hij heeft 
onder meer een Navigatiesysteem • Metaalkleur • 
Achteruitrijcamera • Kofferklep met elektrische opening 
en sluiting • Led-Matrix-koplampen …

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be 

Passat Variant 
Business

Vanaf

€3891

/maand
met AutoCredit

Tot

€11.5002

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag  
van €19.799

››  incl. overnamepremie  
van  €2.500 

1.2 - 9.4 L /100 KM • 27 - 213 G CO2 / KM (WLTP)

 (6)

62200326-DM_210x148.indd   1462200326-DM_210x148.indd   14 12/12/2022   18:0912/12/2022   18:09
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Sportieve elegantie met het  
prestige van een ruime berline 
Ook beschikbaar als Shooting Brake speelt de Arteon 
Business alle troeven van een Gran Turismo uit. Met, 
onder meer: Navigatiesysteem • Metaalkleur • Zetels 
in leder «Nappa» • Achteruitrijcamera • Kofferklep met 
elektrische opening en sluiting …

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

Vanaf

€4291

/maand
met AutoCredit

Tot

€9.9502

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag  
van €23.799

››  incl. overnamepremie  
van  €2.500 

1,1 - 9,3 L /100 KM • 26 - 211 G CO2 / KM (WLTP)

(2) De Salonvoordelen (€9.950) worden berekend op Arteon Elegance Business, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€2.380)(3), van de 
Salonkorting (€4.575)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.500)(5) en de verlengde garantie (€495)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

Arteon Business

 (6)
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16 17(2) De Salonvoordelen (€3.460) worden berekend op Caddy Maxi Business, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€2.250)(3) en van de Salonkorting 
(€1.210)(4). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (6), zie pagina 2.

5,0 - 7,2 L /100 KM • 131 - 163 G CO2 / KM (WLTP)

Caddy Maxi Business

laatste termijnbedrag  
van €17.799

Praktisch en familievriendelijk 
dankzij de 7 volwaardige zitplaatsen 
en grote koffer
Veilig, geconnecteerd en super comfortabel: het zijn 
sleutelwoorden bij deze bijzonder uitgeruste Caddy 
Maxi Business. Met, onder meer: Metaalkleur • Leren 
zetels • Navigatiesysteem • Panoramisch dak …

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be 

Vanaf

€2991

/maand
met AutoCredit

Tot

€3.4602

Salonvoordelen

 (6)
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16 17

5.0 - 7.2 L /100 KM • 131 - 162 G CO2 / KM (WLTP)

(2) De Salonvoordelen (€10.000) worden berekend op Touran Highline Business Premium, en zijn gelijk aan de waarde van van de aangeboden uitrustingen (€3.645)(3), van de 
Salonkorting (€3.880)(4), en van de voorwaardelijke overnamepremie (€2.000)(5) en de verlengde garantie (€475)(6). Info en voorwaarden (1) (2) (3) (4) (5) (6), zie pagina 2.

Touran Business

Vanaf

€3291

/maand
met AutoCredit

Tot

€10.0002

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €21.599

››  incl. overnamepremie 
van €2.000

Ergonomisch, ruim en elegant 
Met tot 7 zitplaatsen en zijn indrukwekkende 
afmetingen is de super uitgeruste Touran Business uw 
garantie voor comfort, luxe en gemoedsrust. Met onder 
meer: Navigatiesysteem • Metaalkleur • Elektrische 
kofferklep • Digital Cockpit Pro • Elektronische 
klimaatregeling 3 zones ...

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be

 (6)
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1918(2) De Salonvoordelen (€2.320) worden berekend op Multivan Business, en zijn gelijk aan de waarde van de aangeboden uitrustingen (€2.320)(3).
Info en voorwaarden (1) (2) (3) (6), zie pagina 2.

Vanaf

€5891

/mois
met AutoCredit

Tot

€2.3202

Salonvoordelen

laatste termijnbedrag 
van €22.229

Het polyvalente icoon dat alle 
deuren voor u opent 
Een tijdloos design en een sympathieke uitstraling: 
de super uitgeruste Multivan Business is ook 
beschikbaar als plug-in hybride. Hij pakt onder meer 
uit met: Panoramisch dak • «Comfort» mobiele 
telefooninterface met inductie laadfunctie • 
Lichtmetalen velgen met all-seasonbanden ...

Ontdek alle Salonvoordelen op vw.be 

Multivan Business

1,5 - 9,5 L /100 KM • 34 - 175 G CO2 / KM (WLTP)

 (6)
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1918

Model Maandaflossingen(3) JKP Voorschot
Laatste

maandaflossing
Totaal kredietbedrag te betalen

door de consument (zonder voorschot)
Netto 

Salonprijs

Polo Life Business TSI 95pk 5v € 209 x 47 4,99% € 3.817,93 € 14.899 € 21.187,07  € 25.020 

Taigo Life Business TSI 95pk 5v € 209 x 47 4,99% € 3.844,52 € 15.699 € 21.845,48 € 25.680 

T-Cross Life Business TSI 95pk 5v € 209 x 47 4,99% € 3.873,65 € 13.999 € 20.446,35 € 24.310 

T-Roc Life Business TSI 110pk 6v € 219 x 47 4,99% € 4.274,87 € 16.899 € 23.260,13 € 27.495 

Golf Life Business TSI 110pk 6v € 219 x 47 4,99% € 4.175,58 € 15.999 € 22.519,42 € 26.715 

Tiguan Life Business TSI 130pk 6v € 269 x 47 4,99% € 5.206,54 € 21.599 € 29.263,46 € 34.470 

Passat Variant Style Business TSI 150pk 6v € 389 x 47 4,99% € 5.898,59 € 19.799 € 32.906,41 € 38.800 

Arteon Elegance Business TSI 150pk 6v € 429 x 47 4,99% € 6.778,40 € 23.799 € 37.906,60 € 44.680 

Caddy Maxi Business TSI 114pk 6v € 299 x 47 4,99% € 5.162.90 € 17.799 € 31.852,00 € 32.580 

Touran Highline Business Premium TSI 150pk 6v € 329 x 47 4,99% € 5.684,35 € 21.599 € 31.825,65 € 37.535 

Multivan Life Business TSI 136pk DSG7 € 589 x 47 4,99% € 8.100,42 € 22.299 € 43.504,58 € 51.605 

Financier uw Volkswagen
met AutoCredit

Of kies voor 
Private Lease

Offertes in Private Lease «Full Service» Volkswagen Financial Services berekend op basis van 36 maanden, 10.000 km/jaar en een 
voorschot: Polo Life Business TSI 95pk 5v €3.812,84 €, T-Cross Life Business TSI 95pk 5v €3.787,10, T-Roc Life Business TSI 110pk 6v 
€4289,68. Private Lease “Full Service” omvat onderhoud en herstellingen, verzekeringen en taksen. Aanbieding voorbehouden aan 
particuliere gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier voor D’Ieteren Lease n.v. Info zie pagina 2.

Private Lease is een all-in 
huurformule. Voor een vast 
maandelijks bedrag rijdt u 
met uw wagen naar keuze. 
U geniet van alle voordelen 
die normaal voorbehouden 
zijn voor professionelen. 
Onderhoud en herstellingen, 
verzekering en belastingen 
inbegrepen.

vanaf  €249 /maand vanaf  €275 /maand vanaf  €299 /maand

Polo Business T-Cross Business T-Roc Business

Met AutoCredit betaalt u slechts voor het werkelijke gebruik van uw wagen.
Bij afloop van het contract hebt u de keuze: u kiest voor een nieuwe wagen zonder uw laatste 
maandaflossing te betalen, of u betaalt de laatste maandaflossing en wordt eigenaar van de wagen.
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 (6)

Al onze ID.-modellen zijn nu ook beschikbaar in Business-uitvoering. 
Een exclusief uitrustingsniveau met de populairste opties  
in België, nu aan Saloncondities.

Volkswagen ID. 100% elektrisch:  
nu ook in Business-uitvoering

15,3 – 21,7 KWH/100 KM • 0 G /KM CO2 (WLTP)
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