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Månadens erbjudanden för dig med ŠKODA Kortet 
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 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

342:-/mån

Hundbur Variocage III
En säker och praktisk enkelbur för små till medelstora hundar. 
Med några enkla handgrepp anpassas buren till just din bil. 
Deformationszon och nödutgång där hela baksidan kan lyftas bort.

Art nr: T 100 363  •  342-/mån vid 12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning   •  Kampanjpris: 4 100:-  Ord cirkapris: 4 615:-

Nu behöver du inte leta efter ett fik för att njuta av en god 
espresso. Med Espresso AutoSet har du alltid en egen 
kaffebar ombord. Maskinen drivs av ett 12V eluttag och 
innehåller två okrossbara espressokoppar, servett, 25 st 
Pods och en elegant förvaringsväska. Maskinen får inte 
användas vid körning!

Art nr 000 069 641 C  •  166:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning  •  Totalpris: 1 995:-   •  Ord cirkapris: 2 133:-

PACKLINE SPORT
Elegant, stabil och lågt placerad takbox tillverkad i miljövänlig 
akrylbaserad ABSplast. Snabbfästet iZi2Connect gör den 
lättmonterad och patenterad Lift-Off gör den möjligt att lasta i och 

ŠKODA Original espressobryggare

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

358:-/mån

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

166:-/mån

ur från tre sidor samtidigt. Inbyggt spår för bilantenn. 
(LxBxH) 225x81x30 cm, 420 liter, 24 kg. Kulör: matt svart. 

Art nr T 704 086  •  358:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning  
Totalpris: 4 299:- Ord cirkapris: 5 999:- 

skoda.se

 EN EGEN VÄG  
TILL NYA VYER.

ŠKODA FABIA Style TSI 90 hk fr. 134 900 kr ( Ord. pris 151 500 kr )

 Lägg till Komfortpaket Media Plus för 3 600 kr eller 100 kr / mån ( Ord. pris 11 300 kr ) 
 Kombitillägg för 3 600 kr eller 100 kr / mån 
 26% kampanjrabatt på ŠKODA Försäkring***

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l / 100 km, CO2 107 g / km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Serviceavtal 100 kr / mån gäller 36 mån eller 4 500 mil. **ŠKODA Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0% 
särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ***Gäller privatkunder som finansierar bilen från ŠKODA Finansiering. Vi reserverar 
oss för eventuella ändringar och avvikelser. Samtliga erbjudanden gäller t. o. m. 30/4 2017. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

BESTÄLL DIN FABIA PÅ  
SKODA.SE/PRIVATLEASING

PRIVATLEASING / MÅN 
INKL. SERVICEAVTAL**

1 795 KR
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När du ska lämna din bil på service, 
underhåll eller köpa tillbehör är det smart 
att betala med SKODA Kortet Visa.  
Lika smart är att dela upp självrisken vid 
ett försäkringsärende. 

Alla köp över 500 kronor delas nämligen 
automatiskt upp på 12 månader. Du 
betalar ingen ränta eller extra avgift.   
Läs mer om delbetalningen på  
www.skodakortet.se

DELA UPP BETALNINGEN  
 PÅ 12 MÅNADER  
   UTAN RÄNTA ELLER AVGIFTER.


