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MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED ŠKODA KORTET
NYHET! POÄNG PÅ ALLT. TILLBEHÖR TILL EXEMPEL.
Varje krona du handlar för genererar en poäng. När du kommit upp i 25 000 poäng dras 100 kr av från din nästkommande faktura.

BESAFE IZI UP X3 FIX
Stolen har SIR – Side Impact Rotation och
roterar vid en eventuell kollision för att
skydda barnets huvud. Huvudstöd och bälte
kan justeras med barnet i stolen. ISOfix är en
mekanisk säker montering som indikerar rätt
montering. För barn ca 4–12 år (15–36 kg).
Kulör: Svart
Art nr: T 115 164 • 150:-/mån vid 12 månader
ränte- och avgiftsfri delbetalning
Totalpris: 1 799:- • Ord cirkapris: 2 999:-

SKODA ORIGINAL
FÄLGRENGÖRING GEL
Intensivt rengöringskoncentrat som
snabbt löser upp smuts på bilens
fälgar, t.ex. bromsdamm,
pigmentförändringar och asfalt.
Ord cirkapris: 130:Art nr: 000 096 304 C

12 månader ränte- &
avgiftsfri delbetalning

150:-/mån

Kampanjpris

99:-

Ger 99 poäng

Ger 1799 poäng

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 ur från tre sidor samtidigt. Inbyggt
spår för bilantenn. (LxBxH) 225x81x30 cm, 420
liter, vikt 24 kg. Kulör: mattsvart.
Art nr T 704 086 • 333:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning • Totalpris: 3 995:- • Ord cirkapris: 5 999:Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Lokala prisvariationer kan förekomma.

DAGS FÖR
NYA VÄGAR?

ŠKODA SUPERB Adventure Edition fr. 299 900 kr
Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 l / 100 km, CO2 117 g / km. Miljöklass EU6. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2018 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

12 månader ränte- &
avgiftsfri delbetalning

333:-/mån
Ger 3995 poäng

