
MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED ŠKODA KORTET 

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Lokala prisvariationer kan förekomma.

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.  

UPPTÄCK  
UPPKOPPLAD 
AVKOPPLING.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,8 l / 100 km, CO2 110 g / km. Miljöklass EU6. Erbjudandet gäller t.o.m. 30 september 2018 och kan ej 
kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA OCTAVIA COMBI TSI 115 hk fr. 199 900 kr (Ord. pris 211 300 kr) 
 Drag- & Webastopaket 9 900 kr (Ord. pris 17 800 kr)

PRIVATLEASING  
FR. 2 695 KR / MÅN

Inkl. Drag- & Webasto

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

TERMOELEKTRISK 
KYLBOX 20 L
Kylda drycker under heta 
sommardagar! Kyler upp till  
18°C lägre än yttertemperatur. 
Drivs med 12V eller 220V–240V. 
Två olika driftlägen, ECO och Max. 
Vikt: 4,2 kg, mått: (LxBxH) 
420x300x420 mm

Art nr: 000 065 400 E  •  125:-/mån vid  
12 mån  ränte- och avgiftsfri delbetalning  
Totalpris: 1 495:-  •  Ord cirkapris: 2077:-

CYKELHÅLLARE  
VELOCOMPACT 3

Thule VeloCompact 927 kompakt och lätt cykelhål-
lare för upp till tre cyklar som du enkelt monterar på 
dragkroken och låser fast med enhandskopplingen. 
Du lastar cyklarna lika enkelt, och med tilt-funk-
tionen som du manövrerar med foten kommer du 
enkelt in i bagageutrymmet även med cyklarna på. 
Med en adapter kan du få plats med en fjärde cykel.

Art nr: T 705 927  •  383:-/mån vid 12 mån  ränte- och avgiftsfri 
delbetalning   •  Totalpris: 4 599:-  •  Ord cirkapris: 5 599:-

ELEKTRONISKT  
PARKERINGSUR

Med PARK LITE behöver du inte tänka 
på att ställa in p-skivan, tål extrema 
temperaturer, både kyla och värme och 
har en en avancerad accelerometer 
som reagerar på bilens förflyttning och 
registrerar när du parkerar bilen. Mon-
teras i framrutans nedre högra hörn.

Art nr: T 210 255

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

383:-/mån
Ger 4599 poäng

398:-
Ger 395 poäng

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

125:-/mån
Ger 1495 poäng


