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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.  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100km, CO₂ 134g/km. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd 
leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/
mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta okt 2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-11-30 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition  
TDI 150 DSG 4x4  fr. 279 900 kr eller fr. 3 715 kr / mån inkl. service*

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

HITTA NYA  
ÄVENTYR.

SKODA ESPRESSOBRYGGARE
Det är inte alltid man kan få sig en god espresso med 
en fantastisk crema. Du sitter fast i trafiken, hamnar 
på en väg utan serveringar eller bara blir akut sugen 
på en kopp Espresso. Nu går det att ordna tack vare 
Skoda AutoSet.

Art nr: T 704 080  •  374:-/mån vid 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning  •  Totalpris: 4 490:-  •  Ord cirkapris: 5 990:-

Art nr: 000 069 641 C  •  172:-/mån vid 12 månader ränte- och 
avgiftsfri delbetalning  •  Totalpris: 2 059:-  Ord cirkapris: 2 295:-

PACKLINE BASIC

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

374:-/mån
Ger 4490 poäng

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

172:-/mån
Ger 2059 poäng

En nedsänkt, snygg takbox med låg vikt, formgiven för att rymma det 
mesta på resan - hela 225 cm lång! Tillverkad i miljövänlig ABS-plast. 
Snabbfästet iZi2Connect gör den mycket lättmonterad och patenterad 
LiftOff gör den möjligt att lasta i och ur från tre sidor samtidigt.

KUPEFLÄKT 1700W WAVELINE

Art nr: T 606 053  •  58:-/mån vid 12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning  •  Totalpris: 695:-  •  Ord cirkapris: 950:-

Waveline är den senaste serien med 
kupévärmare i miniformat från Svenska Calix.  
 
Innehåller bl.a: 360° Vinklingsbart fäste 
med bajonettanslutning, Golvstativ, 
Väggfäste och Quick clip, On/Off 
knapp + effekt, Ny motorteknik 
som ger ökad effektivitet. 
Denna kupévärmare kan även 
monteras upp och ner

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

58:-/mån
Ger 695 poäng


