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MÅNADENS  
KORTERBJUDANDEN



MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG MED ŠKODA KORTET 

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

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.  

ŠKODA INESKTSRENGÖRING
Park Micro monteras i framrutans nedre högra hörn och 
därmed är det inte längre nödvändigt att komma ihåg 
att lägga fram och ställa i P-skivan. Park Micro ställer 
automatiskt in tiden för ankomst när bilen parkeras och 
den växlar automatiskt mellan sommar och vintertid.

Art nr 000 065 400 E •  150:-/mån 12 månader ränte- och 
avgiftsfri delbetalning  •  Totalpris: 1 795:-   •  Ord cirkapris: 2 077:- 

Art nr: T 100 363  •  333:-/mån vid 12 månader ränte- och avgiftsfri 
delbetalning  •  Totalpris: 3 995:-  •  Ord cirkapris: 5 090:-

HUNDBUR VARIOCAGE 
SINGLE LARGE

Enkelbur med gott om plats.En säker och mycket 
praktisk hundbur, som också ger plats för annat. Med 
några enkla handgrepp anpassas djupet till just din bil.

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

150:-/mån
Ger 1795 poäng

Låt inte något stoppa dig att nå dit du vill med din cykel. 
Ta med den med lätthet på taket med hjälp av denna 
original cykelhållare i aluminiumprofil. 
För montering på lasthållare. Låsbar

CYKELHÅLLARE ŠKODA

PREMIÄR FÖR NYA 
ŠKODA SCALA.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115   
Kampanjpris 204 900 kr (Ord. pris 215 400 kr) 
Privatleasing fr. 2 795 kr / mån*

Miljöklass EU6. *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 apr 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
**Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 g/km).**

 12 månader ränte- &   
avgiftsfri delbetalning   

333:-/mån
Ger 3995 poäng

Kampanjpris   

89:-
Ger 89 poäng

Art nr: 000 096 300C  •  Ord cirkapris: 103:-

Psst... Dessa produkter går även bra att beställa på Skodatillbehör.se


