LEV GÄRNA
PÅ GRÄNSEN.

ALL INCLUSIVE!

MEN HÅLL KOLL PÅ GRÄNSEN:
MINST 5 MM MÖNSTERDJUP.

Vid köp av 4 däck ingår däckskifte
inkl. balansering utan extra kostnad.

Värde 1.295:-

VI ÄR EXPERTER PÅ BÅDE ŠKODA OCH DÄCK.
Är dubbat eller dubbfritt bäst? Vilka däck sänker min bränsleförbrukning?
Vilken gummiblandning passar i vårt nordiska klimat? Fråga oss.
Vi är experter på din bilmodell och vet precis vilka däck som passar bäst.
Kampanjprisexempel:

Goodyear Ultra Grip Ice 2 friktion
4 däck

10 328:-

eller

861:-

/mån*

Nokian Hakkapeliitta R3 friktion
4 däck

7 184:-

eller

599:-

/mån*

Ger 10328 poäng
(Ord. pris 12 910:-)
Dimension 225/45 R17 94T
Art. nr. X97ZGY548460
Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp F. Buller 67.

Ger 7184 poäng
(Ord. pris 8 980:-)
Dimension 205/55 R16 XL 94R
Art. nr. X97ZN430601
Energidekl: Bränsle B. Våtgrepp F. Buller 72.

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic dubb

Nokian Hakkapeliitta 9 dubb

4 däck

10 328:-

(Ord. pris 12 910:-)
Dimension 225/45 R17 94T
Art. nr. X97ZGY530407

eller

861:-

/mån*
Ger 10328 poäng

4 däck

7 896:-

eller

(Ord. pris 9 870:-)
Dimension 205/55 R16 XL 94T
Art. nr. X97ZN32204

658:-

/mån*
Ger 7896 poäng

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt däck till din bil och säkerställer
att dina däck finns hemma när du ska skifta hjul.
Samtliga priser avser 4 däck, fälg ingår ej. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 december 2020. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

Allt för din Skoda - Tips, råd och intressanta artiklar som underlättar ditt bilägande och bilåkande: skoda.dinbil.se

KLARAR DÄCKEN EN VINTER TILL?
Vintern är på väg, med alla härliga äventyr. Men se till att den
kalla årstiden inte blir äventyrlig på ett sätt du inte tänkt dig.
Kolla att dina vinterdäck är i form för ännu en säsong. Det
betyder minst 5 millimeters mönsterdjup – däcken ska ju
kunna ta sig an snö, is, modd, regn och mycket annat. Och
att de inte är gamla, då förlorar de vinteregenskaperna.
Om du behöver nya vinterdäck, eller vill att någon kunnig
bedömer de du har, välkommen till våra däckexperter.

Dela upp köpet på 12 månader utan ränta och avgifter. Nu även poäng på allt.
Nu blir ŠKODA Kortet Visa ännu bättre. Utöver möjligheten att dela upp dina betalningar på 12 månader utan ränta och
avgifter får du nu poäng på alla dina inköp – var du än handlar. Självklart får du poäng på drivmedel – oavsett var du tankar.
På Preems bemannade stationer får du dessutom 15 öre i rabatt per liter drivmedel. ŠKODA Kortet Visa har ingen årsavgift.
Kontakta oss eller läs mer på skoda.se
Med ŠKODA Kortet Visa kan du dela upp ditt köp hos din ŠKODA-återförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% (2020-01-27). Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt
återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. ŠKODA Kortet Visa är en löpande kontokredit med ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala ditt köp utanför din ŠKODA-återförsäljare eller om du frångår din
delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n 17,40% rörlig ränta och aviavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 923 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 081 kr och en effektiv ränta på 21,27 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader.
Samtliga räntor per 2020-01-27. Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), orgnr 516406-0922. Poäng utgår inte vid betalningar genom tjänsten Betalo eller kontantuttag.

