
*Med Skodakortet Visa kan du dela upp ditt köp på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% 
(2017-10-01). Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 
kr. Skodakortet Visa är en löpande kontokredit med en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför 
din Skodaåterförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n. 16.85% rörlig ränta och aviavgift om 25 
kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 921 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11.055 kr och en effektiv ränta på 20,75% vid 
en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2017-10-01). Båda ovanstående exempel avser återbetalningstid 12 månader fördelat på 12 
avbetalningar. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare). Poäng utgår 
dock inte vid betalningar genom tjänsten Betalo eller kontantuttag.

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-09-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Reservation för felskrivning och eventuell slutförsäljning.

Skoda Original Lasthållare

Modell Art nr Kampanjpris

Octavia Combi 5E9071151  1998:-

Superb Combi 3V9071151  2338:-

Fabia Combi 6V9071151  1782:-

Yeti 5L0071151   1566:-

KAMPANJPRISER 
Skoda Original Lasthållare

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

131:- /mån*

Läs mer ▼ ▼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. 

Thule UpRide 

Takmonterad cykelhållare
Universell upprätt cykelhållare utan kontakt med cykelramen, för snabb  
och säker montering och bästa skydd för ramen.  
Passar att monteras ihop med Skoda Original lastbågar.

Egenskaper: 
n  Ingen kontakt med cykelramen eftersom haken har ett säkert grepp om framhjulet
n  Passar för cyklar med kolfiberramar
n  Mångsidig utformning som passar cyklar med icke-traditionell ram, bakhjulsfjädring och flaskhållare
n  Enkel montering när du vill flytta hållaren från den ena sidan av bilen till den andra
n  Hjulrem med pumpspänne fäster snabbt bakhjulet på hållaren
n  Passar de flesta cyklar med hjul på 20–29 tum och upp till 3 tums bredd (upp till 5 tum med  
      Thule UpRide Fatbike Adapter, säljs separat)
n  Maximal cykelvikt är upp till 20 kg.
n  Cykeln kan låsas fast i cykelhållaren som i sin tur kan låsas fast i takräcket (lås ingår)

Tekniska specifikationer:  Mått 163 x 31.5 x 10.5 cm. Vikt  7.7 kg.  Art nr:  T 707599

Kampanj på   Thule UpRide 

1.595:- (ord. pris 2.159:-)

Nyhet! 

Se video >> 

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

133:- /mån*

https://www.youtube.com/watch?v=ewmdE3DmlL0



