SOMMARENS BÄSTA RESKAMRAT
FAMILJELIV MED STIL.

NYA SEAT LEON ST STYLE
FRÅN 169.900:PRIVATLEASING

FRÅN 2.195:-/MÅN**
LÄGG TILL: DSG FÖR 300:-/MÅN
LÄGG TILL: FULL-LINK OCH MEDIA SYSTEMPLUS 8" SKÄRM FÖR 100:-/MÅN
LÄGG TILL: METALLIC FÖR 100:-/MÅN

ÖPPET HELA SOMMAREN.
Billån: Från 1.250:-/mån***

LAGERBILAR FÖR SNABB LEVERANS.

Företagsleasing: Från 1.000:-/mån****

TECHNOLOGY TO ENJOY

Förmånsvärde: Från 1.333:-/mån*****

Med ett av klassens bästa lastutrymmen och ett mediasystem som du enkelt kopplar upp dig mot är SEAT Leon ST den perfekta reskamraten i sommar. Du får dessutom snygg
design och massa intelligent teknik som låter både förare och passagerare njuta av resan. Just nu har vi lagerbilar för snabb leverans och du kan redan till sommaren skaffa
familjens nya favorit från bara 2.195 kr i månaden vid privatleasing och då ingår SEAT Trygghet som ger dig fri service, nybilsgaranti och assistans i 3 år och du får ett problemfritt
bilägande. Välkommen in så berättar vi mer!
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti
i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körning 4,2-5,4 l/100 km, CO²-utsläpp 96-122 g/km. Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing 36 mån, 0%
särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). ***SEAT Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld,
rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 3,47 % juni 2017). ****SEAT Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50%
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017). *****Uppskattat förmånsvärde vid 50% marginalskatt, för exakt förmånsvärde hänvisas
till Skatteverket www.skv.se. Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom eventuella tillval som t.ex metallic och
vinterhjul. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar
självständigt för sin prissättning. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Gäller tom 2017-08-31, lagerbilar 2017 års modell.

Sätra 08-503 338 40, Murmästarvägen 37
Täby 08-503 332 94, Gamla Norrtäljevägen 105–107
Södertälje 08-503 779 20, Forskargatan 13

Öppettider: Mån–Fre 09–18, Lör–Sön: 11–16 

SÄTRA

TÄBY

SÖDERTÄLJE
www.seatsthlm.se

