
Nya Ibiza 
är här!

Privat-
leasing

fr. 1.795:-/mån

inkl. komfort- och 

trygghetspaket!

 

NYA SEAT IBIZA
Pris fr. 139.900:- (ord. pris fr. 144.900:-)
inkl Komfortpaket (trötthetsvarnare, farthållare, Climatronic 2-zon, 
P-sensorer bak) och Trygghetspaket (fri service, nybilsgaranti och
assistans i 3 år). Värde upp till 14.000:-!

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. *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. körn. Ibiza 4,7 l/100 km, CO

2
-utsläpp 106 g/km, Leon 5D/ST 4,1–5,4 l/100 km CO

2
-utsläpp 94-128 g/km, Ateca 4,4–6,3 l/100 km CO

2
-utsläpp 114-144 g/km. 

Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (augusti 2017) 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. till val t.ex metallic och vinterhjul. Uppl.- och 
admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. ****Erbjudandet gäller lagerbilar MY17 t o m sista september 2017 eller så länge lagret räcker. 

Välkommen till SEAT Malmö

   

SEAT MALMÖ
Agnesfridsvägen 183, MALMÖ
Mån-Fre: 9-18 Lör-Sön: 11-15
Tel: 040-380 280

Nya Ibiza är här!
NYA SEAT IBIZA 

Pris fr. 139.900:- (ord.pris fr. 144.900:-) 
inkl Komfortpaket (trötthetsvarnare, farthållare, 

Climatronic 2-zon, P-sensorer bak) och Trygghetspaket 
(fri service, nybilsgaranti och assistans i 3 år). 

Värde upp till 14.000:-!

NYHET!  SEAT ATECA FR 
Pris fr. 256.900:- 

Privat-

fr. 

leasing
1.795:-/mån

inkl. komfort- och 

trygghetspaket!

Privat-

fr. 

leasing
1.795:-/mån

inkl. komfort- och 

trygghetspaket!

SEAT LEON 
Pris fr. 169.900:- 
Privatleasing fr. 1.895:-/mån**
Nu gör vi plats för höstens nyheter och 
du kan köpa familjefavoriten Leon till
kanonpris under hela september****

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. *Gäller vid fi nansiering 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. körn. Ibiza 4,7 l/100 km, CO2-utsläpp 106 g/km, Leon 5D/ST 4,1–5,4 l/100 km CO2-utsläpp 94-128 g/km, Ateca 4,4–6,3 l/100 km CO2-utsläpp 114-144 g/km.
Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (augusti 2017)
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. tillval t.ex metallic och vinterhjul. 
Uppl.- och admin. avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. ***Rabatten gäller 1-3 september 2017 i kombination med ordinarie priser vid nybilsköp. 
****Erbjudandet gäller lagerbilar MY17 t o m sista september 2017 eller så länge lagret räcker.


