
Start moving.

Utrustning för 40.000:- ingår!

Hos SEAT hittar du snygga, sköna och säkra 
bilar. För turerna i staden eller upptäcksfärderna 
på landet. Här har du två moderna modeller, 
designade hos SEAT i färgstarka Barcelona, 
fulladdade med smarta funktioner. 
Leon X-PERIENCE ger dig möjlighet att upptäcka 
nya mål. Framkomligheten, dragvilligheten, 
innerutrymmet och inte minst det frikostiga Limited 
Edition-paketet gör den till årets köp. 
Helt nya Ibiza är vår storsäljare. Lite mindre 
men ändå riktigt stor. Alla åker skönt, designen 
imponerar och här bjuds du uppriktig körglädje. 
Nya Ibiza är byggd för att följa dina instinkter. 
Rikligt utrustad från start och med tillvalen 
Excellence och FR sätter du din egen signatur på 
nya Ibiza. 
Läs mer på seat.se

För alla
händelser. 

Nya SEAT Ibiza
Pris fr. 139.900:- 
Privatleasing 
fr. 1.795:-/mån** 

Utrustad med bl.a.: 
• Mediasystem i färg
• ENJOY 15" lättmetallfälgar
• Front Assist inkl. nödbromssystem
• Hill Hold control

Med Limited Edition får du bl.a:
• Backkamera
• Parkeringssensorer fram & bak
• Full Link: Mirror Link + Apple Car Play
• Full-LED-strålkastare för halv- och helljus

SEAT Leon X-PERIENCE 
TSI 125 • Pris 199.900:- 
Privatleasing fr. 2.495:-/mån**

TDI 150 4DRIVE Limited Edition
Pris 214.900:-. Vi bjuder på 4.hjulsdriften. 
Privatleasing fr. 2.855:-/mån** 

SEAT Göteborg stolt sponsor till Sävehof

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. Leon X-PERIENCE 4,8–5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 122–125 g/km, Ibiza 4,7–4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 
1,6–112 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 (eff. rta 3,39-3,59% nov 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Eventuella övermil och onormalt slitage 
debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.
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