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Bilen på bilden är 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. körn. 4,7 l/100 km, 

CO²-utsläpp 106 g/km. Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing 36 mån, max 4.500 mil, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2017) 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 egen prissättning.  

Nytt år nya vanor. 
Start 
moving. SEAT Ibiza GO-edition. 

Pris från 129.900:- 
Privatleasing från 1.595:-/mån

Starta det nya året med en ny vana. Nya Ibiza är byggd för att 
följa dina instinkter. Touchskärm. Frontassist. Aluminiumfälg. 
Magkänslan har alltid rätt.  

IBIZA GO-EDITION  
Aluminiumfälg - Front assist – 

Touchskärm – 
Multifunktionsratt i läder – 

LED-ljus bak  

Privatleasing fr. 1595:- 

/mån inkl. 3 års fri service, 
nybilsgaranti och assistans 

med SEAT Trygghet (värde ca. 
9.000:-  
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Komfortpaketet innehåller:
• Tvåzons klimatanläggning  • Farthållare 
• Parkeringssensorer bak  • Trötthetsvarnare

SEAT Malmö 
bjuder på 

Komfortpaketet. 
Värde 100:-/mån.


