SEAT Göteborg
älskar sommaren!
SEAT
älskar

Vid privatleasing

+300:-

sommaren!

Därför har vi
tagit hit det bästa
från Barcelona.

Välkommen in för en provkörning!

per månad

Tillägg för
Leon ST (Kombi)
Leasing +100 :- mån,
+12.000:- vid köp

Arona

Leon 5D

Pris fr. 159.900:- Privatleasing fr. 2.095:-/mån**
Summer Edition för endast 7.900:- (värde 15.800:-)

Pris fr. 169.900:- Privatleasing fr. 1.995:-/mån**
Summer Edition för endast 5.900:- (värde 29.100:-)

Summer Edition innehåller utöver standardutrustningen:
Olikfärgat tak • Parkeringssensorer bak • Media System Plus •
Farthållare & trötthetsvarnare • Climatronic 2-zon + AirCare-ﬁlter +
Ljus- & regnsensor + Infällbara sidospeglar + aut. avbländningsbar
innerbackspegel + kom hem/lämna funktion

Summer Edition innehåller utöver standardutrustningen:
• Soltak • Media System Plus • Parkeringssensorer fram & bak
• Mörktonade rutor bak • Backkamera • FULL LINK • Kessy nyckellöstsystem • Fällbara sidospeglar med parkeringsläge Komfortpaket:
Regn- och ljussensor, aut avbländbar backspegel, kom hem och
lämna funktion Media System Plus: 8" pekskärm MP3/WMA 8
högtalare totalt + röstigenkänning + CD + 2xUSB + SD kort
• LED-paket för invändig belysning

95 hk Style

110 hk Style

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). Leon 5D bl. körn. 4,4–5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 102–130 g/km. Arona Style bl. körn.
4,9–5,1 l/100 km, CO2-utsläpp 111–115 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. Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingBilarna på
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infaller först). Leon 5D bl. körn. 4,4–5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 102–130 g/km. Arona Style bl. körn. 4,9–5,1 l/100 km, CO2-utsläpp 111–115 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. Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras
utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Priserna gäller t.o.m. 2018-08-31.

Askims Industriväg 11.
Tel. 031-750 16 70. seat-goteborg.se

Ordinarieöppettider:
Vardag 9–18. Lör-sön 11–15.

