
Välkomna till SEAT Malmö
Agnesfridsvägen 183. Telefon 040-38 02 80. Mån-Fre 9-18. Lör-sön 11-15.    www.seatmalmo.seVåra bilar hittar du på wayke.se  

SEAT är ett av Sveriges snabbast växande bilmärken! För att fira det har 
vi laddat upp med fina erbjudanden och kampanjbilar till helgen så kom 
förbi på en provkörning – välkommen!

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. Arona  TSI 95 5,0 l/100 km, CO2-utsläpp 115 g/km, Leon 5D 
130 EVO 5,0 l/100 km, CO2-utsläpp 113 g/km, Ateca 5,4 l/100 km CO2-utsläpp 122 g/km. Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta bas. på VWFS basränta. *** SEAT 
Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta base-rad på VWFS basränta (eff. rta. Arona 3,49 %, Leon ST 3,48 %, Ateca 3,43 %, november 2018). 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. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin prissättning. Gäller så långt lagret räcker.

• SEAT Trygghet ingår alltid vid 
finansiering (värde fr. 9.200:-)

• Erbjudandet gäller lagerbilar
• Passa på innan prishöjningen i 

december

Winter 
is coming.

          Provkör så 
      bjuder vi på en  
    burk pepparkakor!

SEAT Arona TSI 95 Style 
Kampanjpris fr. 159.900:- 
Privatleasing fr. 2.095:- /mån**

SEAT Billån fr.  1.130:-     /mån***

SEAT Leon 5D TSI 130 FR Edition 
Kampanjpris fr. 204.900:- SPARA 33.500:-
Privatleasing fr. 2.695:- /mån** SEAT Billån fr.  1.450:-     /mån***

Utrustad med bl.a. 
• Parkeringssensorer fram & bak • KESSY • Media System + 8" 
färgskärm • Trådlös smartphoneladdare • Beats Audio inkl. 10 
högtalare • Full Link • Regn- & ljussensorer • Aut. avbländbar 
backspegel • Kom hem/lämna funktion samt dragkrok (endast 
ST Kombi). 

SEAT Ateca TDI 115 Edition 
Kampanjpris fr. 232.900:- SPARA 35.700:-
Privatleasing fr. 2.695:- /mån** SEAT Billån fr.  1.590:-     /mån***

Utrustad med bl.a. 
• FullLink • Parkeringssensorer • Park Assist • Elektrisk baklucka
• Elektr. infällbar dragkrok • Aut. avbländbar backspegel
• Kessy nyckellöst system • Regn- och ljussensor

Öppet Hus 16–18 november.  

Segway elscooter på köpet!  
 

Köp en ny SEAT under Öppet Hus-helgen  
och få en tuff eXS elscooter by Segway  
värd 8.500:- på köpet. Gäller endast lagerbilar. 


