KAMPANJERBJUDANDEN!
LAGERBILAR FÖR SNABB LEVERANS!
KAMPANJERBJUDANDEN PÅ

SPARA

Lagerbilar
för snabb
leverans

Begränsat
antal!

SEAT Arona TSI 95 Style
Kampanjpris fr. 159.900:-

Privatleasing fr. 2.095:- SEAT Billån fr. 1.211:-/mån***

Utrustad
med bl.a.TSI 95 Style
SEAT Arona
• ESP
• Front Assist
Kampanjpris fr.
• AC
inkl. nödbromssystem
Privatleasing fr. 2.095:• Bluetooth

159.900:-

SEAT Billån fr. 1.211:- /mån***

Begränsat
antal!

SEAT Leon TSI 115 Style
Kampanjpris fr. 174.900:-

HÖSTPAKET
+5.900:- eller
+300:-/mån

Privatleasing fr. 2.195:-/mån SEAT Billån fr. 1.325:-/mån***

ExtrautrustadUtrustning
med: • Tak i kontrastfärg
HÖSTPAKET
• Parkeringssensorer
• Förarpaket
• Taklucka
i glas
• Farthållare • Klimatpaket
• Mörktonade rutor
• 2-zons klimatanläggning,
• KESSY nyckellöst system
• Infällbara ytterbackspeglar mm.

58.000:-

SEAT Ateca TDI 115 Edition
Kampanjpris fr. 209.900:-

Privatleasing fr. 2.695:-/mån SEAT Billån fr. 1.590:-/mån***

• Komfortpaket
Utrustad
medExtrautrustad
bl.a.
•med:
Elektrisk
baklucka
• Parkeringssensorer
SEAT Ibiza MPI 80
Style
• Parkeringsensorer
• Farthållare
• Regnoch ljussensor
• Full Link (Apple Carplay)
• FullLink
Kampanjpris fr.
• 2-zons klimatanläggning
• Regn- & Ljussensor
• Elektr. infällbar dragkrok
• Parkeringssensorer
• SEAT Full-Link Apple Carplay
"
Privatleasing
fr.
1.895:• Media System Plus 8
• Aut. avbländbar
• Park Assist
• Infällbara ytterbackspeglar
mm.
backspegel
SEAT Billån fr. 1.044:/mån***
• Kessy
nyckellöst system

137.900:-
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Askims Industriväg 11. Tel. 031-750 16 70. seat-goteborg.se
Mån- fre 9.00–18.00. Lör- sön 11.00 –15.00.

