
KAMPANJERBJUDANDEN!

SEAT Ateca TDI 115 Edition
Kampanjpris fr. 209.900:-
Privatleasing fr. 2.695:-/mån  SEAT Billån fr. 1.590:-/mån*** 

Utrustad med bl.a. 
• FullLink
• Parkeringssensorer 
• Park Assist
• Kessy nyckellöst system

• Elektrisk baklucka
• Regn- och ljussensor
• Elektr. infällbar dragkrok
• Aut. avbländbar      

 

   backspegel

Leon TSI 115  Style
Kampanjpris fr. 174.900:-
Privatleasing fr. 2.195:-/mån  SEAT Billån fr. 1.325:-/mån***

Utrustning HÖSTPAKET 
• Taklucka i glas
• Mörktonade rutor   
• KESSY nyckellöst system

• Parkeringssensorer
• Full Link (Apple Carplay)
• Regn- & Ljussensor
• Media System Plus 8"

HÖSTPAKET
+5.900:- eller 
+300:-/mån

SEAT är ett av Sveriges snabbast växande bilmärken! För att fira det har vi just nu superpriser på några av våra 
  .anorA hco noeL ,acetA ralibjnapmak agilmyr hco edatsurtu tsöreneg aråv dnalb adnyf hco åp assaP .relledom etsarälupop

Välkommen in till oss på SEAT Göteborg!  

•  SEAT Trygghet ingår alltid vid finansiering (värde fr. 9.200:-).
•  Snabb leverans av lagerbilar.

Lagerbilar 
för snabb 
leverans

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 5,0 l/100 km, CO2-utsläpp 115 g/km, Leon 4,8 l/100 
km, CO2-utsläpp 109 g/km, Ateca 4,6 l/100 km CO2-utsläpp 120 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, 

 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.

SPARA
58.000:-

SEAT SEAT Arona TSI 95 Style
Kampanjpris fr. 159.900:-
Privatleasing fr. 2.095:- SEAT Billån fr. 1.211:-/mån***

Utrustad med bl.a. 
• Front Assist   
   inkl. nödbromssystem
• Bluetooth 

• ESP 
• AC

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

SEAT Ibiza MPI 80 Style
Kampanjpris fr. 137.900:-
Privatleasing fr. 1.895:- 
SEAT Billån fr. 1.044:-/mån***

SEAT Arona TSI 95 Style
Kampanjpris fr. 159.900:-
Privatleasing fr. 2.095:- 
SEAT Billån fr. 1.211:-/mån***

Extrautrustad med: • Komfortpaket
• Parkeringsensorer • Farthållare  
• 2-zons klimatanläggning
• SEAT Full-Link Apple Carplay
• Infällbara ytterbackspeglar mm.

Extrautrustad med: • Tak i kontrastfärg
• Parkeringssensorer • Förarpaket
• Farthållare • Klimatpaket
• 2-zons klimatanläggning, 
• Infällbara ytterbackspeglar mm.

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 5,0 l/100 km, 
CO2-utsläpp 115 g/km, Ateca 4,6 l/100 km CO2-utsläpp 120 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, 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.

Begränsat
antal!

Begränsat
antal!

SEAT är ett av Sveriges snabbast växande bilmärken! För att fira det har vi just nu superpriser på några av våra
populäraste modeller. Passa på och fynda våra generöst utrustade och rymliga kampanjbilar Ibiza och Arona.
Välkommen in till oss på SEAT Göteborg!

• SEAT Trygghet ingår alltid vid finansiering (värde fr. 9.200:-).
• Snabb leverans av lagerbilar.

KAMPANJERBJUDANDEN PÅ
LAGERBILAR FÖR SNABB LEVERANS!


