Gör dig redo för vinterresan!
Slalomskidor, längdskidor, stavar, pjäxor... Mycket packning ska
med på resan. Se till att kommande vinterresor blir en skönare
upplevelse med rätt tillbehör från oss.

Packline F Sport.

3.999 kr

Kampanjpris

12 månaders ränte- &
avgiftsfri delbetalning

334:-

Ord. pris: 6.190 kr

/mån*

Specifikation: Längd: 225 cm | Bredd: 81 cm | Höjd: 30 cm | Volym: 420 liter | Vikt: 24 kg | Maxlängd skidor: 215 cm
Maxlast: 75 kg | Material: ABS-plast | Färg: mattsvart | Garanti: 5 år | Art nr: T704086

Packline F Sport är en elegant och lågt placerad takbox med bra kapacitet. Snabbfästet gör den
lättmonterad och gör det möjligt att lasta i och ur från tre sidor samtidigt.

Packline FX SUV 2.
Kampanjpris

7.999 kr

Finns även som vit.
Ord. pris: 10.465 kr

12 månaders ränte- &
avgiftsfri delbetalning

667:-

/mån*

Specifikation: Längd: 210 cm | Bredd: 90 cm | Höjd: 27 cm | Volym: 400 liter | Vikt: 25kg | Maxlängd skidor: 207 cm | Maxlast: 75 kg | Material:
Högglanspolerad, metallförstärkt glasfiber | Färg: Vit eller svart | Garanti: 10 år! Uppfyller City Crash normen | Art nr svart: T706601, vit: T702090.

Packline FX SUV 2 är specialutvecklad för höga SUVar, bilar med stora bakluckor eller bilar
med korta tak. Endast 27 cm hög.

Motion XT XL
Kampanjpris

5.595 kr

12 månaders ränte- &
avgiftsfri delbetalning

467:-

Ord. pris: 7.883 kr

/mån*

Specifikation: Längd: 215 cm | Bredd: 91,5 cm | Höjd: 44 cm | Volym: 500 liter | Vikt: 23,5 kg | Maxlängd skidor: 200 cm
Maxlast: 75 kg | Färg: blanksvart | Art nr: T 706298B

Thule Motion XT XL är en snygg och rymlig takbox med smarta funktioner och
användarvänlig design.

SEAT Original Lasthållare

12 månaders ränte- &
avgiftsfri delbetalning

Från

218:-

/mån*

SEAT Original Lasthållare
Modell

Art nr

Pris

Ateca

575071151

2615:-

Leon ST

5F9071101

3666:-

Alhambra

7N5071151

2998:-

Skaffa det kostnadsfria SEATkortet!

Nu även poäng på allt.
Nu blir SEATKortet Visa ännu bättre. Utöver möjligheten att
dela upp dina betalningar på 12 månader utan ränta och
avgifter får du nu poäng på alla dina inköp – var du än
handlar. Självklart får du poäng på drivmedel – oavsett var
du tankar.

*Med SEATKort Visa kan du dela upp ditt köp på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0%
(2018-08-29). Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på
10 000 kr. SEATKort Visa är en löpande kontokredit med en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp
utanför din SEAT-återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n. 16.85 % rörlig ränta och aviseringsavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 921 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 055 kr och en effektiv
ränta på 20,75% vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2018-08-29). Båda ovanstående exempel avser återbetalningstid 12
månader fördelat på 12 avbetalningar. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ)
(kreditgivare). Poäng utgår dock inte vid betalningar genom tjänsten Betalo eller kontantuttag.
Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-04-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Reservation för felskrivning och eventuell slutförsäljning.

