
Det borde heta
vårsommarhöstdäck.

ALL INCLUSIVE!
Vid köp av 4 däck ingår  

däckskifte inkl. balansering 
utan extra kostnad. 

Värde 1 000:-

Greppa sommaren med rätt däck. 

Håller dina sommardäck måttet? Vi rekommenderar att du byter till nya 
däck absolut senast när mönsterdjupet kommer neråt 3 mm för att de  
ska klara sommarhalvåret.  Då har bromssträckan i vått underlag ökat  
med uppemot 10 meter jämfört med nya däck, visar testresultat  
från våra däckleverantörer.

Behöver du byta, hjälper våra däckexperter dig att hitta de rätta 
sommardäcken för just din SEAT och vägarna du kör på.  
Du hittar greppet hos oss, välkommen.

Med SEATkort VISA kan du dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter. 
Med SEATkort Visa kan du dela upp ditt köp hos din SEAT återförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% (2019-01-17). Den genomsnittliga månadskostna-
den är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. SEAT Visa är en löpande kontokredit med 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 17,05% rörlig ränta och aviavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 922 kr, ett totalt återbetalnings-
belopp på 11 064 kr och en effektiv ränta på 20,92 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader. Samtliga räntor per 2019-01-17. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank 
AB (publ) (kreditgivare), orgnr 516406-0922. Styrelsen har sitt säte i Älmhult. Poäng utgår inte vid betalningar genom tjänsten Betalo eller kontantuttag.

Boka tid för 
hjulskifte.

Vi är experter  
på både SEAT och däck.

100%

NÖJDHETSGARANTI

100%

NÖJDHETSGARANTI

Goodyear EfficientGrip Perf.

4 däck 5 456:- 
eller 455:-/mån*

Goodyear EfficientGrip Perf.

4 däck 5 120:- 
eller 427:-/mån*

Nokian Hakka Green 2

4 däck 8 724:- 
eller 727:-/mån*

Nokian Hakka Black 2

4 däck 10 448:- 
eller 871:-/mån*

(Ord. pris 6 820:-) Dimension 185/65R15 88H. 
Art. nr. X97WGY539110. Energidekl: Bränsle B. Våtgrepp B. Buller 69. 

(Ord. pris 10 905:-) Dimension 215/55R17 94V. 
Art. nr. X97WNOK0253. Energidekl: Bränsle B. Våtgrepp A. Buller 69.

(Ord. pris 13 060:-) Dimension 225/50R18 95W.  
Art. nr. X97WNOK0532. Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp A. Buller 72.

(Ord. pris 6 400:-) Dimension 205/55R16 91V. 
Art. nr. X97WGY528503. Energidekl: Bränsle B. Våtgrepp A. Buller 68.

Samtliga priser avser 4 däck, fälg ingår ej. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 maj 2019. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt däck till din bil och säkerställer att dina däck finns hemma när du ska skifta hjul. 

Kampanjprisexempel:

SEAT Göteborg Sisjön
031-750 16 70

http://www.seat-goteborg.se/hjulskifte

