
Askims Industriväg 11. Öppettider i sommar: 
Vardag 9–18. Lör 11 –15.

Tel. 031-750 16 70. 
seat-goteborg.se

seat.se

Adress: Askims Industriväg 11 - Tel: 031-750 16 70 - Öppettider: Vardagar 9-18, Helger 11-15 - http://seat-goteborg.se/  

Bilarna på bilden 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). Blandad körning Arona 3,9–6,1 
l/100 km; Ateca 5,2–8,4 l/100 km; Tarraco 5,8–9,0 l/100 km. CO2-utsläpp Arona 107–144 g/km (NEDC 98–115 g/km); Ateca 145–198 g/km (NEDC 120–168 g/km); Tarraco 152–204 g/km (NEDC 129– 166 g/km). Miljöklass 
EU6 AG. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta bas. på VWFS basränta. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften 
liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.  

Se Göteborg från en ny vinkel. 

SEAT Arona  
Pris fr. 169.900:- 
Privatleasing fr. 2.095:- /mån** 
 

• Rymlig • Lättkörd  
• Välutrustad  

SEAT Tarraco 
Pris fr. 264.900:- 
Privatleasing fr. 3.495:- /mån** 
 

• Upp till 7 platser • Fullt utrustad från start 
• 5 stjärnor – Säkrast i klassen  

SEAT Ateca 
Pris fr. 224.900:-  
Privatleasing fr. 2.895:- /mån** 
 

• Stort lastutrymme • Hög komfort  
• Många utrustningsalternativ  

sidor av din stad. Utvecklade i Barcelona med valfrihet, körglädje och smarta tekniska 
lösningar i fokus. Med framhjuls- eller fyrhjulsdrift. Bensin, diesel eller biogas. Fem eller 
sju säten. Valen är många, men framförallt är de dina.  

S  U  VEAT RBAN EHICLESTM Med en SUV från SEAT får du möjlighet att upptäcka nya 

seat.se

Adress: Askims Industriväg 11 - Tel: 031-750 16 70 - Öppettider: Vardagar 9-18, Helger 11-15 - http://seat-goteborg.se/  

Bilarna på bilden 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). Blandad körning Arona 3,9–6,1 
l/100 km; Ateca 5,2–8,4 l/100 km; Tarraco 5,8–9,0 l/100 km. CO2-utsläpp Arona 107–144 g/km (NEDC 98–115 g/km); Ateca 145–198 g/km (NEDC 120–168 g/km); Tarraco 152–204 g/km (NEDC 129– 166 g/km). Miljöklass 
EU6 AG. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta bas. på VWFS basränta. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften 
liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.  

Se Askim från en ny vinkel. 

SEAT Arona  
Pris fr. 169.900:- 
Privatleasing fr. 2.195:- /mån** 
 

• Rymlig • Lättkörd  
• Välutrustad  

SEAT Tarraco 
Pris fr. 264.900:- 
Privatleasing fr. 3.495:- /mån** 
 

• Upp till 7 platser • Fullt utrustad från start 
• 5 stjärnor – Säkrast i klassen  

SEAT Ateca 
Pris fr. 224.900:- 
Privatleasing fr. 2.895:- /mån** 
 

• Stort lastutrymme • Hög komfort  
• Många utrustningsalternativ  

sidor av din stad. Utvecklade i Barcelona med valfrihet, körglädje och smarta tekniska 
lösningar i fokus. Med framhjuls- eller fyrhjulsdrift. Bensin, diesel eller biogas. Fem eller 
sju säten. Valen är många, men framförallt är de dina.  

S  U  VEAT RBAN EHICLESTM Med en SUV från SEAT får du möjlighet att upptäcka nya 


