För dig som
vill ha mer.
Med inspiration från vår hemstad Barcelona skapar
vi bilar som förenklar vardagen. Den prisvinnande
designen känns igen både utvändigt och invändigt i
alla modeller. Smarta tekniska lösningar hjälper dig att
koppla upp din smartphone samtidigt som de assisterar
körningen. Körglädjen och känslan bakom ratten får
du på köpet. Inte konstigt att SEAT är ett av Sveriges
snabbast växande bilmärken.
Med SEAT Finansiering är det enkelt och problemfritt att
köra en ny SEAT dessutom ingår alltid 3 års fri service,
assistans och nybilsgaranti.

SEAT Tarraco TDI 4Drive DSG.

Pris fr. 384.900:- Privatleasing fr. 5.095:-/mån**
Utrustad med bl.a: Park Assist • Full-LED • Digital cockpit • Mediasystem 8″ pekskärm
• Front Assist • Lane Assist • eCall

Välkommen in, så hjälper vi dig att hitta din favorit.
Har du svårt att ta dig hit, inga problem. Vi har ﬂera
digitala tjänster, exempelvis videosamtal. Kontakta oss
på 031-750 16 70.

SEAT Ateca FR TSI 190 4Drive DSG.
Bilarna på bilderna är 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.
Ateca TSI 190 8,4 l/100 km CO2-utsläpp 190 g/km. Tarraco TDI 190 7,3 l/100 km CO2-utsläpp 192
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. Erbjudandet gäller
lagerbilar.

Pris fr. 319.900:-

Utrustad med bl.a: Fyrhjulsdrift • Automatväxellåda • FR Sportdesignpaket • Elbaklucka • Parkeringsvärmare
• Infällbar dragkrok • Park Assist med Parkeringssensorer • Regnsensor • KESSY nyckellöst system • Krompaket
• Digitalt kombiinstrument • Trådlös mobilladdare • Full-LED
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