
Detta är en kraftfull och lättanvänd hög-
tryckstvätt med bra prestanda. Den är 
kompakt och ergonomisk, med integre-
rad förvaring av tillbehören. På den här 
modellen regleras trycket smidigt direkt 
på munstycket, som även 
har ett enkelt 
klicksystem för byte 
av munstycken.

Sommarpris: 

2.295 kr
(Ord. pris 3.709 kr)

Den batteridrivna fönstertvätten Nilfisk 
Shine ger snabbt rena fönster, utan att 
lämna några ränder. Den suger upp vattnet 
från rutan, efter rengöringen - utan något 
droppande smutsigt vatten. Och den 
ergonomiska designen gör det enkelt att 
rengöra även i låga fönsterkarmar. 

Sommarpris: 595 kr
(Ord. pris 695 kr)

Takboxen är en smidig lösning när du snabbt vill få plats för alla extra prylar. Thule tak-
box Alpine har ett patenterat snabbfäste, som gör monteringen både enkel och säker. 
Boxen går att öppna från båda långsidorna, vilket underlättar vid i- och urlastning.

Sommarpris: 

3.495 kr 
(Ord. pris 5.864 kr)

Smart Shine: 

54 kr  
(Ord. pris 72 kr)

Specifikation: Pålitlig aluminiumpump. Vagn för hög mobilitet. 
Slangrulle. Förvaring av spolhandtag. munstycke och skumut-
rustning. Integrerad förvaring av slang och elkabel. Tryckregle-
ring på Tornadomunstycket. Click & Clean munstyckssystem för 
snabbt och enkelt byte mellan munstycken. Automatisk start/
stopp. 
Robust design. Högtryckstvätt C 130.1-6 CAR. Art. nr: T  250555  

Specifikation: Två bredder på sugmunstycken, 170 och 280 mm. Ergonomisk design. Låg vikt. Smutsvattenbehållare, 100 ml. Lång 
batteritid. Bältesclips. Fönstertvätt Smart, 280/170 mm. Art. nr: T 250198. Smart Shine fönstertvätt, 500 ml. Art. nr: T 250056 

Högtryckstvätt Nilfisk C130.1 CAR

Fönstertvätt Nilfisk Smart

Takbox Thule Alpine.

Sommarerbjudanden.

Skodakortet* är kopplat till en kredit som du kan 
utnyttja när du betalar service, reparationer och tillbe-
hör i Skodas butiker och verkstäder. Dela upp betal-
ningen på 12 månader utan att betala ett öre i avgifter 
eller ränta. Inga dolda kostnader bara ett smart kort 
som passar alla. Läs mer på Skodakortet.se

*Skodakortet Visa har en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Skoda återförsäljare eller om du frångår din 
delbetalningsplan för köpet tillkommer15,85% i rörlig ränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en effektiv ränta på 19,75% vid en skuld på 10 000 
kr i 12 månader (2017-01-20). Exempel: Handla för 10 000 kr och betala 918 kr/mån i 12 månader. Totalt återbetalningsbelopp 11 008 kr. Volkswagen 
Group Sverige AB (kreditförmedlare) förmedlar kredit i samarbete med Ikano Bank AB (Publ), org.nr 516406-0922 (kreditgivare).

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

192:- /mån

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

50:- /mån

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

292:- /mån

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

166:- /mån

Med en kylbox i bilen har du alltid kylda 
drycker, mellanmål, m.m. nära till hands. 
Den här boxen kan även ställas om för 
varmhållning av mat när du har behov  
av det.
 
Placera den antingen i baksätet och  
förankra med bilbältet, eller i bagaget  
och anslut till bilens 12 V-uttag

Sommarpris: 1.295 kr
(Ord. pris 2.048 kr)

Var redo när oljelampan tänds och ha en 
flaska motorolja i bagaget. Då slipper du 
att bli överraskad och kan snabbt köra 
vidare utan tråkiga förseningar.

Castrol EDGE Professional LongLife är 
anpassad efter de olika krav som varje 
motor har. Allt för att din Skoda 
ska fungera optimalt!

Sommarpris: 179 kr
(Ord. pris 286 kr)

Specifikation: Volym 20 liter. Art. nr: 000065400E 

Kylbox från Skoda Original.

Motorolja.

Dela upp betalningen med det kostnadsfria Skodakortet!

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

108:- /mån

Specifikation: Längd: 232 cm. Bredd: 70 cm. Höjd: 42 cm. Volym: 430 liter. Vikt: 15 kg. Maxlast: 50 kg. 4–6 skidor/4–5 
snowboards. Max. skidlängd: 220 cm. Art. nr: T 706347B

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/8-2017 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Reservation för felskrivning och eventuell slutförsäljning.

Skoda 
Original 
Lasthållare

Modell Art nr Ord pris Kampanjpris

Yeti 5L0 071 151 1575:- 1195:-

Suberb Combi 3V9 071 151 2165:- 1450:-

Octavia Combi 5E9 071 151 1850:- 1195:-

Fabia Combi  6V9 071 151 1650:- 1195:-


