
*Med Skodakortet Visa kan du dela upp ditt köp på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% 
(2017-10-01). Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 
kr. Skodakortet Visa är en löpande kontokredit med en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför 
din Skodaåterförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n. 16.85% rörlig ränta och aviavgift 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 (2017-10-01). 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. 2018-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Reservation för felskrivning och eventuell slutförsäljning.

▼

Läs mer ▼ ▼Dela upp köpet på 12 månader utan ränta och avgifter. 

Nu även poäng på allt.
Nu blir ŠKODA Kortet 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. 

Att vi alla behöver ladda batterierna
ibland, håller nog de flesta med om.
Men visste du att även bilbatteriet
måste laddas regelbundet?

En batteriladdare ger:
n  Säker start med fulladdat batteri

n  Förlängd livstid på batteriet
n  Minskad bränsleförbrukning

Kampanjpris 
på DEFA ChargerKit 1204

Kampanjpris:  2.830:- Ordinarie pris: 3.539:- 

Priset inkluderar batteriladdare, kablar & montering. Inkl. moms.

Alla behöver ladda 
batteriet ibland. 

Urladdade bilbatterier är den vanligaste orsaken till att bilägare ringer efter assistans. 
Dagens bilar är fullproppade med avancerad, energikrävande elektronik. I kombination 
med att vi färdas korta sträckor, hinner inte batteriet laddas ordentligt. Har du dessut-
om en bränslevärmare eller start/stop-funktion, är batteriet extra utsatt. Med  
en batteriladdare, fast monterad i bilen, blir  
batteriladdningen enkel och risken minskar  
för att du blir stående. Dessutom ger ett  
fulladdat batteri minskad bränsleförbrukning  
och förlänger batteriets livstid!

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

236:- /mån*


