Är du redo för sommaren?

Sommaren är äntligen här, se till att vara förberedd innan
du sätter dig bakom ratten och drar iväg på semestern.
Allt för en skönare och trevligare färd.

799 kr

Luktar det surt när
du sätter på din AC.
Det kan vara fräscht att rengöra luftkonditioneringen (AC)
med jämna mellanrum. Bakterier och smuts trivs bra i det
fuktiga systemet och bakterierna sprider sig sedan via luften
som blåses ut via luftutblåsen och cirkulerar runt i bilen.
Just nu AC-rengöring 799 kr

1.595 kr

Ev byte av friskluftsfilter tillkommer.

Väsksats för takboxen.
Den perfekta väsksatsen för en organiserad takbox. Enkel
att packa i och ur tack vare stor öppning. Axelrem och vadderade handtag för bekvämt bärande. Sidoficka för lätt åtkomst
till mindre sake.r Smidig märkning av väskan med färgade kort
(medföljer). Sidohandtag för bekväm hantering i takboxen.
Sats med 4 väskor 1.595 kr

Ordinarie pris 2.159 kr

Mått: Väska (LxBxH): 73 x 38 x 31 cm. Volym: 60 liter. Vikt 0,75. Art nr: T 780006

5.995 kr

Packa smart
Thule Motion XT XL är en snygg och rymlig takbox
med smarta funktioner och användarvänlig design.
Kampanjpris 5.995 kr

Ordinarie pris 7.883 kr

Specifikation: Längd: 215 cm | Bredd: 91,5 cm | Höjd: 44 cm | Volym: 500 liter
Vikt: 23,5 kg | Maxlängd skidor: 200 cm | Maxlast: 75 kg | Färg: blanksvart.
Art nr: T 706298B

4.995 kr

Cykelhållare VeloSpace XT 2c
Thule VeloSpace XT är en mångsidig cykelhållare särskilt
framtagen för stora och tunga cyklar, som elcyklar och
fatbikes men fungerar precis lika bra för andra cyklar.
Kampanjpris 4.995 kr

Ordinarie pris 6.099 kr

Allmän information: Max antal cyklar 2. Lastkapaciteten kan utökas till tre cyklar med hjälp
av Thule VeloSpace XT Bike Adapter | Lastkapacitet: 60 kg | Maxvikt per cykel: 30 kg Mått:
135 x 69 cm | Vikt: 18,6 kg | Ramdimensioner: 22-80 mm | Max däckbredd 4,7 tum
Max hjulbas 1300 mm | Avstånd mellan cyklar: 25 cm | 13-polig elkontakt. Art nr: T 705938

1.795 kr

Cykelhållare Thule Upride
Thule UpRide, takmonterad cykelhållare, uppfyller alla krav för
cyklister som vill ta väl hand om sina cyklar på ett snabbt och
effektivt sätt. Den ger utmärkt skydd för cykelramen och kan
hålla i stort sett alla typer av cyklar samtidigt som den är barnsligt
enkel att lasta och fästa, och du slipper ta av cykelns framhjul.

Kampanjpris 1.795 kr

Ordinarie pris 2.375 kr

Allmän information: Lastkapacitet 20 kg | Max däckbredd 3 tum (3-5 tum med adapter
TH 5991) Cyklar 20 tum - 29 tum | Mått 163 x 31,5 x 10,5 cm | Vikt 7,7 kg. Art nr: T 707599

159 kr

1 liter Olja
Longlife 3 och Longlife 4
Kampanjpris 159 kr

Ordinarie pris 272 kr

Longlife 3. Art nr: G 052195M2.
Longlife 4. Art nr: G 052577M2

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 aug 2019. Cykelhållare t.o.m 31 juli. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

Med ŠKODA Kortet Visa kan du dela upp betalningen
på 12 månader utan ränta och avgifter.
Med Skodakort Visa kan du dela upp ditt köp hos din Skoda återförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% (2019-01-17).
Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. Skodakort Visa är en löpande kontokredit med
ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Skoda 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 återbetalningsbelopp 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.

