
LÄGG TVÅ KRONOR
PÅ VINTERDÄCKEN.

ALL INCLUSIVE!
Vid köp av 4 däck ingår däckskifte 

inkl. balansering utan extra kostnad. 

Värde 1.000:-

*Med SkodaKort Visa kan du dela upp ditt köp på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0 % (2018-08-29). 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 en 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. 16.85 % rörlig ränta och 
aviseringsavgift 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 (2018-08-29). 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.

ÄR DAGS ATT BYTA UT VINTERDÄCKEN TILL NYA?
GÖR TVÅKRONORSTESTET.

Lagen säger att du måste ha minst 3 millimeters mönsterdjup, men experterna 
rekommenderar att du byter när mönsterdjupet är omkring 5 millimeter. 
Vinterdäcken ska ju säkert klara av snö, is, modd, smältvatten och mycket annat. 
Det är enkelt att testa om du har tillräckligt mönsterdjup: Stoppa ner en tvåkrona 
i mönstret, med kungens näsa före. Om näsan inte når fram till däckets yta, då är 
det dags att tänka nytt.

VI SER TILL ATT DU FÅR EXAKT RÄTT DÄCK.

Att skaffa nya däck handlar om så mycket mer än att kolla dimensionen  
och beställa. Våra däckexperter är specialister på ŠKODAs modeller, och  
de kan avgöra vad som är det bästa valet för just din bil och din körning.
Välkommen in till oss.

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. 
På Preems bemannade stationer får du dessutom 15 öre i rabatt per liter drivmedel. ŠKODA Kortet Visa har ingen årsavgift. 
Kontakta oss eller läs mer på skoda.se

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic dubb  

4 däck 9 353:- eller  

(Ord. pris 11 691:-)  
Dimension 225/45 R17 94T
Art. nr. X97ZGY530407 

Goodyear Ultra Grip Ice 2 friktion

4 däck 10 329:- eller  

(Ord. pris 12 911:-)  
Dimension 225/45 R17 94T  
Art. nr. X97ZGY548460 
Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp F. Buller 67. 

Nokian Hakkapeliitta R3 friktion

4 däck 7 398:- eller  

(Ord. pris 9 248:-)  
Dimension 205/55 R16 XL 94R  
Art. nr. X97ZN430601 
Energidekl: Bränsle B. Våtgrepp F. Buller 72. 

Nokian Hakkapeliitta 9 dubb

4 däck 8 130:- eller  

(Ord. pris 10 163:-)  
Dimension 205/55 R16 XL 94T  
Art. nr. X97ZN32204 

617:-/mån* 
Ger 7398 poäng

861:-/mån* 
Ger 10329 poäng

779:-/mån* 
Ger 9353 poäng

678:-/mån* 
Ger 8130 poäng

Kampanjprisexempel:  

Allt för din Skoda - Tips, råd och intressanta artiklar som underlättar ditt bilägande och bilåkande: skoda.dinbil.se

Är dubbat eller dubbfritt bäst? Vilka däck sänker min bränsleförbrukning?  
Vilken gummiblandning passar i vårt nordiska klimat? Fråga oss.  
Vi är experter på din bilmodell och vet precis vilka däck som passar bäst. 

VI ÄR EXPERTER PÅ BÅDE ŠKODA OCH DÄCK.

Samtliga priser avser 4 däck, fälg ingår ej. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 december 2019. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt däck till din bil och säkerställer 
att dina däck finns hemma när du ska skifta hjul. 

Boka tid för 
hjulskifte.

http://skodagoteborg.se/tillbehor-reservdelar/dack-falg/boka-hjulskifte/
http://skodagoteborg.se/anlaggningar/
https://skoda.dinbil.se/goteborg/

