DET FINNS INGET
DÅLIGT VÄDER.

ALL INCLUSIVE!
Vid köp av 4 däck ingår däckskifte
inkl. balansering utan extra kostnad.

Värde 1.000:-

Oavsett vad du tycker om regn och rusk,
så får din bil alltid leva enligt ur och skur-principen.
Det ställer krav särskilt på däcken. Så kontrollera att de
klarar en sommar till. Våra däckexperter rekommenderar
att du byter till nya när mönsterdjupet kommer neråt
3 mm. Då börjar kontrollen och bromssträckan försämras

allvarligt, särskilt på vått underlag. Om det är dags att
byta, hjälper vi dig med precis rätt sommardäck för just
din bil och din körning.
Välkommen in till oss.

Just nu har vi kampanj på sommardäck. Några prisexempel:

Goodyear EfficientGrip Perf.

Nokian Hakka Green 2

100 %
NÖJDHETSGARANTI

8 327:694:-

4 däck
eller

/mån*

eller

(Ord. pris 10 409:-) Dimension 215/45R16 86H
Art. nr. X97WGY536944. Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp A. Buller 68.

100 %
NÖJDHETSGARANTI

4 845:404:-

4 däck

(Ord. pris 6 056:-) Dimension 185/60R15 88H
Art. nr. X97WNOK9745. Energidekl: Bränsle B. Våtgrepp B. Buller 67.

Nokian Hakka Blue 2 Suv

Good Year Eagle F1 Asy 5

6 601:550:-

4 däck

4 däck
eller

/mån*

9 082:757:-

eller

/mån*

/mån*

(Ord. pris 11 353:-) Dimension 235/55R18 100V
Art. nr. X97WNOK0358. Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp A. Buller 71.

(Ord. pris 8 251:-) Dimension 225/45R17 94 Y
Art. nr. X97WGY549011. Energidekl: Bränsle C. Våtgrepp A. Buller 70.

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.
Samtliga priser avser 4 däck, fälg ingår ej. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 31 maj 2020. Med reservation för felskrivning och slutförsäljning.

Enklare med Däckhotell
Skifte | Tvätt | Kontroll | Transport | Förvaring
Medlem i Din Bil Kundklubb: 1.095 kr/säsong
(ord pris 1.295 kr/säsong)
Mer information om kundklubben: dinbilkundklubb.se

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

Boka tid för
hjulskifte.

Vi bjuder på
hjulförvaringsset!
Värde från 364:- Gäller vid köp av 4 st däck eller kompletta hjul.

Med ŠKODA Kortet Visa kan du dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter.
Med ŠKODA Kortet Visa kan du dela upp ditt köp hos din ŠKODA-återförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% (2020-01-27). Den genomsnittliga
månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalnings-belopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. ŠKODA Kortet Visa är en löpande kontokredit med ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer
att delbetala ditt köp utanför din ŠKODA-återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n 17,40% rörlig ränta och aviavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på
923 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 081 kr och en effektiv ränta på 21,27 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader. Samtliga räntor per 2020-01-27. Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), orgnr
516406-0922. Poäng utgår inte vid betalningar genom tjänsten Betalo eller kontantuttag.

