
Thule UpRide 

Takmonterad cykelhållare
Universell upprätt cykelhållare utan kontakt med cykelramen, för snabb och sä-
ker montering och bästa skydd för ramen. Passar att  
monteras ihop med Skoda Original lastbågar.

Egenskaper: 
n  Ingen kontakt med cykelramen eftersom haken har ett säkert grepp om framhjulet
n  Passar för cyklar med kolfiberramar
n  Mångsidig utformning som passar cyklar med icke-traditionell ram, bakhjulsfjädring och flaskhållare
n  Enkel montering när du vill flytta hållaren från den ena sidan av bilen till den andra
n  Hjulrem med pumpspänne fäster snabbt bakhjulet på hållaren
n  Passar de flesta cyklar med hjul på 20–29 tum och upp till 3 tums bredd (upp till 5 tum med  
      Thule UpRide Fatbike Adapter, säljs separat)
n  Maximal cykelvikt är upp till 20 kg.
n  Cykeln kan låsas fast i cykelhållaren som i sin tur kan låsas fast i takräcket (lås ingår)

Tekniska specifikationer: Mått 163 x 31.5 x 10.5 cm. Vikt  7.7 kg.      Art nr: T 707599 

Kampanj:   Thule UpRide 
1.850:- (ord. pris 2.199:-)

Fräscha upp luften i din bil!
Skoda AC-service
Precis som att tändstiften måste bytas ut ibland 
måste även luftkonditioneringen rengöras med jämna 
mellanrum. Det samlas nämligen fukt, damm och 
smuts i flänsarna och då bildas det, bakterier och 
svamp. Detta påverkar luften som blåser in i bilen 
som du sedan andas in. Vi rengör från svamp, bak-
terier och mikrober samt gör en totalkontroll av din 
Skodas AC-system. Friskuftsfilter är en färskvara  
och kan behöva bytas, detta informerar vi dig i så  
fall om vid kontrollen.

AC-rengöring 

nu 599 kr
Nu 20% rabatt 
på material vid byte av 
friskluftsfilter.

Kontrollpunkter
n  AC-rengöring.
n  Kontroll av kyleffekt i bil.
n  Kontroll av friskluftsfilter.
n  Okulärkontroll av rör & slangar.
n  Kontroll av skick på drivrem & kompressor.

Fördelar 
n  Eliminerar bakterier, svamp och mikrober.
n  Tar bort pollen, damm och nikotin.
n  Minskar risken till allergiska besvär.
n  Avlägsnar obehagliga lukter.

AC-rengöring

Se video >> 

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.

Mycket  
enkel att 
montera

Kampanj:  Thule 
VeloCompact  

3.495:- (ord. pris 4.999:-)

Thule VeloCompact 2 7-pin 

Cykelhållare 
för dragkrok.
Lätt och kompakt hållare för daglig användning (för två cyklar).

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

291:- /mån*

12 månaders ränte-
& avgiftsfri delbetalning

155:- /mån*

Egenskaper: 
n  Enkel lastning av cyklar tack vare de löstagbara cykelarmarna med låsbara vred
n  Enkelt utdragbara hjulhållare gör det möjligt att transportera cyklar med lång hjulbas
n  Den smarta fotmanövrerade tiltfunktionen gör bagageutrymmet lättåtkomligt
n  Den justerbara enhandskopplingen gör hållaren lätt att montera
n  Enkelt att fästa hjulen tack vare långa spännband med pumpspännen
n  Enkel att fälla ihop och förvara – får plats i de flesta bagageutrymmen
n  Cyklarna kan låsas fast i cykelhållaren som i sin tur kan låsas fast i dragkroken (lås ingår)
n  Förmonterad – inga verktyg behövs

Tekniska specifikationer: Mått 130 x 56 x 76 cm. Vikt  14,1 kg.      Art nr: T  705925

Se video >> 

Nu 20% rabatt 
på original lastbågar.

Lastbågar.

Dessa erbjudande går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

https://www.youtube.com/watch?v=pbmGrBJte1Y
https://www.youtube.com/watch?v=sOlEnEw5mbI

