
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.

Kampanj:  Thule 
VeloCompact  

3.495:- (ord. pris 5.399:-)

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*

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 >> 

Erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

https://www.youtube.com/embed/pbmGrBJte1Y

