
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

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.

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


