Månadens erbjudanden för dig med SEAT kortet
NYHET! POÄNG PÅ ALLT. TILLBEHÖR TILL EXEMPEL.
Varje krona du handlar för genererar en poäng. När du kommit upp i 25 000 poäng dras 100 kr av från din nästkommande faktura.

12 månader ränte& avgiftsfri delbetalning

BESAFE IZI GO
MODULAR I-SIZE

233:-

/mån

Ger 2 799 poäng

Babyskydd för högsta säkerhet
och komfort. Unik kombination
av mjukt material och stoppning.
Integrerad solskärm, ventilation
och solskydd. Passar perfekt även
för barnvagn som travel system.
Nyutvecklade SIP+ absorberar
belastningen vid krock. Monteras på
iZi Modular i-Size bas som köps separat men kan även monteras med bilens
trepunktsbälte.

Kampanjpris

250:Ger 250 poäng

UNIVERSAL
SMARTPHONEHÅLLARE

Smart universal mobilhållare för din telefon. Enkel
montering i ventilationsgaller med en unik lösning för
fastsättning i de liggande spjällen.

233:-/mån vid 12 mån ränte- och avgiftsfri delbetalning • Kampanjpris: 2 799:- • Art nr: T 156 010

GARMIN DRIVE
SMART 61
EUROPA LMT-S

Art nr: T 451 007 • Kampanjpris: 250:-

12 månader ränte& avgiftsfri delbetalning

233:Ger 2 799 poäng

Håll dig uppkopplad bakom ratten med
smarta funktioner. Från förarvarningar och
anvisningar till handsfree och trafikinformation. Inbyggt Wi-Fi och mycket mer.
233:-/mån 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning
Kampanjpris: 2 799:- • Art nr: T 485 681

/mån

(( Lättanvänd GPS, ljusstark 6-tums
vändbar skärm
(( Laddad med kartor, realtidstjänster
med trafi kinformation och parkering
(( Varningar för kurvor,
hastighetsändringar, fartkameror,
järnvägsövergångar, viltövergångar
och mer
(( TripAdvisor®-betyg för intressanta
platser (POI), t.ex. hotell, restauranger
och sevärdheter

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Lokala prisvariationer kan förekomma.

Nya SEAT Ibiza. Start moving.
Byggd för att följa dina instinkter. Generöst utrustad från start.
Välj till Xcellence- eller FR-detaljer och sätt din egen signatur.
Vänta mindre. Lev mer.

Lanseringserbjudande!
Privatleasing från 1.795:-/mån**
Lanseringspris från 139.900:Bilar för snabb leverans.
Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil,
assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körn. 4,7 l/100 km, CO²-utsläpp 106 g/km.
Miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing 36 mån, max 4.500 mil, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde,
rörlig ränta baserad på VWFS basränta (augusti 2017). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavg.
liksom ev. tillval. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Erbjudandet
gäller lagerbilar t.o.m. 30 september 2017.

seat.se

