
www.skoda.no

Nyhet ŠKODA Superb.
Vi har en stor nyhet å komme med, bokstavelig talt: Nye Skoda Superb er her, antageligvis klassens romsligste bil. Ikke bare sitter føreren godt, 
men også passasjerene i baksetet har fått rikelig med plass. Og det er selvfølgelig ikke bare plassen som gjør at Skoda Superb er en komfortabel 
bil å kjøre. Som navnet antyder, er dette en bil som byr på gode kjøreegenskaper, det nyeste innen teknologi og det lille ekstra. Så velkommen til 
prøvekjøring, av både forsete og baksete.  

Superb Bussines Economy

Superb
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Hvorfor er alle opptatt av 
benplass på fl yet og ikke i bilen?

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO²-utslipp fra 4,2 
liter pr 100km, 109 gr/km. Priser: 5-dørs kombi fra 291.800,-, stasjonsvogn fra 305.300,- (frakt og levering Oslo). Årsavgift og frakt utenfor Oslo kommer i tillegg.

Nyhet ŠKODA Superb.
Hvorfor er alle opptatt av benplass på flyet og 
ikke i bilen?

Nå har vi lagersalg på leveringsklare Škoda alldrive 4x4 octavia og Suberb! 
Dette er biler som er perfekte for norske veier. Høyere bakkeklaring, utvendig styling, omfattende  
utstyrsnivå og firehjulsdriftsystemet Haldex4. Men vær rask, tilbudet gjelder bare så langt lageret rekker!

LaGERSaLG
på Škoda alldrive octavia og Suberb

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.  

Drivstofforbruk og CO2-utslipp fra 6,3-8,2 l/100 km, 165-191 g/km.                   Pris er inkl. frakt og levering. Årsavgift kommer i tillegg. CO
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2013 ŠkoDa octavia alldrive inkl. metallic lakk og vinterhjul

fra 299.900,-* 
2013 ŠkoDa Superb alldrive inkl. metallic lakk og vinterhjul

fra 439.900,-* 

Modellene har bl.a. følgende utstyr:

- Hengerfeste

- Bluetooth handsfree

- Multiratt for radio/tlf

- Sun set mørke ruter

- Delingsnett

- Parkeringssensor bak

- Amundsen navigasjon (kun Superb)
 

Olav Ingstads vei 8, 1351 Rud. Tlf.: 24 03 22 70. www.mollerbil.no/rud

Ta kontakt med våre selgere for prøvekjøring.

espen.haarseth@moller.no

Tlf 2403 2274
lars.magnus.tofthagen@moller.no

Tlf 2403 2273

Olav Ingstads vei 8, 1351 Rud.  www.mollerbil.no/rud

lasse.c.branden@moller.no

Tlf 2403 2850
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