Nyhet!
Gjør et kupp
på ustillingsŠKODA
Rapid
Spaceback
og demobiler!

fra 1.484,- pr mnd!*
GRATIS vinterhjul i leieperioden.

www.spaceback.no

www.skoda.no. For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring
se skoda.no. Årsavgift kommer i tillegg. *Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

Introduksjonstilbud med 1,99% rente!
2013 Octavia Ele 105 hk TDI

Black Magic perle, sort stoff, delskinn, Amundsen dab+,
lane assist med avbl. innvendig speil, park.varmer.

2013 Octavia Ele 140 hk TSI

Brilliant silver, sort stoff, alcantara interiør, 10 høytalere,
dig. equalizer, columbus m/ lane ass, trafikkskiltgj, park.
varmer mm.

2013 Yeti Active 110 hk
4X4 Vision

Shark blue met., reflex onyx,
stoff, avtagbart hengerfeste.

Med
nyheten *ŠKODA Rapid Spaceback har vi nok en gang
laget en bil som gir deg mye bil *
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Navi, bi-xenon, kessy, skinn, 8alu,
avtagb. hengerfeste, lydsystem.tlf

Navi, tlf, 17” sommerhjul, 8 alu ,el.
klima, cruise control, sensor bak

El.klima, mørkeruter, 8 alu, ryggesensor, cruise control

Nå 339.000,-

Nå 219.000,-

Nå 205.900,-*

Nyheten Rapid
Spaceback fra kr 213.800,-.
*
*

Forhandler
Adresse, telefon, internett Olav Ingstadsvei 8. Tlf. 24 03 22 70. rud@moller.no

*Priseks. Forbrukerleie pr mnd
ŠKODA Rapid Spaceback fra kr 1.484,-

Engangsleie kr 40000,-. Forbrukerleie 3 år/45.000 km.
Etableringsgebyr kr 4.988,-. Termingebyr kr 107,- er inkl. i
månedsleien. Gjennomsnittlig årsleie kr 34.076,-. Årsavgift
kommer i tillegg. 1,99% rente. Renten er subsidiert i tre år,
Navi, tlf, cruise control, aircondition,
for deretter å bli justert til normal produktrente.
8 alu, ryggesensor, glasstak
Alle priser er inkl. mva.

Nå fra 134.900,-*

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se skoda.no. Avbildet modell
kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO²-utslipp fra 3,9-5,5 liter/100km, 104-127 gr/km.
Pris er inkl. frakt og levering. Årsavgift kommer i tillegg.

