
I mellomklassens nye utfordrer ŠKODA Rapid Spaceback vil du bli fristet til å rette blikket mot himmelen. Foruten de vanlige smarte løsningene som 
isskrape bak bensinlokket og et bagasjerom på 415 liter, kan du også få kupéen du har drømt om med panoramatak i glass. Det er mer bil for pengene.

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 fra 208.800,- inkl. frakt og levering Oslo. Årsavgift og frakt utenfor Oslo kommer i tillegg.

NAVIGER ETTER
STJERNENE

Nyheten Rapid Spaceback – med panoramatak!

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se mollerbil.no/rud.
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Forbr./utsl: Fra 3,9-5,5 liter/100km, 104-127 gr/km. Pris
fra 208.800,- inkl. frakt og levering Oslo. Årsavgift og frakt utenfor Oslo kommer i tillegg.

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

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)
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