
KAMPAGNEPRIS TIL SUPERB
1,6 TDI / 2,0 TDI ..................................... kr. 17.495,-
INKL. WEBASTO STANDARDTIMER TIL KR. 656,-

TIMER MED NEM 
FORUDINDSTILLING
Timeren kan programmeres 
med op til 3 starttids-
punkter 24 timer i 
forvejen ..........  Kr. 656,-

TELESTART T91  
FJERNBETJENING
Enkel tænd/sluk funktion. 
Rækkevidde op til 1000 m. 
Feedbackfunktion fortæller 
dig om bilvarmeren er 
aktiveret eller 
afbrudt ..................  Kr. 2.995,- 

TELESTART T100 HTM 
FJERNBETJENING
Enkel tænd/sluk funktion. 
Rækkevidde op til 1000 m. 
Beregner selv, på baggrund 
af udetemperaturen, hvornår 
varmeren skal aktiveres. Du skal 
blot indstille ønsket 
køretidspunkt ........ Kr. 3.495,- 

THERMO CALL TC3 
Betjen din bilvarmer uanset hvor 
du befinder dig, via opkald, SMS 
eller med en app. Programmering 
af starttid op til 24 timer i 
forvejen. Feedback funktion 
ved SMS. Op til 5 autoriserede 
telefonnumre.
  Kr. 3.795,- 

  BILVARMERPRISERNE ER INKL. MOMS OG MONTERING, EKSKL. BETJENINGSMODUL. SEPTEMBER 2013.

Slip for at skrabe bilens ruder fri for is og sne. En bilvarmer varmer kabinen 
op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri og motoren bliver forvarmet til 
driftstemperatur. Du kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop 
kaffe - bilen er køreklar, når du ønsker det. Kom godt fra start, få maksimal 
komfort og start dagen sikkert og miljøvenligt!

KAMPAGNEPRIS TIL CITIGO
1,0 kun ......................................................... kr. 12.995,-
INKL. WEBASTO STANDARDTIMER TIL KR. 656,-

KAMPAGNEPRIS TIL FABIA
1,2 TSI og 1,6 TDI kun ........................... kr.  14.495,-
INKL. WEBASTO STANDARDTIMER TIL KR. 656,-

KAMPAGNEPRIS TIL OCTAVIA
1,2 / 1,4 TSI / 1,6 / 2,0 TDI kun ............. kr. 16.995,-
INKL. WEBASTO STANDARDTIMER TIL KR. 656,-

Fornuften er også inklusive 
Med ŠKODA Citigo kan du hverken klage over pladsen, udstyret eller prisen. Alligevel introducerer vi nu ŠKODA Citigo med en 
All Inclusive pakke, så du fra kun 1.998 kr./md. får fi nansiering, forsikring, tryghedsaftale og 5 års service- og reparationsaftale. 
Og så er den din efter bare fem år. Lad fornuften sejre og prøv den hos din nærmeste ŠKODA-forhandler.

fra 1.998 kr./md.Finansiering* Tryghedsaftale

Forsikring** Service- og reparationsaftale***

* Finansiering: ŠKODA Citigo Active 3d 60hk i standardfarve. Intropris: 84.900 kr. Lev. omk.: 3.680 kr. Citigo vist med ekstraudstyr. Løbetid: 60 mdr. Udbetaling: 20.000 kr. Var. debitor rente: 2,99%. 
ÅOP: 10,7 %. Mdl. ydelse: 1.485 kr. Positiv kreditgodk. forudsættes. Kaskoforsikring obligatorisk. Lånebeløb i alt: 81.370 kr. Samlede kreditomkostn.: 19.543 kr. Samlet beløb tilbagebetales: 89.100 kr. 
** Forsikringstager: min. 24 år. Km pr. år: max 14.000. *** Dækker ikke skader, dæk og glas. Jf. gældende standardvilkår for service- og reparationsaftaler. Forbrug ved blandet kørsel fra 22,2-24,4 km/l. 
CO2-emission 95-105 g/km. 

Årets bil 
2013
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Varm kabine, varm motor 
og afrimede ruder.

Få en god start
på dagen.

ANDRE BETJENINGSMULIGHEDER:

WEBASTO STANDARDTIMER
- inkl. i kampagnepriserne

ŠKODA ESBJERG
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