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s e a t . s e
Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Våra erbjudanden kan ej kombineras med andra rabatter/avtal.  SEAT Ibiza 1,4: blandad körning 6,4–6,5 l/100 km, koldioxid 154–156 g/km. SEAT Leon 1,6: blandad körning 7,5–7,6 l/100 km, koldioxid 180–183 g/km. 

SEAT Altea 1,6: blandad körning 7,6–7,8 l/100 km, koldioxid 182–185 g/km. Samtliga modeller: miljöklass 2005, 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service Mobility. 

VARNING! PROVKÖRNING 
KAN LEDA TILL BESTÅENDE BEGÄR.

Tävla i 
vår racing-

simulator, vinn 
actionfyllt
dataspel.

Kom in på en provkörning och låt dig imponeras av SEATs absoluta spetsmodeller, med prestanda utöver det vanliga. Välkommen!

Göte Carlssons Bil ABOrrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se

Öppet: lördag och söndag 11-15, vecka 34

PREMIÄR FÖR KIA 
EUROPAS FÖRSTA KOMBI MED 7 ÅRS GARANTI

KIA cee´d Sporty Wagon är en unik bil på många sätt. Det är den första kombin i 

Europa med 7 års garanti. Den är också ovanligt pigg och rolig att köra för att vara en 

familjebil med gott om plats för såväl barnvagnar som golfbagar. En mängd säkerhets-

detaljer gör också bilen till ett tryggt val - allt till ett pris som verkligen tål att jämföras! 

Välkommen in på en provtur eller läs mer på kia.se

KIA  pris från158 900:-
Europas första kombi med 7 års garanti. 
Sex krockkuddar, aktiva nackskydd fram, antisladdsystem (ESP), 
AC samt musikanläggning. 

För KIA cee´d gäller 7 års nybilsgaranti, vilket innebär bekymmersfritt bilägande i 7 år eller 150 000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt KIA Motors Sweden AB:s rekommendationer. 
Bränsleförbrukning blandad körning 4,9-6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 128-165 g/km. Tester enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Köper du en KIA cee’d Sporty Wagon före den 4 september 2007 får du 
fri försäkring i 6 månader genom KIA Motors Bilförsäkring. Tillsammans 
med 7 års garanti ger det dig en riktigt trygg bilaffär.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Mån-fre 10-18, lördagar sommarstängt. www.karbybil.se


