FRAMTIDENS
ELEKTRISKA KÖRGLÄDJE

ELBIL.

LADDHYBRID.

MILDHYBRID.

100% elektrisk körglädje: Upptäck den fantastiska
känslan som det ger att köra en elbil från BMW. Njut
av den lokalt utsläppsfria och det kompromisslösa
direkta svaret från motorns, den revolutionerande accelerationsprestandan, de unikt agila köregenskaperna - och känslan av att röra dig ljudlöst och med en
svävande känsla i trafiken.

Maximal effektivitet, högsta komfort och exklusiv kördynamik: Det är vad BMW:s plug-in hybrider står för.
Den förenar som ingen annan fordonstyp det bästa
av två världar och ger med sin extra elektriska drivning
individuella valmöjligheter och körning utan utsläpp i
din vardag med en enkel knapptryckning.

Mildhybridtekniken omvandlar bromsenergin hos
bilar med traditionell förbränningsmotor till elektrisk
energi och gör den tillgänglig för bilens elsystem och
motorn. Det minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som du tack vare de intensifierade accelerationsegenskaperna kan dra nytta av
de tydligt dynamikhöjande fördelarna.
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Missa inte våra 10-års
erbjudanden fram till den
30 november 2020
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COROLLA HYBRID ACTIVE - 5-DÖRRARS
• Backkamera
• Toyota Touch 2 multimediasystem
• Strålkastare reflektor LED
• Strålkastare med ”Follow-me-home”-funktion
• CO2 : 101 g/km

Från
236.900 kr

RAV4 ACTIVE - SUV 5-D
KOMFORTPAKET
• Backspegel, inre, automatiskt avbländande
• Rattvärme
• Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer
• Parkeringssensorer fram & bak
• El man baklucka
• Nyckelfritt lås- och tändningssystem
• Vindrutetorkare med regnsensor
• CO2 : 128 g/km

Från

348.800 kr

C-HR HYBRID X-EDITION - SUV 5-D
• Fälgar 18”, lättmetallfälgar
• Nyckelfritt lås- och tändningssystem
• Rattvärme
• Tonade rutor
• Vindrutetorkare med regnsensor
• Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara
• CO2 : 111 g/km

Från
264.100 kr

Just nu motorvärmare samt
vinterhjul på köpet vid
finansiering hos oss på
Toyota-finans om ni
beställer senast 30 november!

Vid köp av en ny
Plug-inbil
så ingår en
laddbox

10% på
reservdelar samt
verkstadsjobb

2,95%
Ränteerbjudande
vid köp av
begagnad bil
och lagerbil

Lackbehandling!
Silverrekond på köpet om
du beställer ett
Ceramic Pro K
lackskydd
Värde 1 495 kr

Vinterhjul
ingår
vid köp av
ny bil**

10 kr

Vinterkontroll
• batteri
• däck
• belysning
• vindruta
• torkarblad
• glykol

25% rabatt
på tllbehör
(Gäller inte däck/hjul)
* Mer information om vad som ingår lämnas av säljarna
** Gäller alla bilar som inte är Plug-in
Samtliga erbjudanden gäller under tidsperioden 19/10 - 30/11.
Laddbox och Vinterhjul gäller vid finansiering av bilen via Toyotafinans
eller BMW-finans.

Följ oss i sociala medier! Sök på ”Lindholms Bil”

Sjögatan 1R, Örnsköldsvik | 0660-60 00 60 | lindholmsbil.se
Försäljning: Måndag-fredag. 08.00-18.00. Lördag 11.00-14.00. Söndag Stängt
Butik och Verkstad: Måndag-fredag 07.00-17.00. Lördag Stängt

