
Welkom bij AutoArena
In deze voorjaarseditie van onze Autokrant informeren 
wij u graag over actueel nieuws van onze merken en 
service aanbiedingen. Samen met ons team zijn we druk 
onderweg om ons service aanbod voor de komende 
jaren verder uit te breiden. Na de zomervakantie 
gaat de schop in de grond voor de bouw van ons 
MobilityCenter en aan het eind van het jaar gaan we 
het Volkswagen Bedrijfswagencenter verbouwen en 
een nieuwe showroom voor het merk SEAT realiseren. 

Daarmee blijven we steeds in 
beweging en spelen we in op 
de laatste ontwikkelingen als 
complete mobiliteitspartner. 

U bent van harte welkom 
op een van onze locaties!

Roel Clevers, Directeur
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Werken bij
AutoArena?
Welkom als
1e Automonteur!
Bekijk al onze vacatures op 

www.autoarena.nl/vacatures

... wij ruim 200 auto’s hebben staan op het 
Arena OccasionPark Venlo.

... u bij ArenaRent ook auto’s kunt huren, wij hebben 
een vloot van 300 auto’s.

... wij altijd op zoek zijn naar goede vakmensen.

... wij 200 nieuwe auto’s op voorraad hebben staan 
van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT 
en Volkswagen Bedrijfswagens .

... u gratis pechhulp krijgt in Europa bij onderhoud 
uitgevoerd door AutoArena.

De nieuwe 
Volkswagen Arteon.
p.3

De nieuwe 
SEAT Ibiza.
p.10

De Audi A6 allroad
quattro edition.
p.6

Alstublieft...
van AutoArena, voor u! 

Bezoek onze Lenteshow van 9 t/m 11 juni 
in Venlo en Venray en ontvang een

GRATIS ATTENTIE

AutoArena
Daarmee blijven we steeds in 
beweging en spelen we in op 

KOOPZONDAG 11 JUNI VENLO - VENRAY 10.00 - 17.00 uur

LENTESHOW9, 10 EN 11 JUNI
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Private Lease:
het nieuwe rijden. 

Deze zomer nog comfortabeler met uw 
nieuwe auto op vakantie? Bekijk onze 
Private Lease Top 10 en kom snel langs.

Betalen voor gebruik en niet voor bezit. Deze 
trend is niet meer te stoppen en maakt betaal-
baar autorijden voor iedereen mogelijk. 
Logisch dat steeds meer mensen 
kiezen voor de voordelen 
van Private Lease.

De Private Lease (actie)prijs wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door 
Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn 
o.b.v. Private Lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. 
Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt 
de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeeldingen en prijzen kunnen 
afwijken van de werkelijkheid. (Actie)prijs kan fl uctueren, zolang de voorraad strekt. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.
de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeeldingen en prijzen kunnen 

Is uw auto al klaar 

voor de vakantie?

Waar u ook heen gaat deze zomer, vergeet niet 

om ook de Vakantiecheck even op uw lijstje 

te zetten. Wij checken uw auto dan uitvoerig 

op alle belangrijke punten, zodat u zeker weet 

dat u ongehinderd kunt genieten van 

uw welverdiende vakantie. 

U bent van harte welkom.

Comfortabel 
op vakantie 
met een 
huurauto.
Op vakantie met een ruimere auto, 
een trekhaak voor uw caravan of 
gewoon lekker een weekendje op 
pad met een cabrio? Bij ons bent 
u voor al uw wensen aan het juiste 
adres. Wij regelen snel en eenvoudig 
een passende auto tegen een 
superscherpe prijs.

Onze populaire vakantie-auto’s:

 Volkswagen Touran

 ŠKODA Superb Combi

 SEAT Leon ST

1

2

3

 Volkswagen Beetle Cabrio

 Audi A3 Cabrio

4

5

Private Lease Top 10

 SEAT Mii   VANAF  € 179 P.M.

 VOLKSWAGEN UP!   VANAF  € 199 P.M.

 AUDI A1   VANAF  € 295 P.M.

 ŠKODA RAPID SPACEBACK VANAF  € 339 P.M.

 SEAT IBIZA   VANAF  € 295 P.M.

 VOLKSWAGEN POLO  VANAF  € 249 P.M.

 SEAT LEON   VANAF  € 339 P.M.

 VOLKSWAGEN GOLF  VANAF  € 349 P.M.

 ŠKODA FABIA   VANAF  € 249 P.M.

 AUDI Q2   VANAF  € 479 P.M.

 VAST MAANDBEDRAG  INCLUSIEF WEGENBELASTING

  ONDERHOUD EN REPARATIE   INTERNATIONALE PECHHULP

INBEGREPEN

 INCLUSIEF ALL-RISK VERZEKERING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Onweerstaanbaar voor de ogen.

Een nieuw tijdperk op designgebied breekt aan met de 
gloednieuwe Arteon. Met zijn premium uitstraling en 
elegante design weet deze fraaie vierdeurs iedereen te 
verrassen. Ook vanbinnen. Want door de lange wielbasis
en afmetingen van de Arteon ervaart u een zee aan 
ruimte, welke plek u ook kiest. Minstens zo royaal is het 
uitrustingsniveau. Standaard beschikt de Arteon over 
veel features en loopt hij voorop als het gaat om de 
allernieuwste assistentiesystemen. Innovaties die net 
zo indrukwekkend zijn als de Arteon zelf. 

De nieuwe Arteon staat 17 juni bij ons in de showroom, 
maar is nu al bestelbaar. 

Vanaf 17 juni bij ons in 
de showroom.

De nieuwe Arteon.

Royale kofferruimte van 563 liter.

Versnelt uw hartslag 
en uw dataverkeer. 

Een lust voor 
het oog.

Comfort op het 
hoogste niveau.
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Met de Mijn Volkswagen app bent u altijd 
verbonden met uw Volkswagen. De app 

vertelt u alles wat u over uw Volkswagen 
wilt weten. Zo kunt u bijvoorbeeld op 
afstand zien of uw auto op slot staat, 

waar u hem heeft geparkeerd, wanneer 
u moet tanken en wat uw verbruik is. 

En een primeur in Nederland: door een 
samenwerking met Parkmobile betaalt u 
voortaan ook uw parkeerkosten gewoon 

via de Mijn Volkswagen app. Bestel 
daarom vandaag nog de module voor uw 

Volkswagen, laat hem gratis door ons 
inbouwen en download de app.

Nu weet u echt alles 
over uw Volkswagen. 

Zijn de deuren 
dicht?

Open het dashboard 
van uw app en u 

weet het.

Morgenvroeg 
tanken?

Check thuis alvast 
hoeveel kilometer u 

nog kunt rijden.

Wat is de Think 
Blue-score?
Hoe lager uw 

brandstofverbruik, 
hoe hoger u scoort.

Uw auto in 
beweging?

De app meldt 
het direct.

Wilt u extra comfort of sportiviteit met extra veel voordeel? 
Kies dan voor één van de vele Business- en Business 
R-modellen van Volkswagen waarbij uw voordeel 
kan oplopen tot ruim € 6.715. 

Zoals bijvoorbeeld de indrukwekkend ruime en nu 
nog rijker uitgeruste Passat of Passat Variant, tijdelijk 
met gratis DSG-automaat t.w.v. maximaal € 2.900. 
Maar wees er snel bij want de voorraad is beperkt. 

De Business-modellen 
van Volkswagen.

Standaard met de 
Mijn Volkswagen app.

De nieuwe Golf. 
Klaar voor nu.

Functies bedienen met één simpele handbeweging? De nieuwe Golf maakt het mogelijk. Daarnaast zitten 
er nog veel meer innovaties op de nieuwe Golf. Zo is de Golf Comfortline bijvoorbeeld standaard uitgerust 
met o.a. voetgangersherkenning en Adaptive Cruise Control waarmee u automatisch op de juiste afstand 
van de auto voor u blijft.

Met een actieradius van maximaal 300 kilometer 
bent u met de nieuwe e-Golf niet meer gebonden aan 
stedelijke ritten. Daarnaast profiteert u van slechts 4% 
bijtelling waardoor u al een e-Golf rijdt vanaf € 52 netto 
bijtelling per maand. Om elke kilometer nog leuker te 
maken, is ook de e-Golf standaard al zéér rijk uitgerust. 

Meer weten over de nieuwe Golf en e-Golf? 
Kom langs en ontdek alle innovaties die autorijden 
nog makkelijker en veiliger maken. U rijdt al een 
Golf vanaf € 21.990.

Tot max. 

€ 6.715 
voordeel

100%
elektrisch

100%
elektrisch

Ontdek ook de nieuwe e-Golf. 
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Een Volkswagen bedrijfswagen is niet de goedkoopste. 
Maar... koopt u zo’n goede bus, dan bent u verzekerd 
van betrouwbare Volkswagen kwaliteit en kunt u 
bouwen op een bewezen hoge restwaarde. 

En dan is er ook nog eens een App waarmee u zuiniger 
leert rijden. Alles bij elkaar opgeteld, bent u met een 
Volkswagen bedrijfswagen zomaar goedkoper uit dan 
u zou denken. 

En dan rijdt u ook nog eens een échte Volkswagen. 
Voor de snelle beslisser zijn er nu voorraad-deals. Met 
veel voordeel op een Volkswagen Caddy, Transporter 
of Crafter.

Volkswagen Bedrijfswagens. 
Onderaan de streep 
een slimme investering.

Gaat uw Volkswagen of Volkswagen bedrijfswagen al wat langer mee? Dan komt hij in aanmerking voor 
Economy Service. U profiteert in dat geval van een extra lage prijs voor onderhoud en reparaties die uitgevoerd 
worden door onze monteurs die officieel gecertificeerd zijn door de Volkswagen fabriek. 

Voordelig onderhoud voor Volkswagen modellen die al wat langer meegaan

De voordelen van Economy Service
 Vaste lage onderhoudsprijzen

  2 jaar garantie op onderdelen
 en uitgevoerde werkzaamheden

  Gratis pechhulp binnen Europa 

  Altijd gebruik van originele onderdelen

 Gratis APK bij onderhoud

  Gekwalificeerde Volkswagen monteurs

U kunt uw Golf twee maanden voor de vervaldatum 
laten keuren. In combinatie met een onderhouds-
beurt is de APK zelfs gratis.

Weet u zeker of uw airco goed werkt? Voorkom
dure reparaties en nare luchtjes door uw airco tijdig 
te laten reinigen en onderhouden.

Airco onderhoud voor € 99 
Inclusief geurbehandeling

De nieuwe 
Crafter.

 Maakt zwaar werk licht.

Ervaar het zelf. Stap nu
in voor een proefrit.

crafter.nl

APK voor € 25

Caddy 
onderhoudsbeurt 

€ 195
Polo 

onderhoudsbeurt 

€ 175
Polo 

onderhoudsbeurt 

€ 175

De voordelen van Economy Service

onderhoudsbeurt 

€ 195

De voordelen van Economy Service

€ 195

Profiteer van de 
voorraad-deals.

Tot ruim

€ 7.500
voordeel

Tot ruim 

€ 5.900
voordeel

Tot ruim 

€ 9.700
voordeel

Profiteer van de 

Tot ruim

€ 7.500
voordeel

Tot ruim 

€ 5.900

€ 9.700
voordeel

voordeelvoordeel
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Audi editions

De stoere, dynamische lijnen van de S line edition onderstrepen het sportieve karakter van uw Audi. 
Deze extra aantrekkelijke uitvoering is beschikbaar voor de Audi A1, A1 Sportback, A3, A3 Sportback, 
A3 Limousine, A3 Cabriolet, A4 Limousine, A4 Avant, A6 Limousine, A6 Avant en de Q3. Kom langs en 
ontdek een sportief voordeel dat tijdelijk oploopt tot wel € 15.654,-. Er is al een Audi S line edition 
vanaf € 26.352,-.

Wie zakelijk rijdt, wil graag wat meer comfort. De exclusieve en zeer rijk uitgeruste Audi Lease edition 
is tijdelijk met een voordeel tot € 8.948,- beschikbaar voor de A3, A3 Sportback, A3 Limousine, 
A4 Limousine, A4 Avant, A6 Limousine en A6 Avant. Vanaf € 30.822,- rijdt u al in een Audi Lease edition. 
Kom langs voor een proefrit en ontdek nog meer Audi.

Audi S line edition
Ongekende sportiviteit en comfort

Wie zakelijk rijdt, wil graag wat meer comfort. De exclusieve en zeer rijk uitgeruste Audi Lease edition Wie zakelijk rijdt, wil graag wat meer comfort. De exclusieve en zeer rijk uitgeruste Audi Lease edition Wie zakelijk rijdt, wil graag wat meer comfort. De exclusieve en zeer rijk uitgeruste Audi Lease edition Wie zakelijk rijdt, wil graag wat meer comfort. De exclusieve en zeer rijk uitgeruste Audi Lease edition Wie zakelijk rijdt, wil graag wat meer comfort. De exclusieve en zeer rijk uitgeruste Audi Lease edition 

Met de Audi A6 allroad quattro heeft u een auto gevonden waarmee u uw eigen
weg inslaat. De adaptive air suspension komt daarbij goed van pas. Deze 
elektronisch geregelde luchtvering met traploos instelbare demping past het 
onderstel automatisch aan de rijsituatie aan.

De Audi A6 allroad quattro edition is voorzien van o.a.:
• Lederen bekleding in de kleur Milano •  19" lichtmetalen velgen in
• MMI navigatie plus   10-spaak design
• BOSE Surround Sound • Audi connect
• Audi parkeerhulp plus met  • Stoelverwarming vóór
 achteruitrijcamera • Elektrisch verstelbare stoelen
• Ambienteverlichting • Armleuningen in leder
• Comfortairconditioning met 4 zones

allroad quattro editions

Audi Lease edition
Nog meer Audi dan u al van ons gewend bent

De nieuwe Audi RS 5 Coupé
Een pure sportauto die met zijn vermogen van 
maar liefst 331 kW/450 pk net zulke krachtige 
prestaties neerzet als zijn elegante design oogt.

De nieuwe Audi RS 3 Sportback 
en Limousine
Met onder de motorkap de krachtigste vijfcilinder 
ter wereld staan deze beide A3 topmodellen 
garant voor indrukwekkende prestaties.

De Audi e-tron Sportback concept
In 2019 wordt gestart met de productie van de 
volledig elektrische Audi. Deze heeft een actie-
radius van 500 km en een aandrijving van 320 kW.

Audi update

Waarom een geëff end pad kiezen? 

Waar hij u ook brengt, in de nieuwe Audi A4 allroad quattro ervaart u de unieke 
combinatie van state-of-the-art innovaties, een uitzonderlijk hoog uitrustingsniveau 
en de sublieme werking van quattro permanente vierwielaandrijving.

De Audi A4 allroad quattro edition is voorzien van o.a.:
• Audi virtual cockpit • MMI navigatie plus
•  18" lichtmetalen velgen in 5-twinspaak  • LED-koplampen en achterlichten

dynamic design • Audi sound system
• Audi connect diensten (3 jaar) • Diefstalalarm
• Comfortairconditioning

U rijdt de Audi A4 allroad quattro edition 
vanaf € 53.475,- 

U rijdt de Audi A6 allroad quattro edition 
vanaf € 74.275,- 
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*Actie is geldig tot en met 31 augustus. Zolang de voorraad strekt.

Draadloze telefoonlader

Bluetooth® koptelefoon

 Bij onderhoud aan uw 
Audi ook uw navigatie 
weer up-to-date

Lifestyle & Accessoires 
audi.nl/shop

Nu voor € 99,- 
i.c.m. een onderhoudsbeurt

Goed voorbereid op de zomer

Audi boek voor kids
De reis naar elke bestemming wordt voor kinderen nu nog leuker met het Audi kinderboek! Onderweg hebben 
de kids nu volop tijd om de verschillende puzzels te maken. Sudoku’s, raadsels en letterpuzzels wachten erop 
om door ze te worden opgelost. Maar het boek staat ook tjokvol met kleurplaten, teken- en denkopdrachten. 
Ze vervelen zich zich daarom geen moment met dit superleuke boek. En dat is voor u een prettig vooruitzicht.

Bestel het Audi boek voor kids via audi.nl/shop

LED zaklamp met powerbank

Door wijzigingen in het wegennet 
en verkeerssituaties kunt u ondanks 
uw navigatiesysteem voor verrassingen komen 
te staan. Laat daarom uw navigatiesysteem 
tijdig updaten. audi.nl/navigatie

en verkeerssituaties kunt u ondanks 

€ 45,65

€ 35,-

€ 132,-

Klaar voor 
vakantie

Laat u een Audi Vakantiecheck uitvoeren, dan krijgt u 
tijdelijk een set Sun protection & After Sun cadeau*. 
Zo bent u helemaal goed voorbereid op de zomer.

Gaat u deze zomer met de auto op vakantie? Of bent u al een tijd niet bij uw Audi-dealer 
geweest voor een controle? Wij bieden u als Audi-rijder een vakantiecheck aan voor 
slechts € 19,-. Uw Audi wordt dan op 17 punten gecontroleerd, zodat uw Audi weer 
helemaal klaar is voor de vakantie. En mocht er iets vervangen moeten 
worden, dan heeft u direct inzicht in wat er moet gebeuren om weer met 
een gerust hart op weg te gaan.

Met de Audi Vakantiecheck op 17 vitale punten 
voor slechts € 19,-
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INDRUKWEKKEND 
 VEELZIJDIG

Er is al een KODIAQ 
vanaf € 28.990,-

De KODIAQ staat nu 
bij ons in de showroom

De belangrijkste functies van de App nog even op een rij:
• Gemakkelijk uw parkeerkosten betalen
• Houd uw zakelijke en privé kilometers bij
• Vind uw ŠKODA terug
• Check het brandstof niveau
• Controleer of uw auto op slot staat
• Controleer of uw ŠKODA op de handrem staat
• Persoonlijke Rijstijl-score
• Weet wanneer onderhoud nodig is
• Verminder de kans op pech

Extra: ritregistratie voor de belastingdienst
Met de ritregistratiesysteem module kunt u met één druk op de knop alle gegevens 
overzichtelijk downloaden. Deze extra functie kost € 99,- voor 2017.
 
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.skoda.nl/mijnskoda 
en vraag uw dealer naar de actievoorwaarden.

De nieuwe ŠKODA KODIAQ is groot(s). 
Niet alleen door zijn lengte van 4,7 meter, 
de optionele derde zitrij of grootste bagage-
ruimte in zijn klasse. De kracht van de 
KODIAQ zit ook in zijn enorme veelzijdigheid, 
breed motorengamma, keuze uit voor- en 
vierwielaandrijving en de beschikbaarheid 
van hoogwaardige assistentie- en infotain-
mentsystemen. 

Veilig, zuinig, krachtig
De KODIAQ biedt keuze uit drie TSI benzine-
motoren en twee TDI dieselmotoren. 
Afhankelijk van de motorisering is de 
KODIAQ er met handgeschakelde zesbak of 
automatische DSG-transmissie. Vrijwel alle 
versies zijn leverbaar met vierwielaandrijving. 
In combinatie met een DSG-automaat en 
vierwielaandrijving mogen de TDI-motoren 
tot wel 2,5 ton trekken! 

Assistentie op hoog niveau
Hoogwaardige assistentiesystemen onder-
steunen de avontuurlijke inslag van de 
KODIAQ. Zo behoren tot de standaard of 
optionele uitrusting zaken als Trailer Assist, 
Area View, Front Assist met City Emergency 
Brake, Adaptive Cruise Control en Blind 
Spot assist. Daarnaast is de KODIAQ 
up-to-date als het gaat om infotainment en 
connectivity; bijvoorbeeld om uw smart-
phone te koppelen aan het infotainment 
systeem. 

Aantrekkelijke Business-uitvoering 
vanaf € 33.030,-
De KODIAQ is direct al leverbaar als zakelijk 
zeer interessante Business-uitvoering met 
onder meer lichtmetalen velgen, navigatie-
systeem, parkeersensoren, bluetooth 
telefonie met stuurbediening en Climatronic 
automatische airconditioning. U rijdt al een 
KODIAQ vanaf € 28.990,-. 

De module van de Mijn ŠKODA app is nu ook achteraf te installeren in uw ŠKODA. 
Heeft u een Fabia, Octavia of Superb met een bouwjaar van 2010 tot 2016? 
Dan profi teert u tot eind juni 2017 van een mooie aanbieding: voor slechts € 99,- 
(normaal € 249,-) bouwt uw ŠKODA-dealer de module snel en vakkundig in zodat 
u snel van de App gebruik kunt maken. U download de Mijn ŠKODA App gratis en 
geniet dan met deze module van 3 jaar connectiviteit. Nieuw is de mogelijkheid om 
via de app uw parkeerkosten te betalen. Simply Clever!

Alle info over uw ŠKODA bij de hand, tijdelijk extra voordelig

MIJN ŠKODA APP

ONTDEK DE NIEUWE ŠKODA KODIAQ

Mijn ŠKODA Module 
nu ook achteraf te 

installeren in uw ŠKODA

Tijdelijk van € 249,-

voor € 99,-

UW ŠKODA
OOK CONNECTED?
NU SLECHTS € 99,-
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KLAAR VOOR
   DE ZATERDAG: 
 DE NIEUWE 
  ŠKODA OCTAVIA 

De nieuwe ŠKODA Octavia en Octavia Combi staan nu bij 
ons in de showroom. Het nieuwe design maakt hem nog 
strakker en zijn slimme technologieën zorgen voor nog 
meer comfort, veiligheid en effi  ciency. Uiteraard behoudt de 
Octavia een belangrijk pluspunt: een ruimteaanbod waar je 
u tegen zegt. 

Volledig bij de tijd
Met de nieuwste generatie infotainmentsystemen is de
nieuwe Octavia helemaal van deze tijd. Standaard of 
optioneel zijn grote displays in glasdesign, WLAN-hotspot 
en LTE-module voor dataverkeer. Hoe innovatief hij precies 
is, laten zaken zien als Blind Spot Detect, Rear Traffi  c Alert 
en Crew Protect, uw inzittendenbescherming.

U rijdt al een Octavia vanaf € 22.790,-
Naast ruime keuze in TSI- benzinemotoren en TDI-diesel-
motoren, is er ook een G-TEC krachtbron voor aardgas. 
U rijdt al een Octavia Greentech Active Hatchback vanaf 
€ 22.790,- en Combi vanaf € 23.690,-. 

ŠKODA heeft het aanbod in de webshop verder uitgebreid 
met 100% originele ŠKODA-accessoires, uiteenlopend 
van wielensets, trekhaken, entertainmentsystemen en 
(dak) draagsystemen tot bijvoorbeeld kinderzitjes. 
Alle 100% originele ŠKODA-accessoires onderscheiden 
zich door kwaliteit, optimale pasvorm en worden 
geleverd met ŠKODA’s merkgarantie. Een slimme feature 
daarbij is de handige kentekencheck waarmee direct de 
juiste accessoire voor uw ŠKODA wordt gevonden. 

NU IN DE SHOWROOM

ŠKODA WEBSHOP:
NU OOK ORIGINELE 
ŠKODA ACCESSOIRES

De nieuwe Octavia staat nu bij ons 
in de showroom.

Er is al een nieuwe Octavia vanaf 
€ 22.790,-. Bijtelling € 165,- p.m.

Tech pakket
introductie korting

€ 1.000,-

optioneel zijn grote displays in glasdesign, WLAN-hotspot 
en LTE-module voor dataverkeer. Hoe innovatief hij precies 
is, laten zaken zien als Blind Spot Detect, Rear Traffi  c Alert 
en Crew Protect, uw inzittendenbescherming.
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geleverd met ŠKODA’s merkgarantie. Een slimme feature 
daarbij is de handige kentekencheck waarmee direct de 
juiste accessoire voor uw ŠKODA wordt gevonden. 

ŠKODA WEBSHOP:
NU OOK ORIGINELE 
ŠKODA ACCESSOIRES

in de showroom.
Er is al een nieuwe Octavia vanaf 
€ 22.790,-. Bijtelling € 165,- p.m.€ 22.790,-. Bijtelling € 165,- p.m.

Bekijk alle accessoires 
op shop.skoda.nl

ŠKODA 
VAKANTIECHECK 

€ 19,95
Op vakantie gaan is hard werken. Daar kunt u 

dus best wel wat hulp bij gebruiken. 
Kom daarom binnenkort even langs voor de 

ŠKODA Vakantiecheck. We checken uw ŠKODA 
dan op maar liefst 30 vitale punten zoals banden, 

remmen, onderstel, motorruimte elektrische 
installatie en interieur. 

Plan dus vandaag nog een afspraak 
met onze werkplaats. 

ŠKODA 
Vakantiecheck
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De nieuwe 
SEAT Ibiza.

Start moving.
Nog heel even en dan is hij er echt: de nieuwe SEAT 
Ibiza. Met zijn sportieve looks en nieuwste technologie 
zal hij menig hart doen smelten. Bovendien is deze 
5-deurs sportieveling de ruimste in zijn klasse en 
helemaal naar jouw smaak samen te stellen door de 
ruime keuze aan kleuren en accessoires. Ook mooi 
meegenomen: de zuinige motoren belasten zowel jouw 
portemonnee als het milieu niet te veel!

Op en top SEAT design. 
De strakke lijnen van SEAT, de driehoekige Full Led-
koplampen en opvallende dagrijverlichting laten geen 
enkel misverstand over bestaan wat voor auto jij rijdt: 
de nieuwe Ibiza. De nieuwe materialen onderstrepen 
het hippe karakter van jouw Ibiza.

Een echte trendsetter. 
De nieuwe Ibiza is zijn tijd vooruit. Front Assist, Traffi c 
Jam Assist, Adaptive Cruise Control, Apple Car Play, 
draadloze telefoonoplader en een BeatsAudio™ systeem 
met 6 premium speakers en 300 Watt sound system? 
You name it, het is allemaal mogelijk bij de nieuwe Ibiza. 

Vlot voor de dag komen. 
Natuurlijk horen er bij zo’n uiterlijk ook sportieve prestaties. 
Daarom rijden alle benzine- en diesel-motoren van de 
nieuwe Ibiza lekker vlot en trakteren ze je toch op een 
laag verbruik. Wist je dat de nieuwe Ibiza meteen al 
leverbaar is als Reference, Style, Xcellence en FR? Zo is 
er altijd een Ibiza die bij jou past.

Have a question?

Ask.

Have a dream?

Chase it.

Wanna meet up?

Invite. Go for it.

Want something?

Kun jĳ  ook niet wachten
om achter het stuur te 

zitten van de nieuwe Ibiza? 

Start moving en kom 
vanaf 18 juni naar onze 

showroom voor een 
proefrit. Je rĳ dt hem al 

vanaf € 15.900. 
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De nieuwe 
SEAT Ibiza.

Op een bepaald moment in je leven ben je overal klaar
voor. Je bepaalt zelf wat je doet, wie er voorop loopt en 
wat je rijdt. De vernieuwde Leon is klaar voor iedere
situatie, net als jij. Hij is intenser, scherper en slimmer. 
Wat blijft is zijn sportieve design, betrouwbare 
technologie, hoge uitrustingsniveau en natuurlijk 
dynamische rijeigenschappen.

Ben jij klaar voor de vernieuwde SEAT Leon? 
Dan is dit het moment. Kom snel naar de showroom en 
ontdek een auto die iedere uitdaging bereikbaar maakt. 
Je rijdt hem al vanaf € 22.150. 

Kun jij niet wachten om een proefrit te maken in de vernieuwde SEAT Leon? 
SEAT introduceert de virtuele proefrit. Ga naar seatvirtualtestdrive.nl en ervaar de speciale features van de 
vernieuwde Leon gewoon thuis op je bank.

ALS JIJ ZOVER BENT.

DE VERNIEUWDE SEAT LEON.

SEAT VAKANTIECHECK 
NU € 19,95

DAKDRAGERS 
NU VOOR € 199

GRATIS MOBILITEITSSERVICE 
BIJ ONDERHOUD

AIRCO ONDERHOUDSBEURT 
INCL. GEURBEHANDELING € 99*

CAN RUITENSPROEIER-
VLOEISTOF € 3,99

ZOMERBANDEN NU MET 
EXTRA KORTING

Zon, strand, zee en avontuur. We kunnen niet wachten tot de zomer er is. Om alles 
uit de zomer te halen is het goed te weten dat jouw SEAT er net zo klaar voor is als jij. 
Doe daarom de Vakantiecheck en laat je auto op wel 30 punten checken. Je ontvangt 
tevens de SeatZac t.w.v. € 39,95 cadeau en je krijgt tot 30% korting op accessoires. 

Maar er is nóg meer zomers voordeel: van korting op Airco onderhoud en zomerbanden 
tot heel veel vakantieaccessoires. Ook een geruststellend idee: laat je nu onderhoud 
uitvoeren, dan krijg je gratis pechhulp tot maximaal 2 jaar in (bijna) heel Europa. 
Maak vandaag nog een afspraak, dan kan jouw zomer niet meer stuk! 

*Van toepassing op auto’s voorzien met het R134a koudemiddel, gebruikt bij SEAT modellen tot week 22 2016.
Kijk op seat.nl/service voor meer informatie.

SEAT GAAT LOS DEZE ZOMER.

ONTDEK ALLE ZOMERACTIES INCLUSIEF 
VAKANTIECHECK VOOR € 19,95.JOUW SEAT NET ZO 

ZOMERKLAAR ALS JIJ. 



Venlo - Venray - Panningen

Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Tel. 077 - 306 06 66
Boxmeer, Handelstraat 9. Tel. 0485 - 52 16 40 Showroom Venlo Showroom Venray

www.schadenetvenlo.nl   -  www.schadenetvenray.nl

Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo

Servicevestigingen
Keizersveld 85, Venray
J.F. Kennedylaan 20, Panningen

Voor een zorgeloze schadeafwikkeling!

• Gecerti� ceerd hersteller voor 
Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA

• Gecontracteerd door uw 
verzekering- en leasemaatschappij

• Alle merken personen- en 
lichte bedrijfsauto’s

Wij hebben
vacaturesSchadecalculatorPlaatwerker

ArenaRent
Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo
tel. 077-320 30 41 www.arenarent.nl

Particulier en zakelijk autoverhuur
250 personenauto’s en 50 bedrijfswagens

Brandstofverbruik Ø 3,4 - 6 l/100 km (1L op 16,6 - 29,4 km); CO2-uitstoot Ø: 88 - 130 g/km. 
Alle vermelde consumentenadviesprijzen zijn verkoopprijzen inclusief, btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en meeruitvoeringen bevatten.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

www.arenalease.nl

VOORDEELSHOWHOW
L E N T E

Polo Edition II 1.0 TSI 95 pk

Snel rijdenSnel rijden

Nu
€ 17.495

Exclusief 
inruilpremie van

€ 1.300

Private Lease

vanaf € 239
p.m.

Polo Edition II 1.0 TSI 95 pk

 Airconditioning
 Lichtmetalen velgen
 App connect
 Getint glas
 Cruise control
 Multifunctioneel stuurwiel
 Midden armsteun

Extra ingekocht, extra voorraad

KOOPZONDAG
11 JUNI VENLO - VENRAY 10.00 - 17.00 UUR

ORDEE
9, 10 EN 11 JUNI

VENLO
VENRAY

BEKIJK HET AANBOD OP WWW.AUTOARENA.NL

Nu
€ 17.495

Exclusief Polo Polo Polo Polo Polo Polo Polo Polo Polo Edition II 1.0 TSI 95 pkEdition II 1.0 TSI 95 pkEdition II 1.0 TSI 95 pk

240 OCCASIONS OP HET

Zomeractie: 10% korting en 2.000 kilometer vrij per week!
Geldig t/m 31 augustus.

240 OCCASIONS OP HET

ARENA OCCASIONPARK IN VENLO

OP
=

OP

 Standaard DSG-automaat
 Vanaf € 194,- netto bijtelling per maand
 Standaard met de Mijn Volkswagen app

ARENA OCCASIONPARK IN VENLO
VVO

OP
De allerlaatste 
Passat GTE-modellen 
met 15% bijtelling.


