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De nieuwe 
Touareg.

De nieuwe 
ŠKODA KAROQ.
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Ontdek de SUV’s 
van SEAT.
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NU GEOPEND
de WasArena

De modernste carwash van deze 
regio is nu geopend. 
Zie de achterpagina voor de

WELKOMSTACTIE

Welkom bij AutoArena
Zoals u van ons gewend bent informeren wij u graag in 
onze Autokrant over het actuele nieuws van AutoArena 
en onze merken.

AutoArena is uitgeroepen tot Audi Excellent Dealer 2018. 
Deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt aan de beste Audi 
dealers van Nederland!

Graag stellen wij u de WasArena voor. Op onze locatie 
aan de Celsiusweg in Venlo is een spiksplinternieuwe 
Carwash gerealiseerd met de nieuwste technieken om 
uw auto in topconditie te houden. Er zijn 2 roll-overs, 4 
overdekte ruime wasboxen en 4 stofzuigplekken. Ter plekke 
kunt u eenvoudig een wasprogramma selecteren en betalen. 

Op deze locatie is vanaf maart ook onze verhuurafdeling 
ArenaRent gevestigd, met een wagenpark van meer dan 
300 personenauto’s en bestelwagens. 

In de nieuwe frisse SEAT showroom presenteren wij 
de modellen en brengen wij u graag op de hoogte 
van de huidige acties. Tevens is in deze showroom de 
werkplaatsreceptie voor SEAT en ŠKODA gevestigd.

Inmiddels is de verbouwing van Arena BedrijfswagenCenter 
bijna afgerond en informeren wij u daar graag over de 
Volkswagen bedrijfswagen modellen, de juiste ombouw/
inrichting van uw bedrijfswagen en onze sales en service 
aanbiedingen. In deze nieuwe showroom is dan ook 
de werkplaatsreceptie voor Volkswagen Bedrijfswagens 
gevestigd.

In overleg met onze importeur zijn de vestigingen in 
Boxmeer en Venray samengevoegd. Onze klanten in 
het gebied Boxmeer zijn hierover geïnformeerd en zijn 
van harte welkom bij onze vestiging in Venray, waar we 
service-partner zijn voor al onze huismerken.

Zoals u ziet is AutoArena volop in beweging en speelt 
daarmee in op de laatste ontwikkelingen om uw complete 
mobiliteitspartner te zijn, particulier en zakelijk. Wij heten 
u dan ook van harte welkom op een van onze locaties! 
Zondag 27 mei is koopzondag bij AutoArena Venlo.
We begroeten u graag op één van onze locaties!

Team AutoArena 
Venlo, Venray, Panningen

Bezoek 

onze nieuwe 

SEAT

showroom!



De derde generatie Touareg is er. En wat voor een. 
Het nieuwe vlaggenschip van Volkswagen brengt luxe, 
comfort en rijervaring naar een nieuwe dimensie. Niet 
alleen is hij groter, breder en toch lichter dan voorheen. 
Het volledig nieuwe, moderne design straalt zelfverze-
kerdheid en sportiviteit uit en benadrukt nog meer zijn 
charme. Bovendien is het complete interieur opnieuw 
ontworpen en bent u met innovaties als IQ. verlichting, 
'Matrix led' koplampen en de Innovision Cockpit, net 
als de nieuwe Touareg, klaar voor de toekomst. 

Innovision Cockpit. 
De Innovision Cockpit is één van de hoogtepunten 
van de nieuwe Touareg. Het grote en breed gebogen 
scherm met een prachtige weergave, biedt een uniek 

en helder overzicht voor de bestuurder en een intuïtieve 
gebruikerservaring. 

Discover Premium navigatiesysteem.
Groot, groter, grootst. Het optionele Discover Premium 
navigatiesysteem zorgt voor een sterk verbeterde 
weergave van navigatie en multimedia dankzij een  
38 cm (15”) touchscreen. 

Bestel hem nu al.
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om u verder 
te laten informeren. We vertellen u graag meer over 
deze unieke Volkswagen SUV. En hoewel hij vanaf juni 
bij ons in de showroom staat, kunt u hem nu wel al bij 
ons bestellen vanaf € 79.750. 
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De nieuwe Touareg. De toekomst een  
stuk dichterbij.Nu al bij ons al te bestellen.

Met de nieuwe Polo kunt u alle kanten 
op. Of u nu houdt van pure snelheid,  
een sportief uiterlijk, zakelijke luxe of 
graag luistert naar een indrukwekkende 
beat. Er is altijd wel een Polo die  
helemaal bij u past. Weet u al waar u 
voor gaat? Kom snel langs en laat het 
ons weten. 

De Polo R-Line. 
Combineer uw Polo met het R-Line 
pakket voor een indrukwekkend sportief 
voorkomen. Standaard beschikt u over 
een R-Line grille, dakspoiler, extra  
dynamische bumpers en ga zo maar door. 
Het R-Line pakket is er al vanaf € 584.

De Polo Comfortline Business. 
Alle luxe die u zoekt in een zakelijke 
auto, maar dan wel tegen een voordelige 
prijs en bijtelling. Standaard is hij  
uitgerust met onder andere AppConnect 
en navigatiesysteem Discover Media. 
Tijdelijk vanaf 18.990. 

De Polo Beats. 
Kunnen uw zangkunsten wel een  
boost gebruiken? Ga dan voor de Polo 
Beats met 300 watt sterke geluids- 
installatie, 6 speakers en krachtige  
subwoofer. U rijdt deze muzikale  
topper al vanaf € 20.030.

De Polo GTI. 
Geen Polo is sneller dan de GTI. Al in  
6,7 seconden rijdt u naar 100 kilometer 
per uur. Om de sportieve beleving  
compleet te maken is hij voorzien van 
het bekende GTI interieur en exterieur.  
U rijdt hem al vanaf € 30.091.

De Polo. 
Voor welke 
uitvoering gaat u?

Met het oog op de toekomst is een duurzamere variant van 
de gewone benzine- of dieselauto geen overbodige luxe. 
Elektrisch rijden is het alternatief. Door gebruik te maken van 
batterijen en oplaadpalen in plaats van fossiele brandstoffen, 
worden auto’s zuiniger en meer milieubewust. Goed voor nu, 
maar vooral voor later. 

Volkswagen modellen van de toekomst.
Volkswagen staat bepaald niet stil op dit gebied. Omdat de 
toekomst vandaag wordt gevormd, is een aantal vertrouwde 
Volkswagen modellen nu al gedeeltelijk of compleet elektrisch. 

Maar Volkswagen kijkt verder. Binnenkort wordt er een hele 
reeks auto’s van de toekomst geïntroduceerd: I.D., I.D. BUZZ, 
I.D. CROZZ en I.D. VIZZION. Volledig elektrische krachtpatsers, 
ontworpen met ongekende innovativiteit en oog voor design. 

Elektrisch rijden biedt ook een unieke kans om met innovatieve 
features en vernieuwende designs aan de slag te gaan. Dat 
ziet men terug in deze vier Volkswagen conceptmodellen, die 
bijvoorbeeld op het gebied van stembesturing en autonoom 
rijden ver ontwikkeld zijn. Zo komt de toekomst ineens een 
stuk dichterbij. Kunt u ook niet wachten?

I.D.
Compleet, compact, comfortabel. 
De I.D. hatchback heeft een 
actieradius tussen de 400 tot 600 
kilometer en is voorzien van een 
volledig autonome rijmodus.

I.D. BUZZ.
De Volkswagen klassieker opnieuw 
uitgevonden. Het herkenbare design 
en de vele autonome rijfuncties 
maken van de I.D. Buzz nu al een 
elektrisch icoon.

I.D. VIZZION.
Het topmodel van de nieuwe 
elektrische Volkswagen modellen. 
De I.D. VIZZION rijdt volledig 
autonoom; dus zonder stuur, 
pedalen en dashboard.

I.D. CROZZ.
Een sportieve SUV met vierwiel-
aandrijving, klaar voor elk terrein. 
De I.D. Crozz is uitgerust met  
autonome Co-Pilot functies, heeft 
een actieradius tot 600 kilometer 
en is uitgerust met een nieuwe 
vorm van steminteractie.

De eigenwijze en stoere T-Roc is nog maar net geïntroduceerd en nu al is hij 
verkrijgbaar in twee extra varianten waarmee u zeker even kennis moet maken. 

T-Roc met 1.5 TSI motor.
Gaat u voor krachtig maar toch zuinig, dan is de T-Roc met 1.5 TSI Evo benzine- 
motor wel wat voor u. Bovendien is hij uitgerust met een soepele DSG-automaat 
waarmee u comfortabel in 8,4 seconden van 0 naar 100 accelereert. U rijdt 
hem al vanaf € 30.500. 

T-Roc R-Line.
Houdt u van sportiviteit én luxe? Combineer uw T-Roc Sport met het luxe 
R-Line pakket. Standaard beschikt u dan over 18 inch lichtmetalen velgen, 
speciale bumpers, digitale Active Info Display, opvallende R-Line bekleding  
en ga zo maar door. U rijdt hem al vanaf € 31.750. 

* De gratis DSG-automaat bij aanschaf van een Arteon geldt 
van 3-4-2018 tot en met 30-09-2018. Voor de Passat  
Limousine en Passat Variant geldt de actie tot 31-12-2018. 
De actie geldt niet op de Trendline uitvoering.

Het is goed zakendoen met Volkswagen. 
Koopt u nu een nieuwe Arteon, Passat 
Limousine of Passat Variant dan is de 
DSG-automaat tijdelijk helemaal gratis*. 
Deze automaat met ingebouwde dubbele 
koppeling maakt het mogelijk om vrijwel 
ononderbroken, zeer comfortabel en 
efficiënt van versnelling te wisselen. 
Dat maakt het de perfecte aanvulling 
op uw nieuwe toch al comfortabele 
Volkswagen. Snel schakelen naar onze 
showroom dus!

Gratis DSG 
automaat
op de Arteon  
en Passat.

100% 
elektrische 
Volkswagens.

De T-Roc.
Nu verkrijgbaar in twee extra varianten. 



Nu
€ 109
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U wilt goed onderhoud voor uw Volkswagen, maar wel voor een lage prijs?  
Dat komt goed uit. Want speciaal voor Volkswagens die al wat langer meegaan, 
hebben wij Economy Service. Oftewel extra lage prijzen voor onderhoud of  
reparatie en met 100% Volkswagen kwaliteit. 

De voordelen op een rij:

  Altijd 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 monteur.

Benieuwd naar de Economy Service onderhoudsprijzen voor úw Volkswagen?  
Neem vrijblijvend contact op met onze werkplaats of kijk op: 
volkswagen.nl/service/economy-service

Economy  
Service.
Lage onderhoudsprijzen.  
100% Volkswagen.

Hoe betrouwbaar uw Volkswagen ook is, banden 
slijten. En versleten banden zijn niet alleen 
oncomfortabel maar ook onveilig. Neemt u 
daarom geen enkel risico en laat uw banden 
checken door onze experts. En heeft u toch 
nieuwe banden nodig, dan vindt u bij ons voor 
iedere Volkswagen een ruime selectie Uniroyal 
en Continental zomerbanden die tijdelijk extra 
comfortabel en veilig zijn geprijsd. We rekenen 
graag uw bandenvoordeel uit! 

Bandenvoordeel  
bij Volkswagen.

Elk jaar neemt de koelcapaciteit van de airco van uw 
auto af. Daarom adviseren wij om regelmatig de air-
conditioning van uw Volkswagen te onderhouden en 
bij te vullen. Met goed airco-onderhoud bent u straks 
niet alleen verzekerd van frisse lucht, dit voorkomt ook 
dat kleine storingen uitgroeien tot dure reparaties. 

Wat houdt de airco servicebeurt in? 
Tijdens deze servicebeurt wordt uw airconditioning 
gevuld met nieuw koudemiddel en wordt het airco- 
en ventilatiesysteem gereinigd. Een geurbehandeling 
zorgt er daarnaast voor dat nare geurtjes voorkomen 
worden. 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
• Temperatuurmeting 
• Druk- en lektest 
• Controle van pollenfilter 
• Reinigen airco- en ventilatiesysteem 
• Vervanging koudemiddel 
• Visuele controle 
• Controle van de bediening 
• Anti-geurbehandeling 
• Desinfectie van luchtkanalen (anti schimmel)

Nu vanaf

€ 68

Horeca, groenvoorziening of bouw? Het is een greep uit de branches waarvoor 
Volkswagen Bedrijfswagens altijd een maatoplossing heeft. Dit maatwerk in inbouw 
en opbouw is een dienst die niet meer dan vanzelfsprekend is. We doen er namelijk 
iedere dag alles aan om elke vakman te helpen met een echte bus die voorzien is van 
de juiste ombouw en inrichting. 

Wilt u straks ook gegarandeerd rijden in zo’n Volkswagen bedrijfswagen die voldoet 
aan al uw bedrijfswensen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij werken 
graag voor u aan uw perfecte bedrijfswagen!

Kiest u voor een Volkswagen 
bedrijfswagen, dan staat uw 
bedrijfsvoering nooit stil.  
De kwaliteit van Volkswagen 
staat daarvoor garant. In 
combinatie met onze unieke, 
vergaande service is uw 
investering onderaan de 
streep de slimste investering. 
In onze bedrijfswagencentra 
staan wij altijd voor uw klaar 
met onze 7 Servicebeloften.

De 100% elektrisch aangedreven 
e-Crafter is nog vóór zijn markt-
introductie onderscheiden met 
de ‘Europese Transportprijs voor 
Duurzaamheid’ in de categorie 
‘Transport- en bestelwagens’. 
Met een actieradius van ruim 200 
kilometer is de e-Crafter bij uitstek 
geschikt voor ‘last mile-leveringen’. 
Ook voor andere toepassingen in de 
stad zoals een mobiele werkplaats is 
hij ideaal.

Krachtig batterijpakket
De standaard al complete e-Crafter 
heeft een eigen gezicht met onder 
meer metallic blauwe lak en een 
blauwe lijn in de grille. Ook in het 
interieur vindt men blauwe accenten 
terug. Het krachtige lithium-ion 
batterijpakket bevindt zich onder de 
laadvloer die daardoor dezelfde ruime 
afmetingen heeft als andere Crafters. 
Met de juiste lader zijn deze accu’s 
in 45 minuten tot 80% op te laden. 
Net zo vlot is ook de 100 kW/136 pk 
sterke elektromotor die zorgt voor 
indrukwekkende prestaties, zelfs met 
maximale belading. 

Volkswagen Bedrijfswagens.
Maatwerk per branche.

Ga naar shop.volkswagen.nl 
voor alle accessoires.

De Volkswagen e-Crafter.
Nu al onderscheiden.

Meer weten? Weten wat de e-Crafter voor uw bedrijf kan betekenen? 
Kom langs en laat u informeren.

Altijd rijden met  
de 7 Servicebeloften.

Verzekerd van een gezond werkklimaat 
met airco-onderhoud.
Inclusief gratis geurbehandeling.

Nu
€ 90

excl. btw

Airco-onderhoud  
inclusief geur- 
behandeling.

Volkswagen allesdragers

Koelbox

Volkswagen bagagebox

Tablet houder voor o.a. iPad

Van € 239 
voor

€ 199

Van € 59 
voor
€ 39

€ 199

€ 29,95

Je hebt opscheppen.  
En je hebt omkiepen. 
De Crafter Kipper.

Je hebt koelwagens.
En je hebt coolwagens. 
De Caddy Maxi Solar.

Je hebt vorm. 
En je hebt inhoud.
De Crafter Bakwagen.

Je hebt laden. 
En je hebt opladen. 
De E-load up!

24
uur

Bekijk de 7 Servicebeloften op vwbedrijfswagens.nl/servicebeloften.



Elektrisch rijden is de toekomst. De afgelopen jaren 
blikte Audi al vooruit met studiemodellen als de  
Audi e-tron quattro concept* en Audi e-tron Sportback 
concept. Die toekomst wordt realiteit met de komst 
van de eerste puur elektrische Audi eind 2018, als 
voorloper van een volledige lijn Audi e-tron-modellen. 
Om het belang te duiden dat Audi hecht aan  
elektrische mobiliteit en de Audi e-tron-modellen 
van de toekomst, is door Audi de veelzeggende  
campagne ‘Road to zero’ ontwikkeld. Audi heeft  
aangekondigd dat het nog vóór 2025 meer dan  
25 geëlektrificeerde modellen in het programma  
zal hebben, waaronder plug-in hybride en 100% 
elektrisch aangedreven modellen. 

De Audi e-tron met een actieradius van 500 km.** 
De Audi e-tron quattro concept wordt Audi’s eerste 
100% elektrische auto en heeft een actieradius van 

maar liefst 500 km. Drie elektromotoren, één bij de  
voorwielen en twee bij de achteras, zorgen voor  
ruim voldoende power en vlotte prestaties. Het 
systeemvermogen bedraagt 320 kW en tijdens de 
boostfase zelfs even 370 kW. Het koppel bedraagt 
800 Nm en daarmee sprint de Audi e-tron quattro 
concept in slechts 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u 
en daarna snel door tot de elektronisch begrensde 
topsnelheid van 210 km/u.

Maak nu een afspraak met de toekomst.
Eind 2018 kunt u de Audi e-tron quattro concept 
bestellen, waarna de eerste exemplaren begin 2019 
geleverd kunnen worden. Door uw Audi e-tron  
concept nu al te reserveren bij ons neemt u een  
voorsprong die niet meer in te halen is. Maak dus snel 
een afspraak met de toekomst op e-tron.audi.nl/
reserveren.

De nieuwe Audi A6 is een statement in het  
zakelijk verkeer en de snelste upgrade naar 
businessclass. Met zijn elegante design,  
dynamische karakter en aandacht voor efficiency 
zorgt hij voor een onovertroffen rijbeleving.  
De vele toonaangevende innovaties, zoals onder 
meer MMI met touch response voor optimaal 
bedieningscomfort, combineert de nieuwe 
Audi A6 met de sublieme Audi afwerking. 
Daarbij is de vooruitgang in elke vorm voelbaar 
en zichtbaar. 

Daadkrachtig
De nieuwe A6 Limousine staat vanaf begin juli 
in onze showroom en is nu al leverbaar met 
twee motoren: een bezineversie en een diesel. 
De benzinekrachtbron is een 340 pk en 500 
Nm sterke zescilinder 3.0 TFSI, goed voor een 
0-100-acceleratie in 5,1 seconden. De 3.0 TDI 
is eveneens een V6 en levert 286 pk met een 
koppel van 620 Nm. Zowel de benzine- als 
dieselmotor werkt met de nieuwe Mild-Hybrid- 
technologie. 

De nieuwe Audi A6 Avant is vanaf juni  
bestelbaar en staat begin september in onze 
showroom.

De nieuwe 
Audi A7 Sportback

Op de North American International Auto Show (NAIAS) 
2017 in Detroit is de Audi Q8 concept* gepresenteerd. 
Deze indrukwekkende verschijning combineert de 
ruimte van een SUV met coupéachtige lijnen.  
Ondanks de aflopende daklijn hebben de achter- 

passagiers door de 3 meter lange wielbasis veel hoofd- 
en schouderruimte. Ook de aandrijflijn mag er zijn, 
want het is een 330 kW en 700 Nm sterke plug-in 
hybride. De Audi Q8 concept is de voorbode van de 
productieversie die Audi in juli zal introduceren.

De nieuwe Audi A7 Sportback is ontworpen voor  
de mobiliteit van morgen. Niet alleen schijnt hij  
een nieuw licht op design en functionaliteit, maar  
u maakt ook kennis met een nieuwe generatie  
assistentiesystemen, de volgende stap in piloted 

driving en een revolutionair bedieningsconcept dat 
luistert, antwoordt en autofuncties bedient. Met de 
nieuwe Audi A7 Sportback heeft u de toekomst in uw 
handen. U rijdt hem al vanaf € 89.315,-.

Horloge

€ 240,-

Ski- en bagagebox

Vanaf 
€ 499,-

Zonnebril

€ 89,-

Road to zero 
emission

De nieuwe 
Audi A6

Audi Q8 concept
Fullsize-SUV met coupéstyling

Audi e-tron  
quattro concept:  
eind 2018  
bestelbaar

Voorwaarts is de beste richting

Laat u nu onderhoud of een airco-onder houds-
beurt uitvoeren, dan kunt u uw navigatiekaart
laten updaten voor slechts € 99,- (normaal  
€ 199,-). Niet alleen bent u zo weer 
aangesloten op de laatste ver anderingen 
in ons Europese wegennet. 
U beschikt bovendien over 
de meest actuele Points of 
Interest, hotels, restaurants, 
tankstations, parkeergarages 
en vele andere interessante 
bestemmingen. Keer dus snel 
om voor een bezoek aan onze 
showroom.

De nieuwe Audi A8 is uitgeroepen tot World Luxury 
Car 2018. De 82 juryleden uit 24 landen roemden  
de Audi A8 niet alleen vanwege zijn aantrekkelijke  
design, het comfort en de veiligheid voor de  
passagiers, maar ook vanwege de milieuaspecten,  
rijprestaties en prijs-prestatieverhouding. De A8  
bezorgde Audi met deze onderscheiding de negende 
overwinning voor het merk bij de prestigieuze  
World Car award sinds 2005. 

Samenspel van luxe en hightech
De nieuwe Audi A8 staat sinds november vorig jaar  
in onze showroom. Naast exquise materialen en  
een ultieme bouwkwaliteit heeft u keuze uit veel 
hightech innovaties, waaronder HD Matrix LED- 
verlichting met laser grootlicht, OLED-achterlichten 
en dynamische vierwielbesturing. 

De nieuwe 
Audi A8
World Luxury Car 2018

De hele zomer het hoofd koel

Airco-onderhoud inclusief geurbehandeling voor € 109,- 

Nu het langzaam warmer wordt, is de airco in uw Audi onmisbaar. Niet alleen als het gaat om  
aangename verkoeling, maar ook om fris en alert achter het stuur te zitten. Om ervoor te zorgen dat 
uw airco frisse en vooral ook gezonde lucht blijft produceren, adviseren wij regelmatige controle en 
tijdig onderhoud. Dan weet u zeker dat u deze zomer uw hoofd koel kunt houden.

Maak direct een afspraak op special.audi.nl/zomer
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Voel en ervaar  
de vooruitgang

Lifestyle & 
Accessoires 

Nu bij onderhoud een  

navigatie-update voor € 99,-***

Bestemming 
bereikt

audi.nl/shop*  Getoonde modellen zijn de Audi e-tron quattro concept en de Audi Q8 concept. Definitieve productiemodellen en technische specificaties kunnen afwijken. ** Maximale actieradius Audi e-tron quattro concept berekend  
volgens NEDC-cyclus. Werkelijke actieradius is afhankelijk van verschillende factoren, zoals weers- en wegomstandigheden, rijstijl en gebruik van airconditioning. *** Deze actie is geldig tot 30 juni 2018.



Ontdek de SUV’s 
van SEAT.

De stoere SUV wint steeds meer terrein. En dat is 
niet zo gek. Ze brengen u comfortabel naar elke 
bestemming - of dat nou de stad is of een ruiger 
landschap. Bij SEAT heeft u keuze uit twee SUV’s: 
de Arona en Ateca. Omdat u zelf moet ervaren 
hoe geweldig deze zijn, nodigen we u uit voor 
een proefrit. Deze beide modellen zijn bovendien 
tijdelijk verkrijgbaar als extra complete én 
voordelige Business Intense uitvoering. 

SEAT Arona - Nu tot € 2.625 voordeel.
Met zijn compacte afmetingen, moderne uitstraling 

Als sinds 1996 staat CUPRA voor het sportiefste 
dat SEAT te bieden heeft. Zoals de nieuwe CUPRA 
300 met zijn verbluffende prestaties en opvallend 
dynamische looks. Maar nu is het tijd voor de 
volgende stap. SEAT lanceert CUPRA als een nieuw, 
opzichzelfstaand merk waarbij sportiviteit wordt 

gecombineerd met verfijning, functionaliteit, 
comfort, technologie en betrouwbaarheid.  
Het eerste eigen CUPRA model is al in maart 
wereldwijd gepresenteerd op de autoshow  
van Genève, meer modellen zullen volgen. 

Stapt u nu in de Ateca Style of Xcellence Business 
Intense, dan kunt u naast € 3.210 voordeel rekenen 
op onder meer Media System Navi Plus, DAB+ 
Radio, donkere ruiten en Full LED koplampen. 

Stap in en ervaar hem zelf. 
Wilt u de Arona of Ateca zelf proberen? Plan dan 
nu een proefrit op suv.seatpreview.nl of kom 
naar onze showroom voor een kennismaking. 

en nieuwste techniek is de nieuwe Arona de perfecte 
auto voor in de stedelijke jungle. Gaat u voor de Arona 
Style Business Intense, dan profiteert u van ruim 
€ 2.600 voordeel én onder andere automatische 
airconditioning, Media System Navi, Adaptive Cruise 
Control, parkeersensoren, achteruitrijcamera en  
Park Assist.

SEAT Ateca - Tot wel € 3.210 voordeel.
Deze sportieveling onder de SUV’s is door alle hightech 
features en connectiviteit aan boord net zo thuis in als 
buiten de stad.

Ziet u zichzelf wel zitten in zo’n splinternieuwe SEAT, zónder onverwachte kosten of risico’s? Kies dan voor 
de voordelen van SEAT Private Lease. Voor een vast en laag maandbedrag zijn al uw autokosten gedekt en 
rijdt u risicoloos in een nieuwe SEAT. U betaalt alleen de brandstof, de rest regelen wij. Bij SEAT Private Lease 
kunt u bovendien uw abonnement kosteloos beëindigen bij scheiding, arbeidsongeschiktheid of vrijwillige 
werkloosheid. En heeft u (nog) geen schadevrije jaren opgebouwd? Ook dan kunt u rekenen op dezelfde lage 
maandprijs. Stap dus snel in uw favoriete SEAT! 

Rijden, rijden, niet kopen.
Ontdek de voordelen van 
SEAT Private Lease.

Gaat u voor de stedelijke Arona 
of alleskunner Ateca?

SEAT lanceert CUPRA.

SEAT IBIZA Reference  
vanaf € 249 per maand, inclusief:
• Stuurbekrachtiging 
• 5 deuren 
• De laatste veiligheidsitems 
• Centrale deurvergrendeling 
• Elektrische ramen vóór 

SEAT Arona Reference  
vanaf € 319 per maand, inclusief:
• Elektronische stabiliteitscontrole 
• Gordel reminder 
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar 
• ISOFIX voorbereiding achter 
• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar 
• Airconditioning 
• Centrale deurvergrendeling 
• Elektrische ramen vóór en achter 

De nieuwe Tarraco.
De grootste SUV van SEAT. 

Airco-onderhoud 
voor slechts 
€ 109*.

30% korting op 
geselecteerde 
wielensets.

Nog even en niet alleen de zomer draait op volle 
toeren maar ook de airco van uw SEAT. Om er 
zeker van te zijn dat u heerlijk kunt genieten 
van verkoeling en zuivere lucht kunt u nu bij 
ons terecht voor voordelig onderhoud van uw 
airco. Naast het onderhoud en afvullen van het 
aircosysteem wordt er ook een geurbehandeling 
uitgevoerd, waardoor uw SEAT frisser ruikt dan 
ooit. En dat voor € 109*! Maak dus snel een 
afspraak met onze werkplaats. 

* Geldt voor auto’s met R134a koudemiddel (tot modeljaar 2017).  
Deze actie loopt tot en met 31 mei 2018.

Voor de Mii, Ibiza en Leon zijn geselecteerde 
wielensets tijdelijk extra scherp geprijsd. Met 
voordeel dat kan oplopen tot ruim € 400 is dit 
hét moment om uw SEAT een upgrade te geven. 
Dus wilt u een maatje groter of een ander design 
velg met nieuwe banden? Ga dan naar de SEAT 
webshop of kom langs in onze showroom!

Tarraco. Dat wordt de naam van SEAT’s grootste SUV die eind dit jaar wordt 
geïntroduceerd. De derde SUV van SEAT heeft zijn naam te danken aan de stad 
Tarragona. Deze stad is een combinatie van cultuur, jeugdigheid, historie en 
architectuur. Waarden waar SEAT zich sterk mee identificeert en die het merk 
uitdraagt via zijn modellen.

De Tarraco markeert het einde van SEAT’s grootste productoffensief ooit. Dat 
startte in 2016 met de introductie van de Ateca, waarna in 2017 de vernieuwde 
Leon, de vijfde generatie Ibiza en de nieuwe Arona volgden. De zevenzits  
Tarraco komt boven de Arona en Ateca te staan en maakt het SUV-gamma  
van SEAT compleet.
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De Private Lease actieprijs geldt voor de SEAT Ibiza Reference en SEAT Arona Reference en wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door SEAT Financial Services, handelsnaam van Volkswagen 
Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Getoond tarief is 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 
in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Aanbod is geldig tot en met 30 juni 2018, zolang de voorraad 
strekt. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.



4 JAAR 
 REPARATIEGARANTIE

Jawel, u leest het goed. Bij ŠKODA krijgt u vanaf nu 
maar liefst 4 jaar reparatiegarantie op alle reparaties 
die wij als officiële ŠKODA-dealer aan uw auto hebben 
verricht. Een beter bewijs voor het vertrouwen in de 
kwaliteit van onze producten èn vakmanschap van de 
monteurs bestaat er niet! 

Vijf voordelen van ŠKODA 4 jaar reparatiegarantie:
• Vergoeding op basis van nieuwwaarde
• Unieke zekerheid, deze krijgt u nergens
• Voor alle reparaties bij ons als ŠKODA-dealer
• Op uren en onderdelen
• Overdraagbaar naar volgende eigenaar

ŠKODA denkt ook graag met u mee als het gaat om uw banden. De kwaliteit van banden is namelijk van groot 
belang op het rijcomfort, rijprestaties en dus ook voor uw veiligheid onderweg. Niet alleen zijn bandenspanning en 
profieldiepte belangrijk, maar ook de juiste soort banden. Elke ŠKODA vereist een type band die het beste past bij 
de auto en de tijd van het jaar. Onze experts van ŠKODA Bandenservice geven u graag een goed, veilig en nu extra 
voordelig advies. Kom dus snel bij ons langs of bekijk voor uw ŠKODA model de voordeligste zomerbandenprijzen  
op skoda.nl/service/onderhoud/zomerbanden

Fris achter het stuur
Airconditioning doet meer dan u denkt. Zo blijft uw 
auto niet alleen koel, ook voorkomt een airco beslagen 
ruiten en houdt stof, uitlaatgassen en pollen buiten. 
En verhoogt daarmee het rijcomfort. Daarvoor moet 
de airco wel goed functioneren. Wist u dat onderhoud 
aan de airco niet wordt meegenomen in het standaard 
onderhoud? Daarom adviseren wij om eens per drie jaar 
airco onderhoud uit te voeren. 

Volledige airco onderhoudsbeurt nu € 109,-
Plan een werkplaatsafspraak op skoda.nl

ŠKODA ZOMERBANDEN
  TIJDELIJK EXTRA 
 VOORDELIG

Bekijk alle accessoires 
op shop.skoda.nl

DE NIEUWE 
 ŠKODA KAROQ

Geniet in stijl van alle comfort en luxe van de OCTAVIA Style Business. De riante 
uitrusting inclusief ŠKODA’s state-of-the-art Columbus infotainmentsysteem 
maakt dit tot dé executive saloon in de middenklasse.

Voordeel tot wel € 1.950,-. 
Profiteer nu van het OCTAVIA voordeel op de Business uitvoeringen met € 710,- 
korting op een DSG-automaat bij dieselmotoren en tot wel € 1.240,- voordeel 
(nu € 990,-) op luxe Tech Pakketten. De beide acties zijn te combineren tot een 
maximaal voordeel van maar liefst € 1.950,-.

Het Tech Pakket op de Octavia Style Business
beschikt over onder meer:
• Multifunctioneel sportstuurwiel
• Getinte ruiten
• Lederen bekleding zwart
• Schakelpaddles (alleen DSG)
• Lichtmetalen velgen 18” Alaris

In de urban jungle van vandaag is de nieuwe ŠKODA KAROQ een bron van rust en  
comfort. Het avontuurlijke design van deze stoere SUV kenmerkt zich door dynamische 
proporties en een krachtige uiterlijk. De stoere lijnen en mistlampen die hoog in het 
front staan, tonen het typische SUV karakter van de KAROQ. Ondanks zijn flinke for-
maat, oogt deze echte familie SUV toch lekker compact.

De veelzijdige ŠKODA KAROQ beschikt over de meest innovatieve systemen die het 
rijden nog comfortabeler en veiliger maken. Zo heeft deze ŠKODA onder andere een 
9,2” touchscreen met het nieuwe infotainmentsysteem Columbus. ŠKODA zou ŠKODA 
niet zijn als ook deze SUV zou beschikken over slimme toepassingen als een ijskrabber 
in de tankklep, elektrisch bedienbare achterklep en trekhaak. Optioneel is er een  
zeer handig Varioflex-systeem waardoor de drie achterstoelen los te verschuiven én  
te verwijderen zijn.

De standaard Ambition uitvoering is rijk uitgerust met onder andere airco, cruise control, 
Predictive Pedestrian Protection, parkeersensoren achter, lichtsensoren en 16” licht-
metalen velgen. Een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel en mistlampen vóór 
maken deze uitvoering compleet.

Maak dan kennis met de ŠKODA KODIAQ. Deze indrukwekkende SUV dankt niet 
alleen zijn naam aan de Kodiakbeer; in alle opzichten is hij een beresterke speler in de 
klasse van de grote SUV’s. De ŠKODA KODIAQ biedt keuze uit voor- of vierwielaan-
drijving, krachtige TSI benzine- of TDI-dieselmotoren, en bovenal: plek voor 5 óf 7 
inzittenden. U rijdt de ŠKODA KODIAQ al vanaf € 36.580,-. 

VEELZIJDIG EN AVONTUURLIJK

LIEVER IETS MEER RUIMTE? 

Maximaal voordeel

€ 1.950,-

ŠKODA KODIAQ vanaf

€ 36.580,-

4 jaar reparatie-
garantie

ŠKODA OCTAVIA
STIJLVOL EN NU EXTRA 
VOORDELIG MAATPAK

           VOLLEDIGE AIRCO 
   ONDERHOUDSBEURT
                 INCL. GEURBEHANDELING
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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 Showroom Venlo Showroom Venray

Gemiddeld brandstofverbruik 3,1 - 8,0 l/100 km (1L op 32,3 - 12,5 km); Gemiddelde CO2-uitstoot: 83 - 182 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. 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.

, J.F. Kennedylaan. 20. Tel. 077 - 306 06 66 Showroom Venlo Showroom Venray

www.schadenetvenlo.nl
www.schadenetvenray.nl

Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo

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

ArenaRent
Celsiusweg 8, Venlo
tel. 077-320 30 41 www.arenarent.nl

Servicevestigingen
Keizersveld 85, Venray

Wij hebben
vacaturesSchademonteurPlaatwerkerAutospuiter

de WasArena
celsiusweg 8, 5928 PR Venlo
info@dewasarena.nl

Openingstijden WasArenaShop
ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur
za 8.00 - 12.00 uur

Openingstijden wasgelegenheid
ma t/m za 7.00 - 21.00 uur

www.dewasarena.nl

Maximale
hoogte
wasbox
3.20 m

Speciale
welkomstactie

t/m 2 juni 2018.

Dubbele upgrade van uw 
wasprogramma in de rollover

tegen inlevering van 
onderstaande waspas in de shop

normaal € 13,50  

nu € 9,50

Welkom bij

de WasArena
De modernste carwash van deze regio. 
Houd uw auto in topconditie met de 
nieuwste technologie voor het beste 
resultaat. Ervaar ook het gemak van 
contactloos betalen.

waspas
Gotham / Light / Bold

PMS 2925 C

Black 80%

Nu 
geopend

www.schadenetvenray.nlwww.schadenetvenray.nl

Pakezel
gezocht?

Wij zijn
verhuisd naar 
Celsiusweg 8.

VOORDEELSHOWSHOWW
L E N T E
RDE

         25, 26 EN 27 MEI

240 OCCASIONS OP HET

WWW.AUTOARENA.NL

ACTIES
• SEAT ARONA en de 

VOLKSWAGEN T-ROC  

nu met extra korting en  

uit voorraad leverbaar

• ŠKODA modellen nu tot  

€ 1200,- inruilvoordeel

240 OCCASIONS OP HET

ARENA OCCASIONPARK IN VENLO

KOOPZONDAG
27 MEI  IN VENLO 10.00 - 17.00 UUR

         25, 26 EN 27 MEI
         25, 26 EN 27 MEI
         25, 26 EN 27 MEI


