
*Lynx Sisu Offer pågår t.o.m. 2018-05-31 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. **Fyrtioåtta 
(48) av varandra följande månader vid privat användning. Tillverkarens garanti är tjugofyra (24) månader och förlängd 
garanti tjugofyra (24) månader. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsboken måste utföras enligt tidsschemat 
eller minst en gång per år för att garantin ska fortsätta att gälla. 

Finansiering i samarbete med Ecster. Kontant insats minst 20 % eller inbyte. Rörlig kampanj-
ränta 3,95 %. Uppläggningsavgift 595 kr. Administrativ avgift 55 kr/mån, via autogiro 49 kr/
mån. Vid en kredit på 100 000 kr och 6 års avbetalningstid, blir totalt belopp att betala 117 

036 kr och den effektiva räntan 5,49 %. Vid förändring av det allmänna ränteläget kan räntan ändras. Introduktions-
erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

EN SNÖSKOTER  
SOM PASSAR DIG
När du beställer en ny Lynx-snöskoter senast 2018-
04-21 kan du välja bland fabriksinstallerade Build 
Your Ride-tillval. Du sparar tid och energi och kan till 
fullo njuta av körningen från första stund.

Snöskotern skräddarsys efter dina önskemål och du 
kan ta vara på hela den värdefulla snöskotersäsongen. 
Med Build Your Ride-programmet sparar du pengar. 
Kostnaden för fabriksinstallerade funktioner är betyd-
ligt lägre än om de installeras i efterhand.

    BOKA TIDIGT & SPARA PENGAR: 

 BESTÄLL DIN NYA LYNX NU!

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med ensamrätt. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som 
tillhör BRP eller dess dotterbolag. ‡Alla andra varumärken är respektive ägares egendom. På grund av vårt kontinuerliga 
engagemang när det gäller produktkvalitet och innovation, förbehåller vi oss rätten att när som helst ta bort eller ändra 
specifikationer, priser, funktioner, modeller eller utrustning utan vidare förbehåll.

BOKA NU!

5.000:-
KLÄDER &  
TILLBEHÖR för

I RABATT eller

Xterrain RE 3900
Xterrain RE 3700
850 E-TEC

49 Ranger PRO
600R E-TEC
900 ACE

BoonDocker RE 3900
850 E-TEC

6.000:-
4 års 

garanti*
+

3,95 % LÅNERÄNTA 

http://www.brplynx.com/se/sok-aterforsaljare.html

