Västeråscykeln
Välkommen till Västerås Cykelklubbs motionstur torsdagen den 25 maj 2017
Vi startar på Bondtorget i Västerås och cyklar norrut i lugn takt. Gruppvisa starter med några minuters
mellanrum. Ingen tidtagning.
Vätskekontroller finns i Ängelsberg, Sätrabrunn och vid Skultuna kyrka.
Tre rundor att välja på:
Runda 1 (röd), 125 km. Start första grupp klockan 09.00: Västerås-Skerike-Skultuna-Ramnäs-Virsbo-Ängesberg-Ombenning- Hästbäck-Salbohed-Sätrabrunn-Skerike-Västerås.

Kvalitetscyklar för alla behov

Runda 2 (blå) 82 km. Start första grupp 9.40: Västerås- Skultuna-Svanå-Fläckbebo-Sätrabrunn-HarakerSkultuna-Västerås. Vi har marknadens mest kompletta
av cyklar,
kläder
och tillbehör.
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10:15: Västerås- Skerike-Skultuna-Västerås
Välkommen in!

Trafiksäkerheten prioriteras och hjälm är obligatoriskt för alla deltagare. Vi vill att du cyklar i den takt som
passar dig och att du stannar vid våra kontroller för att fylla på energi.
Vinster utlottas bland de som föranmält sig.
Västerås Cykelklubb arbetar efter en miljöpolicy så vi sopsorterar
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Fin barncykel med upprätt sittställning.
långt det är möjligt.
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2.000 kr

Vi har ett maximalt deltagarantal på 600 personer så se till att föranmäl dig så att du är säker att få en plats.
Anmäl dig genom att betala in startavgiften till vårt plusgiro 141006-7, senast den 17 maj och märk inbeSCOTT SUB
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Nya ŠKODA Fabia TSI 90 fr. 136 900 kr
Billån fr. 990 kr / mån

Leasing fr. 790 kr / mån

Förmånsv fr. 1 138 kr / m

Fem stjärnor i Euro NCAP 2014
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www.cykloteket.se
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Strömledningsgatan 15
720 02 Västerås
Tel: 021-81 82 00
E-post: vasteras@mollerbil.se

Strömledningsgatan 15, Västerås
Möller Bil Västerås
Tel: 021-81 82 00
Strömledningsgatan 15, Västerås,
021-818200
Mail:
vasteras@mollerbil.se
www.mollerbil.se,
Öppettider: mån-fre 9-18, Lör 11-15
Alla borde köra Skoda

Thomas Andrén
Säljchef Skoda
021-81 82 95

3 ÅR

NYBILSGARANTI
MAX 10 000 MIL

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,7 l / 100 km, CO2 från 107 g / km. Miljöklass EU6. Från den 1 januari 2014 får du tre
års nybilsgaranti på samtliga modeller. Garantin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. ŠKODA
Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,94 dec 2014). ŠKODA Leasing 36
mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2014). Uppläggnings

Thomas
Lindvall
Hugo Pommeroch administrationsavgift
tillkommer.
Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar
Säljare
Skoda svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Säljare Skoda
och avvikelser. Varje
återförsäljare
021-81 82 56
021-81 82 97

Det är skillnad på bilhandlare

Thomas Andrén
Säljchef Skoda
021-81 82 95
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