
Privatleasing

XCeed
XCeed (204 hk DCT) Comfort m. Edition-
pakke

Højere siddehøjde. Lydløs kabine. Pakket med udstyr. XCeed
imponerer; den er X-tremt vellykket. XCeed er en urban
crossover med et moderne, sportsligt design og X-traordinære
detaljer. XCeed er sin helt egen, men stadig en del af Ceed-
familien.
Den kommer med den nyeste teknologi; den ser godt ud fra alle
vinkler og er X-tra elegant. Sæt dig ind. Og mærk glæden.
Køreegenskaberne er dynamiske og sportslige. Komforten fra en
SUV; køreegenskaberne fra en coupé.
Derfor blev XCeed nomineret til Årets Bil i Danmark 2020. Bliv
imponeret. Tag plads i kabinen.

B

Modellen er vist med ekstraudstyr. XCeed-forbrug: 14,1 km/l ved blandet kørsel

(WLTP). CO?: 161 g/km. Grøn ejerafgift: 1.190,- / halvårlig. 
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Se et priseksempel

Kilometer Udbetaling Løbetid Månedlig ydelse Grøn afgift / halvår Totalomkostning

15.000 km 4.995 kr. 36 mdr. 3.995 kr. 1.190 kr. / halvår 148.815 kr.

20.000 km 4.995 kr. 36 mdr. 4.226 kr. 1.190 kr. / halvår 157.131 kr.

25.000 km 4.995 kr. 36 mdr. 4.491 kr. 1.190 kr. / halvår 166.671 kr.

30.000 km 4.995 kr. 36 mdr. 4.757 kr. 1.190 kr. / halvår 176.247 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger

• 18" alufælge • El-justerbare sidespejle m. varme

• El-foldbare sidespejle m. LED blinklys • LED for- & baglygter

• LED kørelys m. "Ice Cube"-design • Mørktonede ruder bagved (Privacy Glass)

• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun v. DCT) • Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner • Blanksorte kabinedetaljer

• Delkunstlæderkabine • Fartpilot m. Speed Limiter

• Læderrat & -gearknop • Start/stop-funktion (ISG)

• Parkeringssensor bagved • Regnsensor

• Varme i rattet • Varme i forsæder

• 4,2" farvedisplay i instrumentering • 10,25" touchskærm m. navigation & UVO Connect

• Apple CarPlay™ m. stemmestyring • Android Auto™

• Bakkamera m. dynamisk guide • JBL® Premium lydanlæg m. 8 højtalere

• Aut. nødbremse m. fodgænger- &
cykelistregistrering (AEB)

• Elektronisk P-bremse

• Træthedsregistrering (DAA) • Udvidet vejbaneassistent (LFA) (kun v. DCT)
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