Privatleasing

Ceed Plug-in Hybrid
Ceed Plug-in Hybrid Prestige
Kør op til 50 km på ren strøm. Uden at gå på kompromis med et
stort bagagerum, god plads på bagsæderne og et højt
udstyrsniveau. Ceed Plug-in Hybrid kombinerer det bedste fra to
verdener; du får en elektrisk motor med alle de fordele, det
indebærer: lydløs kørsel, lav udledning under kørsel og lavt
forbrug. Og derefter tager hybriden over, så du ikke skal tænke
på rækkevidde på turen sydover, eller når du skal på tværs af
landet i weekenden.
Derudover får du et højt udstyrsniveau pakket ind i det
europæiske og atletiske design, du kender fra Ceed-familien.
Ceed Plug-in Hybrid har hele pakken. Det skal opleves.

Modellen er vist med ekstraudstyr. Ceed Plug-in Hybrid-forbrug: 76,9 km/l ved
blandet kørsel (WLTP). CO 2: 29 g/km. Grøn ejerafgift: 340,- / halvårlig.

Se et priseksempel
Kilometer

Udbetaling

Løbetid

Månedlig ydelse

Grøn afgift / halvår

Totalomkostning

15.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.245 kr.

340 kr. / halvår

121.815 kr.

20.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.495 kr.

340 kr. / halvår

130.815 kr.

25.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.745 kr.

340 kr. / halvår

139.815 kr.

30.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.995 kr.

340 kr. / halvår

148.815 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16" alufælge
LED kørelys
Armlæn foran, skydbart m. opbevaring ml. forsæder
Aut. kørelys
Bakkamera
Læderrat & -gearknop
Parkeringssensor bagved
Varme i forsæder
8" touchskærm
Aut. nødbremse m. fodgængerregistrering (AEB)
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LED for- & baglygter
Adaptiv fartpilot (SCC)
Aut. fjernlysassistent
Aut. nedblændeligt bakspejl
Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & aut. anti-dug
Multifunktionel Smart Key
Regnsensor
Varme i rattet
Apple CarPlay™ m. stemmestyring
Udvidet vejbaneassistent (LFA)

