
Ceed SW
Ceed SW Prestige
Sæt dig ind, mærk begejstringen. Ceed SW tager rummelighed
til et nyt og højere niveau. Designet til dig og din familie. Med
stort bagagerum, der kan udvides til imponerende 1.694 liter.
Klap bagsæderne ned, og du løber sjældent tør for plads.
Oplev, hvordan du får mere plads i din dagligdag, mere plads til
bevægelse, mere plads til at gå på opdagelse. Det er komfort.
Det er kontrol. Det er stabilitet. Det er Ceed SW.

A +

Modellen er vist med ekstraudstyr. Ceed SW-forbrug: 17,9 km/l ved blandet
kørsel (WLTP). CO 2: 128 g/km. Grøn ejerafgift: 560,- / halvårlig.

Se et priseksempel

Kilometer Udbetaling Løbetid Månedlig ydelse Grøn afgift / halvår Totalomkostning

15.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 2.995 kr. 560 kr. / halvår 117.815 kr.

20.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 3.185 kr. 560 kr. / halvår 124.655 kr.

25.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 3.399 kr. 560 kr. / halvår 132.359 kr.

30.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 3.615 kr. 560 kr. / halvår 140.135 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
• 16" alufælge • El-justerbare sidespejle m. varme

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

• Projektionsforlygter • Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner • Aut. nedblændeligt bakspejl

• Aut. kørelys • Elruder foran & bagved

• Fartpilot m. Speed Limiter • Højdejusterbart passagersæde

• Regnsensor • Skydbart armlæn m. opbevaring ml. forsæder

• Start/stop-funktion (ISG) • Varme i forsæder

• Varme i rattet • 6 højtalere

• 8" touchskærm • Apple CarPlay™ m. stemmestyring

• Android Auto™ • Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth (kompatibel m. udvalgte telefoner) • Radio m. FM & DAB+

• Aut. nødbremse m. fodgængerregistrering (AEB) • Elektronisk P-bremse

• Haptic Steering Wheel • Træthedsregistrering (DAA)

• Vejbaneassistent (LKA)
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