Privatleasing

e-Niro
e-Niro Advance
e-Niro har taget alt det bedste fra Niro PHEV og Niro HEV og
gjort oplevelsen mere elektrisk. e-Niro er en fuldt elektrisk
crossover med en rækkevidde på op til 455 km, så du nemt kan
komme rundt i landet til kundemøder eller tage familien med på
en weekendtur i sommerhuset.
e-Niro er et elektrificerende valg, når du vil kører med lav
udledning, og bedre brændstoføkonomi. Du får rækkevidde, god
rummelighed, bagagevolumen på 451 l og en stor udstyrspakke.
Med e-Niro får du også masser af motorkraft og en dynamisk
køreoplevelse, da e-Niro fås med 204 kraftfulde elektriske hk.

Modellen er vist med ekstraudstyr. e-Niro rækkevidde: Op til 455 km (WLTP). CO2
: 0 g/km under kørsel. Grøn ejerafgift: 330,- / halvårlig. Opladning m. min. 80 kWjævnstrømsoplader: Op til 80% på 54 min. Omk. til ladeløsning og inst. heraf kan
forekomme.

Se et priseksempel
Kilometer

Udbetaling

Løbetid

Månedlig ydelse

Grøn afgift / halvår

Totalomkostning

15.000 km

5.995 kr.

36 mdr.

3.995 kr.

330 kr. / halvår

149.815 kr.

20.000 km

5.995 kr.

36 mdr.

4.268 kr.

330 kr. / halvår

159.643 kr.

25.000 km

5.995 kr.

36 mdr.

4.585 kr.

330 kr. / halvår

171.055 kr.

30.000 km

5.995 kr.

36 mdr.

4.904 kr.

330 kr. / halvår

182.539 kr.
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Privatleasing

Ekstraudstyr, der medfølger
•
•
•
•
•
•
•

17" alufælge
P-sensor foran & bagved
10,25" touchskærm m. navigation & Kia Connect
Multifunktionel Smart Key
Adaptiv fartpilot (SCC)
Alu. indstigningslister
Aut. fjernlysassistent

• Luftdyser bagved
•
•
•
•
•
•
•

Mørktonede ruder bagved (Privacy Glass)
Varme i rattet
Aut. nedblændeligt bakspejl
LED baglygter & kørelys foran
Android Auto™
Aut. nødbremse m. fodgængerkendelse (AEB)
Udvidet vejbaneassistent (LFA)
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• BI-LED forlygter
• Varme i for- & bagsæder
• Bakkamera
• Delkunstlædersæder
• Krom dørgreb
• Alu. pedaler
• Blanksorte & krom kabinedetaljer
• Trådløs telefonopladning (kompatibel m. udvalgte
telefoner)
• Regnsensor
• Varmepumpe
• Hajfinneantenne
• Apple CarPlay™ m. stemmestyring
• Aut. klimaanlæg
• Elektronisk P-bremse

