Privatleasing

Niro Plug-in Hybrid
Niro Plug-in Hybrid Advance
Med Niro Plug-in Hybrid får du det bedste fra to verdener: en
forbrændingsmotor og en elektrisk motor. Niro Plug-in Hybrid har
en rækkevidde på op til 49 km på ren el, men bilen skifter
automatisk mellem EV-kørsel og hybriddrift, hvor
forbrændingsmotoren og elmotoren supplerer hinanden for at
opnå den optimale kørsel.
Derudover får du alle fordelene ved en rummelig crossover med
Niro Plug-in Hybrid samt en stor standard udstyrspakke og en
lang række assistentsystemer, der gør kørsel på motorvejen og
rundt i byen behagelig og nem.

Modellen er vist med ekstraudstyr. Niro Plug-in Hybrid-forbrug: 71,4 km/l ved
blandet kørsel (WLTP). CO 2: 31 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.

3.645 kr.

340 kr. / halvår

136.215 kr.

20.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.895 kr.

340 kr. / halvår

145.215 kr.

25.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

4.145 kr.

340 kr. / halvår

154.215 kr.

30.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

4.395 kr.

340 kr. / halvår

163.215 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
• 16" alufælge
• El-justerbare sidespejle m. varme og LED blinklys
• LED kørelys
• Armlæn m. kopholder bagved
• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner
• Højdejusterbare forsæder
• Mørktonede ruder bagved (Privacy Glass)
• Parkeringssensor foran & bagved
• Tagræling
• Varme i rattet
• 7" farvedisplay i instrumentering
• Alu. pedaler
• Android Auto™
• Bluetooth (kompatibel m. udvalgte telefoner)
• 7 airbags
• Delkunstlædersæder
• Trådløs telefonopladning (kompatibel m. udvalgte
telefoner)
• Elektronisk P-bremse
• Træthedsregistrering (DAA)
• JBL® Premium lydanlæg m. 8 højtalere
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• BI-LED forlygter
• LED baglygter
• Adaptiv fartpilot (SCC) m. Stop & Go
• Aut. fjernlysassistent
• Aut. nedblændeligt bakspejl
• Læderrat & -gearknob
• Paddle Shift
• Regnsensor
• Varme i for- & bagsæder
• 8" touchskærm
• Alu. indstigningslister
• Apple CarPlay™ m. stemmestyring
• Bakkamera m. dynamisk guide
• DAB+ Radio
• Blanksorte kabindedetaljer
• Krom kabinedetaljer
• Aut. nødbremse m. fodgænger- & cyklistregistrering
(AEB)
• IsoFix
• Udvidet vejbaneassistent (LFA)
• Forberedelse til anhængertræk (større bremser &
større kølersystem, påkrævet for eftermontering af
anhængertræk)

