Privatleasing

Niro Plug-in Hybrid
Niro Plug-in Hybrid Prestige – Udbetaling:
19.995 kr.
Vælg den Niro Plug-in Hybrid variant, du ønsker at
privatlease.
Ved leasing af Niro Plug-in Hybrid kan du vælge mellem to
prismodeller:
Højere udbetaling og lavere månedlig ydelse
Udbetaling: 19.995 kr.
Lavere udbetaling og en højere månedlig ydelse
Udbetaling: 9.995 kr.

Niro Plug-in Hybrid-forbrug: Op til 125 km/l ved blandet kørsel (WLTP). CO2: 18,0
g/km under kørsel. Op til 65 km på ren el. Energiforbrug: Ned til 129 Wh/km.
Opladning: Op til 100% ned til 3,5 timer ved 3,6 kW. Batteri: 11,1 kWh. Grøn
ejerafgift: 340,- / halvårlig.

Se et priseksempel
Kilometer

Udbetaling

Løbetid

Månedlig ydelse

Grøn afgift / halvår

Totalomkostning

15.000 km

19.995 kr.

36 mdr.

4.195 kr.

340 kr. / halvår

171.015 kr.

20.000 km

19.995 kr.

36 mdr.

4.445 kr.

340 kr. / halvår

180.015 kr.

25.000 km

19.995 kr.

36 mdr.

4.695 kr.

340 kr. / halvår

189.015 kr.

30.000 km

19.995 kr.

36 mdr.

4.945 kr.

340 kr. / halvår

198.015 kr.

35.000 km

19.995 kr.

36 mdr.

5.195 kr.

340 kr. / halvår

207.015 kr.

40.000 km

19.995 kr.

36 mdr.

5.445 kr.

340 kr. / halvår

216.015 kr.
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Privatleasing

Ekstraudstyr, der medfølger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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16” alufælge
LED baglygter
LED kørelys
Skærmkanter & dørpaneler i sort plast
12 V kabinevarmer (PTC)
Adaptiv fartpilot (SCC)
Aut. kørelys
Højdejusterbare forsæder
Kunstlæderrat m. varme
Lys v. makeupspejle
Multijusterbart rat
Variabel baggagerumsbund
12 V strømudtag
8” touchskærm
Bluetooth
Ratbetjening af audioenhed
Trådløs Apple CarPlay™**
USB-porte v. gearvælger
Bakkestartsassistent (HAC)

• Elektrisk P-bremse
• ISOFIX m. Top Teather
• Udvidet nødbremse m. registrering af venstresving
for modkørende (FCA 1.5)
• Vognbaneassistent (LKA)
• El-foldbare sidespejle
• LED tågeforlygter
• Skærmkanter & dørpaneler i blank sort
• Aut. nedblændet bakspejl
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• El-justerbare sidespejle m. varme
• LED blinklys i sidespejle
• Projektionsforlygter
• Tagrælinger
• 60:40 nedfældet splitbagsæde
• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & aut. afdugning
• Foldbart bagagerumsdækken
• Justerbart armlæn m. opbevaring ml. forsæder
• Lomme bagpå passagersæde
• Lys v. makeupspejle
• P-sensor bag
• Varme i forsæder
• 4,2” farvedisplay i instrumentering
• Bakkamera m. dynamisk guide
• ECall
• Trådløs Android Auto™
• USB-porte i forsæderygge
• Advarsel for glemt bagsædepassager
• Direkte dæktryksovervågning (TPMS)
• Intelligent skiltegenkendesle m. hastighedsassistent
(ISLA)
• Multikollisionsbremse (MCB)
• Udvidet vognbaneassistent (LFA)
•
•
•
•
•

Blanksorte sidespejle
Kromdetaljer i frontgrill
Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass)
Ambientbelysning
Delkunstlædersæder

Privatleasing

Ekstraudstyr, der medfølger
• Drejeknap til gearvalg
• Højvoltskabinevarmer (PTC)
• Kabinedetaljer m. metallisk struktur
• Lomme bag på førersæde
• Paddle shifters v. rattet (til regenerativt
bremsesystem)
• Regnsensor
• Udvidet motorvejsassistent (HDA)
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•
•
•
•

Green Zone Drive Mode
Justerbart bagsæderyglæn
Kromdørgreb
Multifunktionel Smart Key

• P-sensor for
• 10,25” touchskærm m. navigation** & Kia Connect

