Privatleasing

ProCeed
ProCeed (204 hk DCT) GT
Den nye generation ProCeed er her. Lav, slank og smidig. Ingen
kompromisser. Masser af udstyr, gode køreegenskaber. Skabt til
at være pro. Udtryk dig og efterlad et vedvarende indtryk. Den
nye ProCeed er designet til at vække opsigt.
LED-forlygter med ”Ice Cube”-LED-dagskørelys giver bilen
ekstra kant. Mens sportslige sideskørter med farvede detaljer og
rudelister i satinkrom fremhæver bilens dramatiske silhuet. Med
en hurtigt hældende taglinje og strømlinede former langs
karrosseriet fremstår bilen elegant og sporty.
Tag plads. Bliv imponeret. Interiør i høj kvalitet. Rummelig foran
og bagi. Bløde overflader, dekorindlæg i metallak og en
loftbeklædning i sort stof, som omslutter alle personer i bilen.
Flere muskler, mere elegant, mere pro.
B
Modellen er vist med ekstraudstyr. ProCeed GT-forbrug: 14,7 km/l ved blandet
kørsel (WLTP). CO 2: 154 g/km under kørsel. Grøn ejerafgift: 890,- / halvårlig.

Se et priseksempel
Kilometer

Udbetaling

Løbetid

Månedlig ydelse

Grøn afgift / halvår

Totalomkostning

15.000 km

9.995 kr.

36 mdr.

3.995 kr.

890 kr. / halvår

153.815 kr.

20.000 km

9.995 kr.

36 mdr.

4.247 kr.

890 kr. / halvår

162.887 kr.

25.000 km

9.995 kr.

36 mdr.

4.535 kr.

890 kr. / halvår

173.255 kr.

30.000 km

9.995 kr.

36 mdr.

4.826 kr.

890 kr. / halvår

183.731 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
• 18” alufælge
• Dobbelt afgangsrør
• El-justerbar lændestøtte i forsæder
• GT-kabinetaljer m. læder- & ruskindssæder
• Direkte dæktryksovervågning (TPMS)
• El-foldbare sidespejle m. LED blinklys
• LED baglygter
• Mørktonede ruder bagved (Privacy Glass)
• Alu. pedaler
• Aut. fjernlysassistent
• Læderrat & -gearknop
• Parkeringssensor bagved
• Sportsrat m. lyse syninger
• Varme i rat & forsæder
• 10,25" touchskærm m. navigation & Kia Connect
• Android Auto™
• JBL® Premium lydanlæg m. 8 højtalere
• Elektronisk P-bremse
• Aktiv vognbaneassistent (LFA)
• Trådløs telefonopladning (kompatibel m. udvalgte
telefoner)
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BI-LED forlygter
Røde bremsekalibre
GT-dørbeklædning
Multifunktionel Smart Key
Smart parkeringsassistent
El-justerbare sidespejle m. varme
LED kørelys i "Ice Cube"-design
Adaptiv fartpilot (SCC)
Aut. klimaanlæg m. 2 zoner
Fartpilot m. Speed Limiter
Paddle Shift
Regnsensor
Start/stop-funktion (ISG)
4,2" farvedisplay i instrumentering
Apple CarPlay™ m. stemmestyring
Bakkamera m. dynamisk guide
Aut. nødbremse m. fodgængerregistrering (AEB)
Træthedsregistrering (DAA)
Elektronisk bagklap

