Privatleasing

Sportage Plug-in
Hybrid
Prestige
Udbetaling: 14.995 kr. Mdl. ydelse fra: 5.095 kr./md.
Sportage er dristig, sofistikeret og sportslig i sit design. Den
kommer med et lækkert interiør og en lang liste af udstyr som
standard – og så er der plads til hele familien.

Sportage Plug-in Hybrid-forbrug: Op til 89,2 km/l ved blandet kørsel. CO2 : 25,0
g/km under kørsel. Op til 70 km på ren el. Energiforbrug: 169 Wh/km. Opladning:
Op til 100% fra 4 timer med op til 3,6 kW. Forbrug kan påvirkes af kørestil,
vejrforhold og udstyr. Der kan forekomme omkostninger til ladeboks og
installation heraf. Modellen er vist med ekstraudstyr. Grøn ejerafgift: 340,- /
halvårlig.

Se et priseksempel
Kilometer

Udbetaling

Løbetid

Månedlig ydelse

Grøn afgift / halvår

Totalomkostning

15.000 km

14.995 kr.

36 mdr.

5.095 kr.

340 kr. / halvår

198.415 kr.

20.000 km

14.995 kr.

36 mdr.

5.345 kr.

340 kr. / halvår

207.415 kr.

25.000 km

14.995 kr.

36 mdr.

5.595 kr.

340 kr. / halvår

216.415 kr.

30.000 km

14.995 kr.

36 mdr.

5.845 kr.

340 kr. / halvår

225.415 kr.

35.000 km

14.995 kr.

36 mdr.

6.095 kr.

340 kr. / halvår

234.415 kr.
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Privatleasing

Ekstraudstyr, der medfølger
• 19” alufælge (235/50R19)
• El-justerbare sidespejle m. varme
• LED forlygter (MFR)
• LED tågelygter foran
• Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass)
• 40:20:40 foldbart splitbagsæde
• Armlæn m. kopholder i bag
• Aut. fjernlysassistent
• Aut. kørelys
• Drejeknap til gearvalg
• El-ruder, for og bag
• Højdejustérbar førersæde
• Luftdyser i bag
• Paddle Shift
• Regnsensor
• Touchskærm til betjening af klima og navigation
• Varme i bagsæder
• 6 højtalere inkl. diskant
• Android Auto™
• Bakkamera m. dynamisk guide
• Radio m. FM og DAB+
• USB-port
• 7 airbags inkl. centerairbag
• Aut. nødbremse m. fodgængerog cyklistregistrering
(AEB)
• Direkte dæktryksovervågning (TPMS)
• Elektronisk P-bremse
• IsoFix 2. sæderække
• Trailer stabilitet assistent (TSA)
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El-foldbare sidespejl m. blinklys
Sølvfarvet rudeliste
LED kørelys
Tagræling
Sølv SUV-detaljer i bag
Adaptiv fartpilot (SCC)
Armlæn m. opbevaring mellem forsæder
Aut. klimaanlæg m. 3 zoner & aut. anti-dug
Aut. nedblændet bakspejl
Drive mode select
El-justerbar lændestøtte i førersæde
Metallic dørgreb indvendigt
Læderrat m. varme
P-Sensor, for og bag
Støjdæmpende forrude
Varme i forsæder
12,3” touchskærm m. navigation og Kia Connect
4.2" farvedisplay i instrumentering
Apple CarPlay™ m. stemmestyring
Bluetooth
Ratbetjening af audioenhed
USB-port type C 2 stk. i bag
Advarsel for glemt bagsædepassager (uden sensor)

• Bakkestartsassistent (HAC)
•
•
•
•

E-call
Intelligent skiltegenkendelses (SLIF)
Nedkørselsassistent (DBC)
Træthedsregistrering

Privatleasing

Ekstraudstyr, der medfølger
• Udvidet nødbremse (registrering af venstre sving for
• Udvidet vejbaneassistent (LFA)
modkørende biler)
• Udvidet kørselsassistent ved motorvejskørsel (HDA)
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