Privatleasing

Stonic
Stonic Prestige m. Upgrade-pakke
Skabt til mennesker, der vil gøre enhver tur til et eventyr. Et
muskuløs design, aerodynamiske linjer og en markant kølergrill.
Du vil med garanti tiltrække opmærksomhed.
Stonic er en urban crossover med plads til dig og dine venner.
Hvis du blot skal have lidt ekstra bagage med, kan du klappe
60:40-splitbagsædet frem. Voilà. Mere plads. Mere rummelig end
tidligere.
Den nye crossover kommer med den nyeste teknologi. Det giver
bedre køreegenskaber og bedre respons. Udover fantastiske
køreegenskaber, kan du også udtrykke din personlige stil. Vælg
mellem 20 forskellige tofarvede kombinationer til tag og
karrosseri. En crossover, du kan regne med. En crossover, du
kan gøre til din helt egen.
A+
Modellen er vist med ekstraudstyr. Stonic-forbrug: 17,6 km/l ved blandet kørsel
(WLTP). CO 2: 129 g/km. Grøn ejerafgift: 540,- / halvårlig.

Se et priseksempel
Kilometer

Udbetaling

Løbetid

Månedlig ydelse

Grøn afgift / halvår

Totalomkostning

15.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.195 kr.

540 kr. / halvår

120.015 kr.

20.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.377 kr.

540 kr. / halvår

126.567 kr.

25.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.581 kr.

540 kr. / halvår

133.911 kr.

30.000 km

4.995 kr.

36 mdr.

3.787 kr.

540 kr. / halvår

141.327 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
• 16" alufælge
• El-justerbare sidespejle
• LED kørelys
• Tagræling
• Adaptiv fartpilot (SCC)
• Armlæn ml. forsæder
• Aut. nedblændeligt bakspejl
• El-ruder bagved
• Læderrat & -gearknob
• Regnsensor
• Varme i rattet
• 6 højtalere
• Bakkamera m. dynamisk guide
• Radio m. FM & DAB+
• Aut. nødbremse m. fodgænger- & cyklistregistrering
(AEB)
• IsoFix
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El-foldbare sidespejle m. varme & LED blinklys
Indfarvede sidespejle
Mørktonede ruder bagved (Privacy Glass)
Tågeforlygter
Aircondition
Aut. klimaanlæg
Blanksorte kabinedetaljer
Højdejusterbart førersæde
Parkeringssensor bagved
Varme i forsæder
4,2" farvedisplay i instrumentering
8" touchskærm
Bluetooth (kompatibel m. udvalgte telefoner)
Trådløs Apple CarPlay™ & Android Auto™

• Bakkestartsassistent (HAC)
• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

