
XCeed Plug-in
Hybrid
Prestige
Udbetaling: 9.995 kr. Mdl. ydelse fra: 3.695 kr./md.

Oplev det bedste fra to verdener med en elektrisk rækkevidde på
op til 48 km – og op til hele 71,4 km/l som hybrid. Dermed kan du
opleve den unikke følelse af at køre på ren strøm til og fra
arbejde, mens du stadig har rækkevidden til de lange ture på
tværs af landet. Derudover får du alle de samme egenskaber fra
den traditionelle XCeed; sportsligt design og dynamiske
køreegenskaber. Med XCeed Plug-in Hybrid sidder du også
højere, vil opleve en meget lydløs kabine, og så er den urbane
crossover proppet med udstyr. XCeed Plug-in Hybrid skal
opleves – og køres. Go Electric. Tag plads i kabinen.

XCeed Plug-in Hybrid-forbrug: Op til 71,4 km/l ved blandet kørsel. CO2: 32 g/km
under kørsel. Op til 48 km på ren el. Modellen er vist med ekstraudstyr. Grøn
ejerafgift: 340,- / halvårlig.

Se et priseksempel

Kilometer Udbetaling Løbetid Månedlig ydelse Grøn afgift / halvår Totalomkostning

15.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 3.695 kr. 340 kr. / halvår 143.015 kr.

20.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 3.945 kr. 340 kr. / halvår 152.015 kr.

25.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 4.195 kr. 340 kr. / halvår 161.015 kr.

30.000 km 9.995 kr. 36 mdr. 4.445 kr. 340 kr. / halvår 170.015 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
• 16” alufælge • El-foldbare sidespejle m. LED blinklys

• El-justerbare sidespejle m. varme • Indfarvede sidespejle

• LED baglygter • LED forlygter

• LED kørelys • Tagræling

• Unik PHEV kølergrill • 60:40 foldbart splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC) • Armlæn m. kopholder i bag

• Aut. fjernlysassistent • Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & aut. anti-dug

• Aut. kørelys • Aut. nedblændet bakspejl

• Blanksorte kabinedetaljer • Dobbelt baggagerumsbund

• El-ruder i for og bag • Højdejusterbare forsæder

• Kopholder i for • Krom dørgreb

• Lommer bag på forsæder • Luftdyser i bag

• Lædergearknob • Læderrat m. varme

• Makeupspejle m. lys • Multifunktionel Smart Key

• Multijusterbart rat • P-sensor i bag

• Regnsensor • Skydbart armlæn ml. forsæder

• Start/stop knap • Varme i forsæder

• 4,2” farvedisplay I instrumentering • 8” touchskærm

• Apple CarPlay™ m. stemmestyring • Android Auto™

• Bakkamera • Bluetooth

• Radio m. FM og DAB+ • Ratbetjening af audioenhed

• USB-port
• Aut. nødbremse m. fodgængerog cyklistregistrering
(AEB)

• Direkte dæktryksovervågning (TPMS) • Elektronisk P-bremse

• Haptic Steering Wheel • Træthedsregistrering

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

20 / 12 - 2022

Privatleasing


