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PRISLISTE UDSKREVET 06. DECEMBER 2019 - PRISER INKL. LEVERINGSOMKOSTNINGER KR. 3.980,-

Model Motor HK Pris Km/l CO2

Halvårlig
ejerafgift

Energi
Mærke

0,0 EL AUT 83 hk 149.990 62,9 0 330

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP www.seat.dk/wltp.

Alle priser er inkl. moms med binding i 6 måneder. Tilbuddet gælder både private og erhverv. Dog ikke kunder, der anvender bilen som hyrevogn.
Clever stiller ladeboks til rådighed og installerer på en valgfri privatadresse. Eventuelt gravearbejde er ikke inkluderet. Ved ophør af abonnement skal
kunden sørge for nedtagning af ladeboks. Øvrige vilkår for installation kan findes på www.clever.dk/installation. Hvert kvartal refunderes den mængde
strøm, der er brugt til opladning af bilen. Godtgørelsen følger gældende tilbagebetalingssats, som kan findes på clever.dk. Mindsteprisen til Clever
Unlimited er 4.494 kr. og 3.750 kr. med Clever Unlimited Network. Priserne forudsætter betaling via betalingsservice, ellers tillægges gebyr på 49 kr.
per måned. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer.

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S DK-2605 Brøndby
SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer.
Der tages forbehold for trykfejl.
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Fabriksmonteret ekstraudstyr Electric Pris

Easy Flex
Højdejusterbare forsæder og dobbelt bund

- 1.290,-

Farve - Metallak - 2.995,-

Farve - Soft - 995,-

Ladekabel MODE 2 - 1.290,-

Sort tag og sorte sidespejle - 2.590,-

S = Standard, O = Ekstraudstyr, - = Ikke tilgængeligt
Enkelte valg af ekstraudstyr kan begrænse muligheden for valg af andet ekstraudstyr.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S DK-2605 Brøndby
SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer.
Der tages forbehold for trykfejl.

 


