Prestige Fleet udstyr
• 16” alufælge (205/55R16)
• Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass)
• El-justerbare sidespejle m. varme
• Indfarvede dørhåndtag
• Indfarvede sidespejle
• LED kørelys
• Projektionsforlygter
• Tagrælinger
• Tonede ruder i bag
• 60:40 nedfældet splitbagsæde
• Aut. fjernlysassistent
• Aut. kørelys
• Bagagerumsdækken
• El-ruder i for og bag
• Fartpilot m. begrænser
• Fast armlæn m. opbevaring mellem forsæder
• Flytbar bagagerumsbund
• Højdejusterbart førersæde
• Kunstlædergearknop
• Lommer bagpå forsæder

• Varme i forsæder
• Metallak
• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun v. DCT)
• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og aut. afdugning
• Aut. nedblændet bakspejl
• Højdejusterbart passagersæde
• Justerbart armlæn m. opbevaring forsæder
• Lys v. makeupspejle
• Regnsensor
• USB-ladeport
• Elektronisk P-bremse
• Sikkerhedsfunktion på forreste el-ruder
• 12V strømudtag
• 4,2” farvedisplay i instrumentering
• 6 Højtalere
• 8” touchskærm
• Multijusterbart rat
• Solbrilleholder v. bakspejl
• Start/Stop funktion (ISG)
• Læderrat m. varm

• Bluetooth m. stemmestyring
• Radio m. FM og DAB+
• Ratbetjening af audioenhed
• Trådløs Android Auto™
• Trådløs Apple CarPlay™
• USB-port
• 6 Airbags
• Advarsel for glemt bagsædepassager
• Aktiv vognbaneassistent (LFA)
• Anti blokeringsbremser (ABS)
• Antispin m. elek. stabilitetskontrol (ESC)
• Aut. Nødbremse m. fodgænger (FCA)
• Bakkestartsassistent (HAC)
• Haptisk feedback i rat
• Indirekte dæktryksovervågning (TPMS)
• IsoFix
• Udviddet træthedsregistrering (DAW+)
• Vognbaneassistent (LKA)
• Makeupspejle

Upgrade Fleet udstyr, som Prestige plus følgende:
• 17” alufælge (225/45R17)
• El-foldbare sidespejle m. LED blinklys
• LED baglygter
• LED forlygter m. BI-funktion

• LED tågebaglygter
• LED tågeforlygter
• Armlæn i bag m. kopholder

• Justerbar lændestøtte i forsæder
• Multifunktionel Smart Key
• P-sensor i bag

GT-Line Fleet udstyr
• 17" alufælge (225/45R17)
• El-foldbare sidespejle m. LED blinklys
• El-justerbare sidespejle m. varme
• GT-Line kofangere
• GT-Line kølergrill
• GT-Line sideskørter
• Indfarvede sidespejle
• LED baglygter
• LED kørelys
• Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass)
• Projektionsforlygter
• Tagrælinger
• Tågeforlygter
• 60:40 nedfældet splitbagsæde
• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun v. DCT)
• Alu pedaler
• Armlæn m. kopholder i bag
• Aut. fjernlysassistent
• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og aut. afdugning
• Aut. kørelys
• Aut. nedblændet bakspejl
• Bagagerumsdækken

• Fartpilot m. fartbegrænser
• Flytbar bagagerumsbund
• Højdejusterbare forsæder
• Justerbar lændestøtte i forsæder
• Justerbart armlæn m. opbevaring mellem forsæder
• Lommer bagpå forsæder
• Lædergearknop
• Makeupspejle m. lys
• Multifunktionel Smart Key
• Multijusterbart rat
• Paddleshifters på rattet (Kun m. DCT)
• P-sensor i bag
• Regnsensor
• Solbrilleholder v. bakspejl
• Varme i forsæder
• Metallak
• Blanksorte kabinedetaljer
• Delkunstlædersæder
• D-formet sportslæderrat m. varme
• El-ruder i for og bag
• 10.25" touchskærm m. navigation og UVO Connect
• 12V strømudtag

• 4,2” farvedisplay i instrumentering
• 6 højtalere
• Android Auto™
• Apple CarPlay™
• Bakkamera m. dynamisk guide
• Bluetooth m. stemmestyring
• Radio m. FM og DAB+
• USB-ladeport
• USB-port
• 6 Airbags
• Advarsel for glemt bagsædepassager
• Aktiv vognbaneassistent (LFA)
• Anti blokeringsbremser (ABS)
• Antispin m. elektronisk stabilitetskontrol (ESC)
• Aut. nødbremse
• Aut. Nødbremse (FCA)
• Bakkestartsassistent (HAC)
• Indirekte dæktryksovervågning (TPMS)
• IsoFix
• Sikkerhedsfunktion på forreste el-ruder
• Udvidet træthedsregistrering (DAW+)
• Vognbaneassistent (LKA)

GT-Line S Fleet udstyr, som GT-Line plus følgende:
• Blanksorte sidespejle
• LED forlygter m. BI-funktion
• LED tågeforlygter

• P-sensor i for
• 12,3” fuldt digital instrumentering
• JBL® lydanlæg m. 8 højtalere

• Direkte dæktryksovervågning (TPMS)
• Smart parkeringsassistent

Fabriksmonteret udstyr

Vejl. udsalg*

Interiørpakke: Dellæder/alcantarasæder (GT-Line S)

Kr. 9.999

Interiørpakke: Delkunstlædersæder, blanksorte kabinedetaljer, krom dørgreb, alupedaler & 40:20:40 splitbagsæde (Upgrade)

Kr. 8.999

Luksus interiørpakke: Lædersæder, memoryfunktion i førersæde, ventilation i forsæder, bagsædevarme & 40:20:40 splitbagsæde (GT-Line S)

Kr. 26.999

Luksus interiørpakke: Lædersæder, memoryfunktion i førersæde, ventilation i forsæder, bagsædevarme, blanksorte kabinedetaljer, krom
dørgreb, alupedaler & 40:20:40 splitbagsæde (Upgrade)

Kr. 26.999

Panoramasoltag (Upgrade, GT-Line S)

Kr. 16.999

Trådløs mobiloplader (Upgrade, GT-Line S)

Kr. 2.499

Intelligent skiltegenkendelse (ISLW) & udvidet motervejsassistent (HDA) inkl. navigationsbaseret fartpilot (GT-Line S)

Kr. 4.999

Aktiv blindvinkelassistent (BCA) m. advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW) & sikker udstigning (SEW) (Upgrade, GT-Line S)

Kr. 7.999

El-bagklap (Upgrade, GT-Line S)

Kr. 9.999

Sikkerhedsnet til bagagerum (Upgrade, GT-Line S)

Kr. 1.999

10,25” touchskærm m. navigation & UVO Connect (Upgrade)

Kr. 12.499

Tilkøb til 10,25” touchskærm: JBL premium lydpakke m. 8 højtalere inkl. blanksorte kabinedetaljer & krom dørgreb (Upgrade)

Kr. 6.999

Tilkøb til 10,25” touchskærm: 12,3” fuldt digital instrumentering (Upgrade)

Kr. 6.999

Assistent pakke: Smart parkeringsassistent, P-sensor i for & direkte TPMS sensor (Upgrade)

Kr. 5.999

Tilkøb til Assistent pakke: Intelligent skiltegenkendelse (ISLW) & udvidet motorvejsassistent (HDA) inkl. navigationsbaseret fartpilot
(kun m. navigation) (Upgrade)

Kr. 4.999

Premium pakke: Indeholder alt interiør pakke, 10,25” touchskærm m. navigation og UVO Connect,
12,3” fuldt digital instrumentering & assistent pakke (Upgrade)

Kr. 31.999

*Registreringsafgiften og dermed beskatningsprisen kan variere, alt efter valg af fabriksmonteret udstyr.
Nævnte vejl. udsalgspriser skal betragtes som maks. beskatningspriser. Kontakt din caradvisor for tilbud på specifik bil.

Indsæt forhandler logo / kontakt info

Eftermonteret udstyr

Priser ekskl. moms

Aft. træk 7 pol

kr. 7.196

Fast træk 7 pol

kr. 6.396

Bundmåtter

kr. 716

Bagagerumsmåtte

kr. 796

Elektrisk Parkeringsskive

kr. 396

Model

Udstyr

Motor

Gear

Energi

Km/l WLTP

Grøn afgift 6 mdr.

Beskat incl. lev. omk.

Ceed SW

Prestige

1.0 T-GDI - 100HK

Man (6)

A+

18,9 - 121g CO2/km

Kr. 540

Kr. 205.817

Ceed SW

GT-Line

1.5 T-GDI MHEV 160 HK

DCT

A+

17,5 - 130g CO2/km

Kr. 540

Kr. 290.700

Ceed SW

GT-Line S

1.6 T-GDI MHEV 160 HK

DCT

A+

17,2 - 130g CO2/km

Kr. 540

Kr. 312.230

Ceed SW

Prestige

1.6 CRDI MHEV 136 HK

DCT

A+

20,8 - 127g CO2/km

Kr. 1.860

Kr. 284.009

Ceed SW

Upgrade

1.6 CRDI MHEV 136 HK

DCT

A+

20,8 - 127g CO2/km

Kr. 1.860

Kr. 309.151

Priser på disse varianter vil blive fremsendt når de er tilgængeligt.

Andersen & Martini A/S Fleet
Kontakt Stig Andersen: 36931023 / fleet@am.dk

