Upgrade Fleet udstyr
• 18” alufælge (235/60R18)
• Dobbelt udstødning (kun udseende)
• El-foldbare sidespejl m. LED blinklys
• El-justerbare sidespejle m. varme
• Krom rudelister og dørgreb indvendigt
• LED for- ogbaglygter samt aut. LED kørelys
• Tagræling
• Tonede ruder i bag
• Tågeforlygter
• 50:50 foldbart splitbagsæde, 3. sæderække
• 60:40 foldbart splitbagsæde, 2. sæderække
• Adaptiv fartpilot (SCC)
• Armlæn m. kopholder i bag
• Armlæn m. opbevaring mellem forsæder
• Aut. fjernlysassistent
• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & aut. anti-dug
• Aut. nedblændet bakspejl
• Drejeknap til gearvalg og Paddle Shift
• Luftdyser i bag (2. & 3. sæderække)
• Læderrat m. varme samt varme i forsæder
• Metallic kabinedetaljer
• Elektronisk bagklap
• Exclusive kølergrill
• BI-LED forlygter
• Krom dørgreb
• Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass)
• Udvidet kørselsassistent ved motorvejskørsel
(HDA)

• P-Sensor i for og bag
• Regnsensor
• 12,3” fuldt digital instrumentering
• Android Auto™ og Apple CarPlay™ m. stemmestyring
• Bakkamera m. dynamisk guide
• Bluetooth samt USB-port
• Radio m. FM og DAB+ med 6 højtalere inkl. diskant
• Ratbetjening af audioenhed
• Advarsel for glemt bagsædepassager
• Aut. nødbremse m. fodgængerog (AEB)
• Direkte dæktryksovervågning (TPMS)
• E-call
• Elektronisk P-bremse
• Intelligent skiltegenkendelses (SLIF)
• IsoFix 2. og 3. sæderække
• Trailer stabilitet assistent (TSA)
• Træthedsregistrering
• Udvidet vejbaneassistent (LFA)
• Metallak
• Udvidet nødbremse
• El-justerbart førersæde
• El-justerbar lændestøtte i førersæde
• Multifunktionel Smart Key
• Varme i bagsæder (2. række)
• 10,25” touchskærm m. navigation og UVO Connect
• Trådløs telefonopladning
• Aktiv blindvinkel assistent (BSD)

Premium Fleet, som Upgrade + følgende:
• 19” alufælge (235/55R19)
• Alu pedaler
• Ambient belysning
• El-justerbart passagersæde
• El-justerbar lændestøtte i passagersæde
• El-justerbar sædelængde i førersæde
• Head Up Display
• Lædersæder
• Memoryfunktion i førersæde
• Rullegardin i bageste sideruder
• Ventilation i forsæder
• 360 graders kamera (AVM)
• Bose® lydanlæg m. 8 højtalere og Surr. Sound
• Aut. niveauregulering (bagaksel)
• Blind vinkel kamera (BVM)
• Fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA)

Fabriksmonteret udstyr

Vejl. udsalg*

Panorama Glassoltag (Upgrade & Premium)

kr. 19.999

Teknik pakke: Blindvinkel kamera, 360 grader kamera assistent, Bose lydanlæg med
centerhøjtaler, ekstern forstærker, subwoofer og surround sound (Upgrade)

kr. 29.999

2-tone lædersæder(Premium)

kr. 7.499

Nappa lædersæder(Premium)

kr. 14.999

Opgradering til 20" Alufælge (255/45R20) (Premium)

Kr. 7.999

*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.

Eftermonteret udstyr

Priser ekskl. moms

El-svingbart anhængertræk

kr. 12.796,-

Anhængertræk med aftagelig kugle

kr. 7.996,-

Gummimåtter 1. & 2. række

kr. 636

Bagagerumsmåtte

kr. 796

Elektrisk Parkeringsskive

kr. 396

Model

Udstyr

Motor

Gear

Energi

Km/l - WLTP

Grøn afgift / 6 mdr.

Beskat inkl. lev. omk.

Sorento 2WD

Upgrade

2.2 CRDI - 202HK

DCT (8)

B

14,7 - 177g CO2/km

Kr. 3.380

Kr. 606.669

Sorento 2WD

Premium

2.2 CRDI - 202HK

DCT (8)

B

14,7 - 177g CO2/km

Kr. 3.380

Kr. 677.972

Sorento 4WD

Upgrade

2.2 CRDI - 202HK

DCT (8)

B

14,7 - 177g CO2/km

Kr. 3.380

Kr. 634.447

Sorento 4WD

Premium

2.2 CRDI - 202HK

DCT (8)

B

14,7 - 177g CO2/km

Kr. 3.380

Kr. 705.494

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

