CUPRA Leon 5D leasingpriser
Motor

Ydelse

Gear

CO2

Forbrug

2.0 TSI

300 hk

DSG7

171 g/km

13,2 km/l

Halvårlig
CO2-ejerafgift

Månedlig leasingydelse ved*

Samlet leasingydelse ved**

Udbetaling

15.000 km

20.000 km

25.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

19.995 kr.

5.395 kr.

5.795 kr.

6.195 kr.

214.815 kr.

229.215 kr.

243.615 kr.

1.230 kr.

Prislisten er udskrevet 30-11-2022
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2023
Priserne er vejledende priser.
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
CUPRA samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her

Privatleasingpriser er baseret på fast rente, inkl. moms, service - og reparationsaftale og lånebil ved service. Løbetid 36 mdr. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Positiv
kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 62,50 kr. pr. betaling. Privatleasingen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Semler Finans
Danmark A/S. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Afhængigt af valgt model og mængden af tilvalgt udstyr, kan tillægspriserne for udstyret stige som følge af afgiftsberegningen.
* Månedlig leasingydelse ved km. pr. år, fastsat ved leasingaftale på 36 måneder.
** Samlet leasingydelse ved en leasingaftale på 36 måneder. Omkostning ved tilbagelevering af bilen kr. 600.

CUPRA Leon Sportstourer leasingpriser
Motor

Ydelse

Gear

CO2

Forbrug

2.0 TSI 4x4

310 hk

DSG7

186 g/km

12,2 km/l

Halvårlig
CO2-ejerafgift
1.560 kr.

Månedlig leasingydelse ved*

Samlet leasingydelse ved**

Udbetaling

15.000 km

20.000 km

25.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

19.995 kr.

5.495 kr.

5.895 kr.

6.295 kr.

218.415 kr.

232.815 kr.

247.215 kr.

Prislisten er udskrevet 30-11-2022
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2023
Priserne er vejledende priser.
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
CUPRA samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her

Privatleasingpriser er baseret på fast rente, inkl. moms, service - og reparationsaftale og lånebil ved service. Løbetid 36 mdr. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Positiv
kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 62,50 kr. pr. betaling. Privatleasingen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Semler Finans
Danmark A/S. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Afhængigt af valgt model og mængden af tilvalgt udstyr, kan tillægspriserne for udstyret stige som følge af afgiftsberegningen.
* Månedlig leasingydelse ved km. pr. år, fastsat ved leasingaftale på 36 måneder.
** Samlet leasingydelse ved en leasingaftale på 36 måneder. Omkostning ved tilbagelevering af bilen kr. 600.

CUPRA Formentor leasingpriser
Motor

Ydelse

Gear

CO2

Forbrug

1.5 TSI

150 hk

DSG7

151 g/km

14,9 km/l

2.0 TSI 4x4

310 hk

DSG7

192 g/km

11,8 km/l

Halvårlig
CO2-ejerafgift

Månedlig leasingydelse ved*

Samlet leasingydelse ved**

Udbetaling

15.000 km

20.000 km

25.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

920 kr.

14.995 kr.

3.995 kr.

4.395 kr.

4.795 kr.

159.415 kr.

173.815 kr.

188.215 kr.

1.880 kr.

24.995 kr.

5.495 kr.

5.895 kr.

6.295 kr.

223.415 kr.

237.815 kr.

252.215 kr.

Prislisten er udskrevet 30-11-2022
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2023
Priserne er vejledende priser.
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
CUPRA samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her

Privatleasingpriser er baseret på fast rente, inkl. moms, service - og reparationsaftale og lånebil ved service. Løbetid 36 mdr. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Positiv
kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 62,50 kr. pr. betaling. Privatleasingen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Semler Finans
Danmark A/S. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Afhængigt af valgt model og mængden af tilvalgt udstyr, kan tillægspriserne for udstyret stige som følge af afgiftsberegningen.
* Månedlig leasingydelse ved km. pr. år, fastsat ved leasingaftale på 36 måneder.
** Samlet leasingydelse ved en leasingaftale på 36 måneder. Omkostning ved tilbagelevering af bilen kr. 600.

CUPRA Born leasingpriser
Motor

Ydelse

Batterikapacitet
(Netto/Brutto)

204 hk 204 hk 58 kWh / 62 kWh

Rækkevidde

Forbrug

424 km

154 Wh/km

Månedlig leasingydelse ved*
Samlet leasingydelse ved**
Ladee ekt, op til
Halvårlig
(AC/DC)
CO2-ejerafgift Udbetaling 15.000 km 20.000 km 25.000 km 15.000 km 20.000 km 25.000 km
11 kW / 120 kW

340 kr.

9.995 kr.

4.299 kr.

4.695 kr.

5.095 kr.

165.359 kr.

179.615 kr.

194.015 kr.

Prislisten er udskrevet 30-11-2022
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2023
Priserne er vejledende priser.
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
Den oplyste maksimal-ladee ekt kan opnås ved opladning fra 10 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur på ca. 23° og ved en ladestation med tilsvarende ladee ekt.
AC = Normalopladning/Hjemmeopladning ved Type 2-stik. DC = Hurtigopladning/Lynopladning ved CCS-stik.
CUPRA samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her

Privatleasingpriser er baseret på fast rente, inkl. moms, service - og reparationsaftale og lånebil ved service. Løbetid 36 mdr. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Positiv
kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 62,50 kr. pr. betaling. Privatleasingen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Semler Finans
Danmark A/S. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Afhængigt af valgt model og mængden af tilvalgt udstyr, kan tillægspriserne for udstyret stige som følge af afgiftsberegningen.
* Månedlig leasingydelse ved km. pr. år, fastsat ved leasingaftale på 36 måneder.
** Samlet leasingydelse ved en leasingaftale på 36 måneder. Omkostning ved tilbagelevering af bilen kr. 600.

