CUPRA Leon
Sportstourer
Beskatningsgrundlag

CUPRA Leon Sportstourer Business Edition
Model

Gear

Ydelse

Forbrug

Elektrisk
rækkevidde

CO 2

Halvårlig ejerafgift

1,4 TSI Plug-in eHybrid

6 trins DSG

245 hk

71,4 km/l

52 km

31 g/km

410 kr.

Pris
309.990 kr.

Prislisten er udskrevet 20-01-2021
Alle priser er vejledende, i kr. inkl. moms og inkl. leveringsomkostninger. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og pris- samt
afgiftsændringer.
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP www.seat.dk/wltp.
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.” Priserne er gældende priser for levering i 2021.
Priserne er baseret på en politisk ﬂertalsaftale om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18. december 2020. Da de nye
registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet. Priserne
vist er gældende ved levering i 2021.
*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede CUPRA-forhandlere i Danmark. Clever Unlimited: 369 kr./md.
Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Mindstepris i bindingsper. (6
md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til
opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling. Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden
(6 md.): 1.470 kr. Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BSbetaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.
seat.dk

CUPRA Leon
Sportstourer
Ekstraudstyr
Business Edition
230v stik i bagagerum

1.280 kr.

Alarm

2.920 kr.

Connectivity box
Trådløs oplader med signalforstærker

2.260 kr.

CUPRA sideskørter
Kun ifm Magnetic Tech, Midnight Black og
Graphene Grey

3.790 kr.

Forberedelse til anhængertræk
Ikke ifm. panorama soltag

1.640 kr.

Indtræk i Petrol Blue dellæder inkl. elektrisk
førersæde

17.700 kr.

Indtræk i sort dellæder inkl. elektrisk førersæde med
memory

17.700 kr.

Opdelingsnet
Panorama soltag
Ikke ifm. anhængertræk eller forberedelse til træk

1.820 kr.
11.860 kr.

Pre-Crash

1.630 kr.

Safe & Driving L
Adaptiv fartpilot Plus, Exit warning , Side og Exit
Assist.

4.790 kr.

Safe & Driving XL
Safe & Driving L inkl. Emergency assist samt Travel
Assist.

9.580 kr.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indﬂydelse på bilens pris og evt. den
grønne ejerafgift
Listen er genereret den 20-01-2021.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
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CUPRA Leon
Sportstourer
Ekstraudstyr
Business Edition
Satelitknapper i rat
Kun ifm. Safe & Driving XL

7.570 kr.

Side airbag bag og ved knæ

3.370 kr.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indﬂydelse på bilens pris og evt. den
grønne ejerafgift
Listen er genereret den 20-01-2021.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
seat.dk

CUPRA Leon
Sportstourer
Farver
Business Edition
Candy white Soft

Standard

Desire Red Special

9.580 kr.

Graphene Grey Special

9.590 kr.

Magnetic Tech Matt

21.320 kr.

Magnetic tech Metallic

6.390 kr.

Midnight Black Metallic

6.390 kr.

Nevada White Metallic

6.390 kr.

Urban Silver Metallic

6.390 kr.
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