UTRUSTAD FÖR
MAXIMAL PRESTANDA.

LEON ST CUPRA
BUSINESS EDITION
FRÅN 309.900:-

TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON ST CUPRA 300 HK DSG 4DRIVE FRÅN 309.900:Business Lease: 3.780:-**

Förmånsvärde: 1.971:-***

Leon Cupra har en nära koppling till våra racingbilar och ger dig en körupplevelse utöver det vanliga. Med sportbilsprestanda
som tar dig från 0-100 km/h under 5 sekunder och generös utrustning blir varje tjänsteresa en nöjesresa. Assisterande
säkerhetssystem och intelligent fyrhjulsdrift gör resan lika trygg som underhållande. Så ta plats i den sköna förarstolen
och låt bilresan till arbetet bli uppladdningen för dagen. SEAT Trygghet* ger dig ett avkopplat bilägande, med fri service,
nybilsgaranti och vägassistans, i hela tre år.
Med **SEAT Business Lease betalar du 0 kr i första insats och får ett garanterat restvärde, försäkring, serviceavtal, 3 års
nybilsgaranti och allt på en faktura.
Gå in på SEAT.se och läs mer eller välkommen till din närmaste SEAT-återförsäljare för en provkörning!
UTRUSTAD MED:
METALLIC FULL LED-STRÅLKASTARE 19” ALUMINIUMFÄLG SPORTSTOLAR ADAPTIV FARTHÅLLARE
INKLUSIVE FRONT ASSIST SEAT DRIVE KÖRPROFIL CUPRA PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK AUTOMATISK
AVBLÄNDBAR BACKSPEGEL
ELINFÄLLBARA YTTERBACKSPEGLAR REGNSENSOR
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller
först). Blandad körning Leon ST Cupra 6,8-7,2 l/100 km, CO²-utsläpp 156-164 g/km. Miljöklass EU6. SEAT Leasing 36 mån (ex moms), 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde,
rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2017). *** Uppskattat förmånsvärde vid 50% marginalskatt, för exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. SEAT
Serviceavtal 3år/4500mil (det som infaller först) och SEAT försäkring ingår. Ändring av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc kan påverka månadsbetalningen.
Uppläggnings-och administrationsavgift tillkommer. Gäller försäljning till juridiska personer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.
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