
Tillval Design Pris
Solid färg Pure White 2 100:–
Metallic färg 9 000:–

Tillval Funktion
2 barnstolar ytterplatserna i 2:a sätes raden 3 700:–
Helljusassistent 1 000:–
Elektriskt manövrerad panoramasoltak  8 700:–

Tillval Infotainment
Full Link: Mirror Link + Apple Car Play 1 600:–

Exempel på standardutrustning i FR Swedish Edition
7 säten
Front assist inkl Adaptiv farthållare
FR-Line 18" lättmetallfälgar och sidospeglar i Atom grey, svart interiör, Alcantara klädsel, ratt och vxl knopp, dörrinsteg med FR-logo
Navigationssystem med mapcare 5 år inkl parkeringskamera bak
Park Assist inkl parkeringssensorer fram och bak
Bixenonstrålkastare
Infällbar dragkrok
Kessy nyckellöst system
Programmerbar parkeringsvärmare
Elektrisk öppning och stängning av sidodörrar inkl virtuell pedal
Larm
Mörktonade rutor
Regn och ljussensor
Climatronic 3-zons klimatanläggning
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SEATAlhambra
Modell Kampanjspris
Alhambra  FR Swedish Edition 1.4 TSI 150 DSG6 389 900:–

Tillvalspaket Pris
Teknikpaket 1:
230V uttag i konsollen för andra sätesraden 
Sänkningsfunktion på passagerarspegel

 2 200:–

För lokalt monterade tillbehör se, seattillbehor.se

 *  Samtliga SEAT bilar har som standard nybilsgaranti i 3år/9000 mil** och assistans i 3 år. När ni finansierar er bil via SEAT Finansiering erhåller ni  
utan kostnad fri service i 3 år/4500 mil**. Enklare än så blir det knappast att köpa en ny bil och njuta av ett bekymmersfritt bilägande.

 ** Det som infaller först.
 ***  SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1.000 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2020).  

Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. 
26% rabatt på SEAT Försäkring vid finansiering via SEAT Finans. 
Samtliga priser är inklusive moms och avser fabriksbeställning av modellår 2021. Priserna ska endast uppfattas som en indikator av prisnivån. 
Varje återförsäljare äger rätt att fritt sätta sin egna priser. Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.

https://seattillbehor.se

