
Modell Privatleasing från*** SEAT Billån från**** Pris från*****

Ateca FR 1.5 TSI 150 DSG7 FR 4 195:-/mån 3 180:-/mån 399 700:–

Tillvalen nedan ingår i merparten av våra lagerbilar.

Prislista modellår 2023, 17 mars 2023 | seat.se

SEATAteca

Tillvalspaket Pris

Pluspaket:
Park Assist inkl parkeringssensorer fram
Elektrisk öppning av baklucka (virtuell pedal)
Programmerbar parkeringsvärmare
Elektrisk infällbar dragkrok

19 900:–

Komfortpaket:
Regn & Ljussensor, Autom. avbländbar innerbacksp., Komhem & lämna funktion (belysning) 2 300:–

Förarassistanspaket Medium:
Förutsende adaptiv farthållare 
Helljusassistent
Lane Assist
Trafikskyltigenkänning

5 700:–

 *  Samtliga SEAT bilar har som standard 3 års garanti. 2 års nybilsgaranti (+ 1 års förlängning max 9.000 mil) ** och assistans 3 år. 
Fri service i 3år/3 000 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. och första förhöjd leasingavgift 10 000:- baseras på 1 000 mil/år. Garanterat restvärde, rörlig ränta baserad  

på VWFS basränta (vwfs.se/om-oss/aktuell-basranta). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.  
Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. 
SEAT Privatleasing erbjuds även med 24 månader för 1.5 TSI 150, kontakta din SEAT återförsäljare för prisuppgift. 

 ****  SEAT Billån och bil med garanterat restvärde. Baserat på 30% kontantinsats och 3 000 mil/36 månader.
 ***** Gäller ett antal välutrustade bilar i lager och reservation för slutförsäljning

25% rabatt på SEAT Försäkring vid finansiering via SEAT Finans. Samtliga priser är inklusive moms och avser modellår 2023.
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.

Välutrustade bilar i lager (ej öppen för nybeställning.) Reservation för slutförsäljning.

Tillval design Pris
18" Lättmetallfälgar Performance Machined 36/3 Cosmo Grey 4 000:–

Metallic färg 8 600:–

Specialfärg Velvet Red/Dark camouflage 11 600:–

Tillval funktion Pris
Digitalt Kombiinstrument 10,25" 4 300:–

För lokalt monterade tillbehör se, seattillbehor.se

Kontakta er SEAT återförsäljare för aktuellt pris på kvarvarande lagerbilar.

http://vwfs.se/om-oss/aktuell-basranta
https://seattillbehor.se

