
Tillvalspaket Pris
Förarpaket: 
Parkeringssensorer bak
Farthållare och komfortbelysning i kupén

3 300:–

Tillval design Pris

Solid färg Candy White 1 700:–
Metallic färg 4 900:–
Svart yttertak 1 800:–

Exempel på standardutrustning Mii electric
Vinterpaket:
Eluppvärmda sportstolar fram, ytterbackspeglar och vindruta
Regn- och ljussensor
Coming home ljusfunktion,  
LED positionsljus istället för dimljus

Komfortpaket:
Variabelt lastgolv 
Höjdjusterbar passagerarstol 
Krok i handskfacket.

SEAT CONNECT:
Smartphonehållare
Ladda ner SEAT DriveMii app för att använda navigation, media/radio, se bilens kördata och laddningsstatus, starta Ecotrainer för att lära dig köra 
så effektivt och energisnålt som möjligt, hitta dina kontakter med mera.

6 högtalare
16" Lättmetallfälgar, Cosmo grey
Sportratt i läder
Växelväljare och handbroms i läder
Lane Assist 
Climatronic - automatisk luftkonditionering
DC-snabbladdning upp till 40 kW (0–80% på 1 timme), CCS (Combined charging system),
Mode 3 laddkabel för upp till 7,2 kW AC-laddning, för laddning i laddbox hemma eller publikt.
Mode 2 reservladdkabel för upp till 2,3 kW AC-laddning, för nödladdning i vanligt eluttag (Shucko)
Tygklädsel svart med vita sömmar och svart innertak

* Klimatbonus 60.000:-
Självklart är Mii electric kvalificerad som en klimatbonusbil och berättigad den högsta statliga klimatbonusen för 
privatpersoner, så länge anslag finns.
Laddbox och ladda-hemma-stöd
Till din SEAT Mii electric erbjuder smarta laddboxar inkl. installation av behörig elinstallatör, prata med din återförsäljare 
för mer information och råd. Du ansöker sedan enkelt om ladda-hemma-stödet via ett formulär på naturvårdsverket.se.
Bidra till en mer hållbar värld! 
Med Mii electric får du fri hemmaladdning med 100% förnybar el i tre år! 
Genom vårt nära samarbete med Skellefteå Kraft kan du samtidigt som du köper din Mii electric enkelt teckna avtal 
med Skellefteå Kraft och därmed få fri hemmaladdning i tre år. 

  * 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). Bl. körn. förbrukning 14,9–14,4 kWh/100km, räckvidd 250–260 km (WLTP). Utsläpp CO² 0 g/km.  
Batterigaranti 8 år eller 160 000 km. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.

** Genom att teckna avtal med Skellefteå Kraft får du tre års fri hemmaladdning, ett schablonbelopp per månad räknat på hemmaladdning för 1350 mils körning per år i tre år dras av direkt från din elräkning.

26% rabatt på SEAT Försäkring vid finansiering via SEAT Finans.
Samtliga priser är inklusive moms och avser fabriksbeställning av modellår 2020. 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.

FRI
hemmaladdning

i tre år 
med 100 % 
förnybar el 

från Skellefteå 
Kraft!**
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SEAT

Mii electric
Modell Pris
SEAT Mii electric, 83 hk 36,8 kWh aut 264 900:–

Pris efter klimatbonus för privatpersoner 204 900:-*

 *  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). 
Bl. körn. förbrukning 14,9–14,4 kWh/100km, räckvidd 250–260 km (WLTP). Utsläpp CO² 0 g/km. Batterigaranti 8 år eller 160 000 km. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.

 ** Genom att teckna avtal med Skellefteå Kraft får du tre års fri hemmaladdning, ett schablonbelopp per månad räknat på hemmaladdning för 1350 mils körning per år i tre år dras av direkt från din elräkning.
 ***  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 2020. 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.


