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  MY22.00

inkl. 5-års garanti

Modellvariant Växellåda
CO2 g/km 

(WLTP)* 

Förbrukning 

l/100 km*

Fordonsskatt per 

år (från) 

År 1-3

Förmånsvärdet 

från/mån**

Rek. 

pris

Rek. Företags-

netto

ST-Line 3.0T EcoBoost Plug-In Hybrid 457hk AWD 10-vxl automat 71 3.1 360 kr 5,032 kr 963,900 kr 877,400 kr

Platinum 3.0T EcoBoost Plug-In Hybrid 457hk AWD 10-vxl automat 71 3.1 360 kr 5,133 kr 980,900 kr

** Förmånsvärde netto per månad från 1/7 2022 exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. 

Tillvalspaket & Tillval
● (standard)       ○ (tillval)

ST-Line Platinum Kod

Dragkrok (avtagbar) 12,900 kr 12,900 kr AAPAP

Färg - Solid 

Oxford White ● - PNYW3

Färg - Metallic 9,900 kr ●
Fight Blue ○ ○ PN4HF

Deep Jewel red - ○ PN4KR

Atlas Blue ○ - PN4HM

Agate Black ○ ○ PN4GM

Iconic Silver ○ ○ PN4HJ

Färg - Metallic, fashion 11,500 kr 1,600 kr

Lucid Red ○ ○ PN4HQ

Carbonized Gray ○ ○ PN4JA

Forged Green - ○ PN4JV

Färg - Metallic, premium 13,000 kr 3,100 kr

Star White ○ ○ PN4HR

* CO2-värdet och förbukningen avser standardmodellen. Tillval och utrustning kan resultera högre värden. Den exakta fordonsskatten kan simuleras under https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/malus/

Redovisade uppgifter giltiga vid tryckning och vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Hedin Motor Company AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, 

tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning. 
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ST-Line - Standardutrustning

Säkerhet Interiör

• Adaptiv farthållare med traffic jam assist • 10,1" pekskärm med SYNC3 & navigation

• 360-graders kamera • 12,3" fullt digitala urtavlor

• Aktiv filövervakningssystem med driver alert • 8-vägs elmanövrerad förarstol med minne, inkl. svankstöd

• Autobroms med fotgängar- & cykeldetektering • Active noice cancellation

• Dödavinkeln-övervakning med rear cross traffic alert • Ambient lightning, stämningbelysning

• FordPass Connect med Wi-Fi • Automatisk avbländbar innerbackspegel

• Front view- & backkamera med spolning • B&O Premium Sound System med 14st högtalare

• Fullt aktivt parkeringssystem med sensorer runt om • Eluppvärmd ratt

• Intelligent hastighetsövervakning • Eluppvärmda & ventolerade framstolar

• Larm • Eluppvärmt baksäte (andra raden)

• Nyckelfritt låssystem med elmanövrerad baklucka • Läderklädsel med gråa sömmar

• Regnsensor • Tre-zons klimatanläggning

• Sidvindsstabilisering • Trådlös laddplatta för mobil

• Tygmattor 

Exteriör

• 20" aluminiumfälgar

• Akustiska, laminerade sidorutor

• Dimljus i LED

• Dragkroksförberedelse

• Elinfällbara, uppvärmbara sidospeglar med minne (svarta)

• Fyra kromade avgasutblås (två på varje sida)

• LED-strålkastare

• Mörktonade rutor från b-stolpen

• Panoramasoltak

• Svart takreling

Platinum - Standardutrustning utöver ST-Line

Säkerhet Interiör

- Perforerad läderklädsel

Exteriör

• 20" aluminiumfälgar, kromade

• Adaptiva LED-strålkastare

• Bakre LED-strålkastare

• Kromad grill & takreling

• Kromade yttre dataljer


