Touran
Beskatningsgrundlag
Vejledende priser.
De viste priser er gældende ved levering i 2022.

Motor - Benzin

Ydelse

Gear

CO2

Forbrug

1,5 TSI EVO ACT

150 hk

1,5 TSI EVO ACT

Grøn ejerafgift

6 trins Manuel

149 g/km

15,2 km/l

890 kr.

150 hk

6 trins Manuel

150 g/km

15,2 km/l

890 kr.

1,5 TSI EVO ACT

150 hk

7 trins DSG

148 g/km

15,4 km/l

890 kr.

1,5 TSI EVO ACT

150 hk

7 trins DSG

149 g/km

15,4 km/l

890 kr.

Comfortline

Highline

5 døre

5 døre

329.996 kr.
349.995 kr.
349.997 kr.
374.994 kr.

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af erhvervsleasingaftale og er inkl. levering og ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug.
De skattemæssige konsekvenser for bruger af køretøjet er Skandinavisk Motor Co. A/S og forhandleren uvedkommende. Dette gælder både, hvor den oplyste beskatning ændres på grund af reglerne om genberegning af køretøjets afgiftspligtige
værdi og i tilfælde af, at skattemyndighederne ændrer det oplyste beskatningsgrundlag.
Grøn ejerafgift. Vist pr. halvår. Gældende ved ny fabriksbestilling.
TSI = Turbocharged Stratified Injection (Benzinmotor med direkte indsprøjtning). TDI = Turbocharged Direct Injection (Dieselmotor med direkte indsprøjtning). ACT = Active Cylinder Technology (Aktiv cylinderstyring).
SCR = Selective Catalytic Reduction (AdBlue teknologi). DSG = Automatiseret dobbeltkoblingsgearkasse. EVO = En samlet betegnelse for en række nye innovative, brændstofbesparende teknologier.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Touran
Beskatningsgrundlag
Vejledende priser.
De viste priser er gældende ved levering i 2022.

Motor - Diesel

Ydelse

Gear

2,0 TDI SCR

122 hk

2,0 TDI SCR

150 hk

Grøn ejerafgift

Comfortline

Highline

5 døre

5 døre

CO2

Forbrug

6 trins Manuel

134 g/km

19,6 km/l

2.000 kr.

334.995 kr.

349.997 kr.

7 trins DSG

140 g/km

18,9 km/l

2.000 kr.

404.997 kr.

429.997 kr.

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af erhvervsleasingaftale og er inkl. levering og ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug.
De skattemæssige konsekvenser for bruger af køretøjet er Skandinavisk Motor Co. A/S og forhandleren uvedkommende. Dette gælder både, hvor den oplyste beskatning ændres på grund af reglerne om genberegning af køretøjets afgiftspligtige
værdi og i tilfælde af, at skattemyndighederne ændrer det oplyste beskatningsgrundlag.
Grøn ejerafgift. Vist pr. halvår. Gældende ved ny fabriksbestilling.
TSI = Turbocharged Stratified Injection (Benzinmotor med direkte indsprøjtning). TDI = Turbocharged Direct Injection (Dieselmotor med direkte indsprøjtning). ACT = Active Cylinder Technology (Aktiv cylinderstyring).
SCR = Selective Catalytic Reduction (AdBlue teknologi). DSG = Automatiseret dobbeltkoblingsgearkasse. EVO = En samlet betegnelse for en række nye innovative, brændstofbesparende teknologier.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Touran
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 27-11-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

Comfortline

Highline

16" letmetalfælge Karlstad

13.598 kr.

✓

17" letmetalfælge Salvador

24.095 kr.

15.698 kr.

18" letmetalfælge Marseille

34.598 kr.

25.398 kr.

—

9.695 kr.

Ambientebelysning

3.795 kr.

✓

Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse

19.895 kr.

19.895 kr.

App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay og Android Auto

3.895 kr.

3.895 kr.

Bagagemanagement system
Skinnesystem i bagagerummet til montering af bagagerumsnet samt lommelygte i bagagerummet.

3.495 kr.

3.495 kr.

Bagklap med el-betjening

7.995 kr.

✓

Bagsæde yderpladser med varme (Ej ifm. børnesæder integreret i yderste bagsæder)

4.595 kr.

4.595 kr.

Bakkamera

5.795 kr.

5.795 kr.

Barnesæde integreret i højre bagsæde (Ej ifm. bagsæde yderpladser med varme )

4.595 kr.

4.595 kr.

Blind Spot sensor (Kun ifm. sidespejle med el-klapfunktion)

11.095 kr.

11.095 kr.

Børnesæder integreret i yderste bagsæder (Ej ifm. bagsæde yderpladser med varme )

9.295 kr.

9.295 kr.

✓

✓

Digital Cockpit Pro
Digital visning af instrumentering på en 10,25" TFT skærm

8.595 kr.

5.695 kr.

DK komfortpakke 1
Panoramasoltag, bakkamera, nøglefri betjening, rullegardiner i bagdørsruder m.m.

28.895 kr.

28.895 kr.

DK komfortpakke 2 (Trendline kun ifm. DK pakke)
Sidespejle med el-klapfunktion og Multifunktionslæderrat med varme
Til Comfortline og Highline: Førersæde ergoActive med massage
Til Trendline: Adaptiv fartpilot
Til Highline: P-sensorer og Køreprofilindstilling

9.995 kr.

16.195 kr.

DK LED pakke
LED forlygter, LED baglygter samt Light assist

19.195 kr.

19.195 kr.

18" letmetalfælge Marseille (Ifm. R-Line kombipakke Plus)

Climatronic klimaanlæg med 3 zoner

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Touran
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 27-11-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

Comfortline

Highline

DK navigationspakke (Understøtter ikke dansk tale)
Navigation Discover Media, Car-Net Guide & Inform 3 år samt stemmebetjening

14.695 kr.

14.695 kr.

DK pakke
Parkeringssensorer - Trend inkl. tågeforlygter - Comfort inkl. kromlister

10.295 kr.

—

—

3.598 kr.

Familiepakke
Elektrisk børnesikring af bagdører og rullegardin til bagdørsruderne, samt foldbar- og udtagelig bagagerumsmåtte

4.095 kr.

4.095 kr.

Forrude med varmetråde

3.795 kr.

3.795 kr.

Førersæde ergoActive med massage (Ej ifm. interiørpakke med Vienna læder inkl. el-indstilleligt førersæde)

12.095 kr.

5.095 kr.

Interiørpakke med Vienna læder inkl. el-indstilleligt førersæde (Ej ifm. sæder ergoActive med massage og DK komfortpakke 2)

58.695 kr.

—

—

50.195 kr.

Interiørpakke med Vienna læder og el-indst. førersæde (Ifm. DK komfortpakke 2)

46.295 kr.

—

Køreprofilindstilling

2.598 kr.

2.598 kr.

Lane Assist

10.495 kr.

10.495 kr.

Lane Assist inkl. Blind Spot sensor (Kun ifm. sidespejle med el-klapfunktion)

21.295 kr.

21.295 kr.

Light Assist

2.995 kr.

2.995 kr.

—

8.398 kr.

Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion (Kun ifm. DK pakke til Trendline)

2.995 kr.

✓

Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion og varme

5.495 kr.

—

Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion og varme (Kun ifm. DK komfortpakke 2 til Trendline og Comfortline)

2.795 kr.

2.695 kr.

Multifunktionslæderrat med varme (Kun ifm. DK pakke til Trendline)

2.695 kr.

2.695 kr.

Måtter

2.795 kr.

✓

Navigation Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Kun ifm. DK navigationspakke)

11.395 kr.

11.395 kr.

Netadskillelse

4.698 kr.

4.698 kr.

Nøglefri betjening

7.598 kr.

✓

Dæktryksvisning

Interiørpakke med Vienna læder inkl. el-indstilleligt førersæde (Ej ifm. sæder ergoActive med massage)

Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Touran
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 27-11-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

Comfortline

Highline

Nøglefri betjening inkl. el-bagklap med Easy Open

14.795 kr.

✓

Park Assist (Kun ifm. DK pakke til Trendline og Comfortline, og DK komfortpakke 2 til Highline)

6.698 kr.

6.698 kr.

Park Assist inkl. Trailer Assist (Kun ifm. anhængertræk med svingbar krog samt DK pakke til Comfort- og DK komfortpakke 2 til Highline)

12.898 kr.

12.898 kr.

Parkeringssensorer

11.770 kr.

11.770 kr.

Parkeringsvarmer inkl. fjernbetjening

24.098 kr.

24.098 kr.

Passagersæde ergoActive med massage (Kun ifm. DK komfortpakke 2)(Ej ifm. interiørpakke med Vienna læder inkl. el-indstilleligt førersæde)

5.295 kr.

5.295 kr.

Passagersæde med el-indstilling (Kun ifm. interiørpakke med Vienna læder inkl. el-indstilleligt førersæde)

6.195 kr.

6.195 kr.

R-Line eksteriørpakke (Kun ifm. Parkeringssensorer)
R-Line elementer: for- og bagkofanger, hækspoiler og logo i frontgitter

25.995 kr.

18.795 kr.

R-Line kombipakke Plus
R-Line interiør og eksteriør pakke. 17" lemetalfælge Salvador, LED forlygter og baglygter, Light Assist samt Parkeringssensorer

—

51.795 kr.

R-Line kombipakke Plus (Kun ifm. DK komfortpakke 2 eller PLUS model)(Bortfald Førersæde ergoActive og varme i rat)
R-Line interiør og eksteriør pakke. 17" lemetalfælge Salvador, LED forlygter og baglygter, Light Assist samt Parkeringssensorer

—

33.895 kr.

R-Line læderpakke

—

52.598 kr.

Sideairbags ved bagsæde

7.295 kr.

7.295 kr.

Sidespejle med el-klapfunktion
Til Trendline inkl. regnsensor, bakspejl m. aut. nedblænding samt lyssensor m. coming/leaving home

3.695 kr.

3.695 kr.

Stemmebetjening (Understøtter ikke dansk tale)

4.098 kr.

4.098 kr.

Stikdåse i bagagerum til 230V

3.095 kr.

3.095 kr.

Tagræling i sort

✓

—

Tagræling i sølv

6.695 kr.

✓

✓

✓

Tyverialarm

8.595 kr.

8.595 kr.

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofil indstilling

19.895 kr.

19.895 kr.

Undervogn med sportsaffjedring (Kun ifm. 16" letmetalfælge Karlstad til Trendline og Comfortline)

5.495 kr.

5.495 kr.

USB-C indgange (2 stk. for + 2 stk. bag til opladning)

2.395 kr.

2.395 kr.

Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Touran
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 27-11-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

Vejskiltegenkendelse (Kun ifm. DK navigationspakke samt Lane Assist eller Dynamic Light Assist og sidespejle m. el-klap)
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Comfortline

Highline

0 kr.

0 kr.

Touran
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 27-11-2021

Comfortline

Highline

Urano Grey

0 kr.

0 kr.

Pure White

3.198 kr.

3.198 kr.

Atlantic Blue Metallic

6.395 kr.

6.395 kr.

Caribbean Blue Metallic

6.395 kr.

6.395 kr.

Deep Black Pearl

6.395 kr.

6.395 kr.

Dolphin Grey Metallic

6.395 kr.

6.395 kr.

Reflex Silver Metallic

6.395 kr.

6.395 kr.

Oryx White Pearl

15.995 kr.

15.995 kr.

Kings Red Metallic

15.998 kr.

15.998 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

