
Kia Ceed SW Plug-In Hybrid – plats 
för stora och små fotbollsstjärnor
Privatleasa nu fr. 2 995 kr/mån
Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där alla barn får spela fotboll 
på lika villkor och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara 
bilar. Rymliga familjekombin Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid gör 
det möjligt för fler att köra med mindre påverkan på miljön – nu till ett 
riktigt bra privatleasingpris. Beställ online eller kontakta oss. 

Generös familjekombi 
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
Ord. pris 3 995 kr/mån

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km enligt körcykeln WLTP. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. 
uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpris. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. 
Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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KIA Sportage Advance 1,6 T 
Automat. 2020. Körda 1500-2400 mil.

SpArA upp TIll 55.500 Kr

Nu fr. 239.700 kr 
Ord. nypris 295.200 kr

Nästan nya KIA till superpriser!
JuST Nu 2 st

kia.com

0 kr kontantinsats   Serviceavtal   7 års nybilsgaranti   Vägassistans

Rymlig crossover 

KAMPANJPRIS FR. 3.395 KR/MÅN*
Ord. pris 4.095 kr/mån 

Sportig crossover 

KAMPANJPRIS FR. 3.795 KR/MÅN*
Ord. pris 4.395 kr/mån 

Generös familjekombi 
KAMPANJPRIS FR. 2.995 KR/MÅN*
Ord. pris 3.995 kr/mån

Fulladdad privatleasing
Kör en Kia laddhybrid – fr. 2.995 kr/mån
Du och miljön har mycket att vinna på att din nästa Kia blir laddbar. Låga pendlingskostnader och lägre skatt  
i kombination med tyst körupplevelse på el och minskade utsläpp vid körning – det kallar vi en fulladdad  
privatleasingdeal. Frihetskänslan, den ingår också såklart. Beställ redan idag på kia.com eller kontakta oss.

Spara upp till  
1.000 kr/mån!
Gäller fram till 31 maj 2020

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/5–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km; Niro Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, 
CO2-utsläpp 31 g/km enligt körcykeln WLTP. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser. Sedvanlig 
kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

KAMPANJ 
OPEL Corsa Launch Edition  
Ord. 219.900 kr  

Nu 179.900 kr 
Års-skatt 2.738 kr

Opel garantier: 3 års nybilsgaranti, 1 år Opel Assistance, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti. Bränsleförbrukning Opel Corsa: WLTP: 
5,3-6,1 l/100 km. Co2 utsläpp blandad körning WLTP: 121-137 g/km. WLTP-värdena är baserade på Mixed Combined och är tillsvidare preliminära. 

Bilen på bilden är extra utrustad. Kampanjen gäller så långt lagret räcker. Med reservation för felskrivning och feltryck.

Månadskostnad* 
från

1.449 kr
*4,95% ränta, 36 mån

ca 50% restvärde
30% kontant

@newmanbil

facebook.com/newmanbil
Säljare: Mats O. 0451-38 40 09 | Mats K. 0451-38 40 08 | Urban 0451-38 40 05 | Emma 0451-38 40 06 | Lorenz 0451-38 40 03

Södra Kringelvägen 2, Hässleholm. Tel. 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Försäljning Vardagar 9-18, lördag 10-14. Service/verkstad Vardagar 7.00-16.30.

Vi reserverar oss för feltryck. Priserna kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudande.
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3 ST! Launch Edition Paket:
• 180° Panorama backkamera • Mörktonade bakrutor 

• Sikt och ljuspaket: Regnsensor, automatiskt helljusassistans, 
automatisk avbländande backspegel. • Elektriska fönsterhissar bak. 

• Mittkonsol inkl armstöd med förvaring och två mugghållare 
• LED dimljus fram • Lättmetallfälgar, Design 2, 

Silver (RW0) • System för nöd- och 
haverisamtal (E-call / B-call). E


