
Model X

Sammanfattning Model X Dual Motor fyrhjulsdrift 1 375 990 kr

Design Pearl White Multi-Coat Inkluderat

20" Cyberstream-fälgar Inkluderat

20" Nokian vinterdäck (odubbade) 48 190 kr

Helsvart premiuminteriör med Ebony-dekor Inkluderat

Interiör med fem säten Inkluderat

Egenskaper Autopilot Inkluderat

Priser och incitament Destinations- och dokumentavgift 9 180 kr

Kontantpris 1 433 360 kr

Inklusive moms på ca. 286 672,00 kr

Detta är ett icke bindande erbjudande. Detta icke bindande erbjudande kommer automatiskt att sluta gälla efter 17 januari 2023 eller i

samband med förändringar av bilens pris och/eller dess specifikationer, vilket som inträffar först.

576km 250km/h 3,9s
Räckvidd (WLTP) Topphastighet 0-100 km/h



Finansiell Leasing Kontantinsats 229 338 kr

Villkor 36 månader

Kilometer per år 10 000 km/år

Betalning med leasing

exkl. moms

11 478 kr /mån

Du kan ansöka om finansiering genom en föredragen partner efter att du har gjort din beställning.

Gör hela din ansökan och kontrakthantering online. Välj villkoren som passar dig.. Företagsleasing:Leasing beräknad på 20% första

förhöjd hyra, 36 månader, 53% restvärde, 60 kr administrationsavgift, 695 kr uppläggningsavgift. Rekommenderat restvärde vid 10 000

km körning per år, restvärde garanteras inte av Tesla.

Model X-bilar som säljs i Sverige har en 3-årig vagnskadegaranti inkluderad i baspriset. Bilen levereras med 2 veckors försäkring utan

kostnad. Kunder kan lära sig mer om InsureMyTesla och få en premieroffert från Trygg Hansa här.



Privatavbetalning Kontantinsats 286 672 kr

Villkor 36 månader

Kilometer per år 10 000 km/år

Betalning med lån 14 401 kr /mån

Du kan ansöka om finansiering genom en föredragen partner efter att du har gjort din beställning.

Gör hela din ansökan och kontrakthantering online. Välj villkoren som passar dig.. Privatavbetalning:Rörlig exempelränta 4,55%,

effektivränta 4,76% vid bilpris 1 433 360 kr, 36 månader, 20% kontantinsats samt 53% restvärde, 60 kr administrationsavgift, 695 kr

uppläggningsavgift. Rekommenderat restvärde vid 10 000 km körning per år, restvärde garanteras inte av Tesla.

Model X-bilar som säljs i Sverige har en 3-årig vagnskadegaranti inkluderad i baspriset. Bilen levereras med 2 veckors försäkring utan

kostnad. Kunder kan lära sig mer om InsureMyTesla och få en premieroffert från Trygg Hansa här.


