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334.990 kr.

5.000 kr.

340 kr.
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= Standardudstyr  

 Automatiske dørgreb, indfarvede 

 Apple CarPlay 

 Blindvinkelalarm

 Nøglefri adgang og start

 Genkendelse af hastighedstavler 

 Automatisk nødbremse 

 Parkeringssensor bag

 Aut. 2-zonet klimaanlæg 

 6-vejs elektrisk justérbart førersæde 

 360 graders panoramakamera

 12,3” Touch Screen

 Fuld LED-lygter, for og bag 

 Adaptiv fartpilot med Stop & Go

 Vejbaneassistent 

Forbrug ved blandet kørsel 170 Wh/km. Rækkevidde: 400 km (WLTP-norm). Forbrug kan påvirkes af kørestil og vejrforhold. Der tages 
forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser.                                

 Kontantpris inkl. levering i DKK

 Sort tagfarve (ikke muligt på farven Aubergine) i DKK

 Grøn ejerafgift pr. halvår i DKK

 Touch Panel i midterkonsol til klimastyring

 Parkeringssensor for

 Elektrisk åbning af bagklap m. fodbetjening

 El-betjent panoramasoltag m. solgardin

 Automatisk parkeringsassistent

13.april 2022

 Varme i forsæder

 Trådløs opladning af telefon

 Læderindtræk på sæder og dørsider

 19” to-tonede alufælge

Aiways U5

Priser

MY21 - Aiways kontantpriser
Når du vælger en Aiways, får du som standard et højt niveau af udstyr kombineret med masser af plads, 
komfort og lang rækkevidde. Nedenfor finder du en prisoversigt med Aiways U5 priser. 
På side 2 finder du en prisoversigt med Clevers abonnementer for Aiways U5. 



 Clever Unlimited*

Abonnement
Installation af 

Clever ladeboks
Pris pr. md.

Mindstepris i 
bindingsperioden (6 md.)

Opladning hjemme og 
på Clevers netværk

7.500 kr.

749 kr./md. + midlertidigt 
energitillæg: 345 kr./md.

Tillægget genberegnes hver 
4. md.**

14.064 kr. (11.994 + midlertidigt 
energitillæg: 2.070 kr.)

 Clever Unlimited Network*

Abonnement
Installation af 

Clever ladeboks
Pris pr. md.

Mindstepris i 
bindingsperioden (6 md.)

Ubegrænset opladning
 på Clevers netværk

Ingen ladeboks

625 kr./md. + midlertidigt 
energitillæg: 345 kr./md.

Tillægget genberegnes hver 
4. md.**

5.820 kr. (3.750 + midlertidigt 
energitillæg: 2.070 kr.)

 Clever Mini*

Abonnement
Installation af 

Clever ladeboks
Pris pr. md.

Mindstepris i 
bindingsperioden (6 md.)

Opladning op til 120 kWh/md. 
hjemme og på Clevers ladenetværk

7.500 kr.

399 kr./md. + midlertidigt 
energitillæg: 50 kr./md.

Tillægget genberegnes hver 
4. md.**

10.194 kr. (9.894 + midlertidigt 
energitillæg: 300 kr.)

**Midlertidigt energitillæg pga. høje strømpriser: Starter 01.06.22. Næste genberegning gælder fra 01.10.22. og fastsættes med 
udg.pkt. i de aktuelle strømpriser. Evt. stigning varsles med 1 md. Se mere her: clever.dk/energitillaeg
*Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Mini: Inkl. 120 kWh 
pr. md. Frem til 31.05.22 afregnes ekstraforbrug til 2,85 kr./kWh. Pris fra 01.06.22: 3,85 kr./kWh. Det er ikke muligt at overføre kWh fra én måned 
til en anden. Clever Unlimited og Clever Mini: Inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK); ekstraomk. kan forekomme, fx. ved behov for grave- 
eller stilladsarbejde mv. Særlige vilkår gælder ift. tilbagebetaling: clever.dk/tilbagebetaling. Hver måned tilbagebetales et beløb for den mængde 
strøm, som er brugt til
opladning v/ladeboksen. Tilbagebetalingssatsen beregnes som et gennemsnit af pågældende måneds spotpris i Danmark kl. 23-06

Aiways U5

Opladning med Clever

Clever abonnementer og priser
Nedenfor finder du en prisoversigt med Clevers abonnementer til din Aiways U5. 
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Opladning med Clever

Clever abonnementer og priser
Nedenfor finder du en prisoversigt med Clevers abonnementer til din Aiways U5. 
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