
 U5 PREMIUM - 12.495 kr. i udbetaling

Kilometer 
pr. år

Udbetaling 
(kr.)

Mdl. ydelse 
(kr.)

Løbetid
(mdr.)

Samlet betaling i perioden 
(kr.)

10.000 12.495 4.395 36 171.315

15.000 12.495 4.495 36 174.915

20.000 12.495 4.695 36 182.115

25.000 12.495 4.895 36 189.315

30.000 12.495 5.095 36 196.515

35.000 12.495 5.295 36 203.715

 U5 PREMIUM - 24.995 kr. i udbetaling

Kilometer 
pr. år

Udbetaling 
(kr.)

Mdl. ydelse 
(kr.)

Løbetid
(mdr.)

Samlet betaling i perioden 
(kr.)

10.000 24.995 3.995 36 169.415

15.000 24.995 4.095 36 173.015

20.000 24.995 4.295 36 180.215

25.000 24.995 4.495 36 187.415

30.000 24.995 4.695 36 194.615

35.000 24.995 4.895 36 201.815

Tillægspriser

 Tilvalg af sort tag i DKK (mdl. ydelse) 150

 Tilvalg af anhængertræk i DKK (mdl. ydelse) 400

1. september 2022

Leasingpriserne er pr. 1. september 2022 og inkl. moms og beregnet på 36 mnd. leasing med et årligt km-forbrug fra 10.000 km. I alt 30.000 km i 
perioden. Aftalen kan også laves ved et større årligt km-forbrug, se prisspecifikationer. Udbetalingen skal indbetales før afhentning af bilen. Den mdl. 
ydelse er inkl. autoriseret service, men ekskl. forsikring, ejerafgift, el og dæk (der kan tilkøbes). Samlet betaling i leasingperioden er inkl. 600 kr. i 
afleveringsgebyr ved leasingaftalens ophør. Der tages generelt forbehold for kreditgodkendelse af Nordea Fleet. 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.        

M22 - Aiways U5

Privatleasing

Privatleasing oversigt
Du kan privatlease Aiways U5 med en lav udbetaling på kun 12.495 kr. eller du kan vælge en mdl. ydelse 
fra 3.995 kr. Når du privatleaser din bil gennem Aiways får du et godt overblik over din biløkonomi 
med en fast månedlig ydelse. Se alle priser nedenfor. 



 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. 

frem til 30.09.22
Herefter: 690 kr.**

16.134 kr.** (Installation af 
ladeboks: 7.500 kr. + 4.494 kr. + 

midlertidigt energitillæg: 4.140 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. 

frem til 30.09.22. Herefter: 
690 kr./md.**

7.890 kr.** (3.750 + midlertidigt 
energitillæg: 4.140 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. frem 

til 30.09.22
Herefter: 100 kr./md.**

10.494 kr. (Installation af ladeboks: 
7.500 kr. + 2.394 kr.** + 

midlertidigt energitillæg: 600 kr.)

Midlertidigt energitillæg pga. høje strømpriser: Genberegnes hver 3. måned. Næste genberegning gælder fra 01.01.23 (også i 
bindingsperioden). og fastsættes med udg.pkt. i de aktuelle strømpriser. Evt. stigning varsles med 1 md. Mindstepris i bindingsperiode 
er beregnet pba. energitillæg fra 01.10.22. 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 30.09.22 afregnes ekstraforbrug til 3,85 kr./kWh. Pris fra 01.10.22: 8,5 kr./kWh. Det er ikke muligt at overføre kWh fra én måned 
til en anden. Inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). Installation af ladeboks: 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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