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BILAR FRÅN DFSK NU MED SVENSKA PRISER
ÖPPNAR FÖR BESTÄLLNING I NOVEMBER 2020
Nu lanseras ett nytt bilmärke i Sverige
DFSK tillhör de tre största biltillverkarna i Kina och tillverkar idag närmare 3,8 miljoner
fordon årligen.
Sedan tidigare är DFSK representerade i flera europeiska länder och säljer bilar i Tyskland,
England, Schweiz, Holland, Belgien, Italien och Spanien.
Nu kommer bilarna även till Sverige där vi erbjuder tre fullutrustade SUV-ar.
DFSK Fengon 5 och DFSK Fengon 580 7-sits är två fullutrustade SUV-modeller som erbjuds
som biogashybrider.
Bilarna konverteras om till biogasdrift hos ett av Sveriges största konverteringsföretag,
Konvegas Sweden AB i Växjö.
Tack vare biogaskonverteringen kan bilens utsläpp sänkas med upp till 95% jämfört med
bensindrift. Biogasdriften innebär även att bilarna får en klimatbonus på 10 000 kr samt en
betydligt lägre fordonsskatt redan från första året.
Båda biogas-hybriderna finns tillgängliga i Sverige redan nu.
Den tredje modellen, DFSK Seres 3 Electric, är en eldriven SUV med batterikapacitet på
53,61 kWh och räckvidd på 329 km på el (WLTP).
Seres 3 Electric är redan beställningsbar och de första bilarna beräknas komma i mitten av
november.
All beställning sker online på www.dfskmotor.se och bilarna kan beställas redan i november
2020 med första leveranser strax efter.
Samtliga bilar har alltid högsta möjliga utrustningspaket där både metalliclack, vinterhjul
samt dragkrok ingår som standard.
Det behövs endast några klick för att köpa en DFSK.
De enda valen blir önskad färg, dubb- eller friktionsdäck och finansieringsalternativ.
Bilen kan du få hemlevererad. Smidigt och modernt.

DFSK FENGON 5 BIOGASHYBRID är en intressant SUV-Coupé där designen står i fokus.
Bilens slanka linjer som kombineras med goda utrymmen och högt insteg gör Fengon 5 till en
moderiktig bil.
Den 1,5 liters turbomotorn är på 137 hk och driver framhjulen.
Att bilen är en biogashybrid har stora miljö- och ekonomiska fördelar.
Den årliga fordonsskatten är bara 1592 kr per år och bilen är berättigad en klimatbonus på
10 000 kr.
Räckvidden på biogas är hela 360 km och skulle man mot förmodan missa någon av landets
200 biogasstationer så finns det även en bensintank på 58 liter.
Fengon 5 är fullutrustad från start med bland annat navigation, 10,25” multimediaskärm,
läderklädsel, elmanövrerade framstolar, panoramaglastak, elmanövrerad baklucka,
nyckelfritt system, LED-strålkastare med mera. Även metalliclack, avtagbar dragkrok samt
kompletta vinterhjul ingår som standard.

Pris 399 900 kr inkl moms (klimatbonus på 10 000:- ej avräknad)

DFSK FENGON 580 BIOGASHYBRID är en rymlig, 7-sitsig SUV.
Även den har en 1,5 liters turbomotor på 137 hk som driver framhjulen.
Bilen är självklart fullutrustad med bland annat 360-graders kameror, nyckelfritt system,
läderklädsel, 10” multimediaskärm med navigation, panoramaglastak med mera.
Idag är detta den enda 7-sitsiga biogashybriden på marknaden som med sin låga
fordonsskatt på endast 1152 kr per år och en klimatbonus på 10 000 kr är en av marknadens
mest prisvärda sjusitsiga familjebilar.
Räckvidden är 320 km på biogas och kan snabbt återtankas på några minuter i någon av
landets 200 biogasstationer. Även Fengon 580 har en bensintank på 58 liter.
Självklart är metalliclack, avtagbar dragkrok och kompletta vinterhjul standard även här.

Pris 409 900 kr inkl moms (klimatbonus på 10 000:- ej avräknad)

DFSK SERES 3 ELECTRIC är märkets första eldrivna SUV.
Bilen har en elmotor på 163 hk som driver framhjulen och batteri på över 53 KWh som ger
en räckvidd på 329 km (WLTP).
Batteriet är ett LiFePO4-batteri vilket innebär att batteriet inte innehåller s.k.
konfliktmaterial som kobolt eller nickel. LiFePO4-batteri kallas även världens säkraste batteri
som tack vare den högre värmetåligheten och avsaknaden av termiskt utsläpp vid eventuell
kortslutning är nästan omöjligt att antända.
Dessutom klarar ett LiFePO4-batteri upp till 3 gånger fler laddcykler jämfört med ett Litium
Polymer-batteri. Med andra ord både säkert och bra för miljön.
DFSK Seres 3 kan laddas med upp till 6,6 kW per timme i vanlig laddbox och snabbladdas till
80% på under 30 minuter.
Som alla elbilar så är Seres 3 berättigad en klimatbonus på hela 60 000 kr.
Precis som biogasbilarna så säljs DFSKs första elbil fullutrustad med bland annat
Läderklädsel, Panoramaglastak, 10,25” multimediaskärm, navigation, 360 graders kameror,
körfältsassistans, kollisionsvarningssystem, LED-strålkastare, metalliclack och kompletta
vinterhjul.
Första Seres 3-bilarna kommer till Sverige i slutet av november och redan nu kan man
förhandsboka genom att maila sina uppgifter till kontakt@dfskmotor.se

Pris 459 900 kr inkl moms (klimatbonus på 60 000:- ej avräknad)

