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FÖRHANDSBOKNING ÖPPEN FÖR 

NYA DFSK SERES 5 ELECTRIC 
 

 

Förena miljö med otroliga prestanda 

Att ta hand om vår miljö och tänka på framtiden är dagens melodi som vi välkomnar. 

Att resa med bil har idag blivit förenligt med vårt ansvar för klimatet tack vare den 

snabba utvecklingen av klimatsmarta alternativ. 

 

Tänk dig om man kunde färdas i en bil med dubbel glädje. 

Att glädjas för en lägre klimatpåverkan när man avverkar mil efter mil. 

Att glädjas av kraften och prestanda som de kraftfullaste sportbilar kan erbjuda. 

En framtid som tills nyligen bara var en vision. 

En framtid som nu är här. För hela familjen. 
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NYA DFSK SERES 5 ELECTRIC 

Är en eldriven fyrhjulsdriven crossover med prestanda utöver det vanliga. 

Tänk dig att du har tillgång till 684 hästkrafter och ett vridmoment 1040 Nm. 

Att du når 0-100 km/tim på under 3,5 sekunder och kan färdas genom Europa i hela 

250 km/tim. 

Tänk att du kan ta med dig hela familjen.  

Ni färdas tyst och bekvämt i den trygga, rymliga bilen. Mil efter mil. 

Med räckvidd på upp till 520 km (NEDC) och snabbladdning på upp till 100 kW per 

timme kommer laddstoppen vara precis lagom många och lagom långa för att sträcka 

på benen. 

Batteriet är ett lithium ion NMC och har en kapacitet på hela 90 kWh. 

 

 

 
 

 

Förhandsbokning 

Nu kan du vara först i Sverige med nya DFSK Seres 5 Electric. 

Vi erbjuder en möjlighet att förhandsboka en exklusiv visning och provkörning före alla 

andra och möjlighet till leverans innan andra får möjligheten. 

Beräknad leverans efter sommaren 2021. 

 

Det är begränsat antal förbokningsplatser så först till kvarn gäller. 

Förhandsbokningen är kostnadsfri och görs på www.dfsksverige.se 
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Teknisk specifikation 

 

Motortyp:  Dubbla elmotorer 

Drivning:  AWD 

Batterityp:  Litium ion 

Batterikapacitet: 90 kWh 

Räckvidd:  520 km (NEDC) 

Motorstyrka: 684 hk 

Vridmoment: 1040 Nm 

Acceleration: 3,5 sek (0-100km/h) 

Topphastighet: 250 km/h 

Mått L x B x H:  4700 x 1930 x 1625 mm  

Hjulbas:   2875 mm 

 
 

 

 

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. 

Försäljningen i Sverige startade i slutet av 2020 med fokus på att endast erbjuda 

modeller som drivs av klimatsmarta drivmedel som el eller biogas. 

 

 

 

 


