
Alle priser er ekskl. evt. metallak.
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl.
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. 
Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov 
med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 
160.000 km. Udskiftning/reparation af højspændingsbatteriet kan ske, hvis SOH (state of health) er under 70% (mere end 30% fald i batteriets 
kapacitet). SOH skal kontrolleres via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.

Sidst revideret: 21/03/23 - Version-nr.: 1

Standard Range

Batteri og motor Variant Gear Forbrug CO2* Rækkevidde** CO2-afgift (årligt) Vejl. pris inkl. lev. omk.***

53 kWh 151 hk Essential Automatik 139 Wh pr. km. 0 g 429 km. 740,- 374.995,-

53 kWh 151 hk Advanced Automatik 139 Wh pr. km. 0 g 429 km. 740,- 404.995,-

Long Range

77.4 kWh 229 hk Essential Automatik 143 Wh. pr. km. 0 g 614 km. 740,- 399.995,-

77.4 kWh 229 hk Advanced Automatik 143 Wh. pr. km. 0 g 614 km. 740,- 429.995,-

77.4 kWh 229 hk Ultimate Automatik 143 Wh. pr. km. 0 g 614 km. 740,- 464.995,-

Long Range Performance

77.4 kWh 325 hk 4WD Advanced Automatik 151 Wh pr. km. 0 g 583 km. 740,- 464.995,-

77.4 kWh 325 hk 4WD Ultimate Automatik 151 Wh pr. km. 0 g 583 km. 740,- 504.995,-

Garanti Rækkevidde med 20” alufælge

5 års garanti uden kilometerbegrænsning Advanced RWD 545 km

5 års lakgaranti Advanced 4WD 519 km

8 års garanti på batteri eller 160.000 km Ultimate RWD 545 km.

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning Ultimate 4WD 519 km

* Elbilen er CO2-neutral under kørsel. Dit endelige C02-udslip afhænger af bilens energiforbrug og den mængde strøm, du anvender. CO2 er blevet udledt ifm. produktionen 
af bilen.

** Rækkevidden er begregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af vejforholdene, kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr som f.eks. sædevarme og 
klimaanlæg. Den oplyste rækkevidde er beregnet ud fra 18” alufælge. Ved tilvalg af 20” alufælge kan rækkevidden blive påvirket. Se skema ovenover.

*** Den viste pris er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2023 og levering senest 31/12 2023. Tilvælges udstyr, særligt ved 4WD modellerne, kan bilen risikere at gå i afgift 
og medføre en højere pris. Du kan altid spørge din Hyundai forhandler om det er relevant for dig. 
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Udstyrsvarianter

Essential 53 kWh eller 77.4 kWh

 · 2-zonet klimaanlæg  · Højdejustérbare seler foran

 · 6:4 splitbagsæde  · Højdejustérbart førersæde og passagersæde

 · 7 airbags inkl. center airbag  · Højtaler for og bag

 · 12 volts udtag foran  · Indfarvede dørhåndtag

 · 12.3" supervision cluster  · Indvendigt 220V V-2-L stik

 · 12.3" touchskærm m. navigation  · Intelligent skiltegenkendelse

 · 18" alufælge i aero design  · ISOFIX beslag; 2. sæderække to yderste pladser

 · ABS+ESC+HAC+MCB (Multi kollisionsbremse)  · Lane following assist

 · Adaptiv fartpilot m. stop & go funktion  · LED-baglygter; fuld

 · Advarsel for glemte passagerer (uden sensor)  · LED-forlygter for nær - og fjernlys; kompleks overflade

 · Advarsel for lavt dæktryk  · LED-kørelys

 · Aktiv blind spot  · LED-tågebaglygte

 · Aktiv vognbaneassistent  · Læderrat

 · Anti-dug  · Motorvejsassistent niveau 1.5

 · Armlæn foran  · Multifunktionsrat

 · Armlæn i bag m. integreret kopholder  · Multijustérbart rat

 · Apple CarPlay™ og Android Auto™ (ikke trådløs)*  · Nødbremse i forbindelse med bakning (kun registrering af biler i  
   bevægelse)

 · Auto light  · Paddle shift

 · Automatisk nedblændeligt bakspejl  · P-sensor for & bag

 · Automatisk nødbremse m. drejefunktion  · PTC heater

 · Automatisk nødbremse m. fodgænger - og cyklistgenkendelse  · Radio m. DAB

 · Bakkamera  · Regnsensor

 · Batterivarmer m. pre-conditioner funktion  · Rudelister i sort højglans

 · BlueLink**  · Shift-by-wire gearvælger

 · Bluetooth med stemmegenkendelse***  · Sideblink integreret i sidespejle

 · Diskant højtaler  · Smart Key

 · Drive Mode Select  · Solskærme m. make-up spejle og lys

 · Dæk lappekit  · Støjdæmpende forrude

 · Dørhåndtag med “Flush”-betjening (manuel)  · Trailerpakke

 · eCall  · Trådløs opladning****

 · El-betjent bagklap  · USB-oplader 2 for og 2 bag

 · El-betjente sideruder for og bag m. autofunktion  · USB-udtag til telefon projektion, foran

 · Elektrisk håndbremse  · Varme i forsæder

 · Elektrisk lændestøtte; fører  · Varme i rattet

 · El-klapbare spejle m. varme  · Varmepumpe

 · Forsædelomme; førersæde og passagersæde  · Ventilationskanaler i bag

* Apple CarPlayTM og Android AutoTM er registrerede varemærker tilhørende hhv. Apple Inc. og Google Inc.

** Bluelink inkl. 3 års gratis abonnement (værdi 3.600 kr.). Abonnementspris udgør pt. 1.200 kr. årligt/100 kr. pr. måned og vil blive opkrævet efter endt gratisperiode ved fortsat brug heraf. Der vil ikke ske 
automatisk forlængelse af Bluelink efter endt gratisperiode. Priserne er gældende til 31.12.2022.

*** Udstyret er kompatibelt med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

**** Kræver Qi-kompatibel smartphone.
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Udstyrsvarianter

Advanced 53 kWh eller 77.4 kWh

 · Essential-udstyr +  · Motorvejsassistent niveau 2

 · Advarsel for glemte passagerer (med sensor)  · Interiør stemningsbelysning

 · Alu-pedaler  · LED-matrix forlygter for nær- og fjernlys inkl. fjernlysassistent;  
   projektørlinse

 · Automatisk nødbremse m. krydsfunktion  · Mørktonede bagruder

 · El-betjente forsæder  · Varme i bagsæder

 · Elektrisk lændestøtte; passager  · Varmedæmpende forrude

 · Head-up display

Ultimate 77.4 kWh

 · Essential-udstyr +  · Bose premium lydanlæg

 · Advanced-udstyr +  · Dørhåndtag med “Flush”-betjening (auto)

 · 360 graders omgivelseskamera  · Førersæde m. memory funktion

 · 77.4 kWh batteri  · LED-indikatorer integreret i rattet

 · Active sound design  · Lædersæder (Læder med dele af kunstlæder)

 · Automatisk nødbremse ifm. bakning (registrering af biler og  
  fodgængere)  · Premium forsæder

 · Automatisk parkeringsassistent m. fjernbetjening  · Støjdæmpende sideruder

 · Blindvinkel-sensor med visning i instrumentering  · Ventilerede sæder, foran

Fabriksmonteret ekstraudstyr

Essential, Advanced & Ultimate

 · Soltag: med åbne/skyde/vippe funk.  9.995,-

Advanced & Ultimate

 · 20” alufælge: Ej til 53 kWt-batteri  9.995,-

Ultimate

 · Digitale sidespejle 19.995,-

Valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke leveringstiden. 

Eftermonteret udstyr. Priser inkl. montering.

Essential, Advanced & Ultimate

 · Startpakke: Econyl velourmåtter, bagagerumsbakke, gummimåtter, sikkerhedskit og ladekabel  5.295,-

 · Startpakke inkl. aftageligt træk 19.995,-

 · Aftageligt træk inkl. 13 polet stiksæt 15.995,-

 · Ladekabel type 2, 3 faser: 5 meter 1.995,-

 · Ladekabel type 2, 3 faser: 7,5 meter 2.495,-

 · V2L adapter 3.195,-

 · 18” Alufælge: Inkl. TPMS og dæk. Kun til biler født med 18” fælge. 19.995,-

 · 20” Alufælge: Inkl. TPMS og dæk. Kun til biler født med 20” fælge. 24.995,-
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Eksteriør farver

Byte Blue (UCB)

Solid
0,-

Abyss Black (A2B)

Perleeffekt 
8.495,-

Serenity White (W6H) 
Perleeffekt
8.495,-

Curated Silver (R9S)

Metallak
8.495,-

Nocturne Gray (T2G) 

Metallak
8.495,-

Transmission Blue 
(NY9) 
Perleeffekt 
8.495,-

Biophillic Blue (XB9)

Perleeffekt  
8.495,-

Digital Green (RG9)

Perleeffekt  
8.495,-

Ultimate Red (R2P)

Metallak
8.495,-

Gravity Gold (W3T)

Mat* 
10.995,-

Nocturne Gray (T9M)

Mat*
10.995,-

* Må ikke vaskes i en vaskehal

Interiør farver 

Sort+Sort (NNB)

Stof.  
Læder (kun til Ultimate)
Essential, Advanced & Ultimate

Lys grå+mørk grå (YTH)

Læder (Ægte læder og dele af kunstlæder)
Ultimate

Fælge

18” alufælge
Standard – Essential, Advanced & Ultimate

20” alufælge
Fabriksmonteret ekstraudstyr

18” alufælge – Yesan – To-farvet
Eftermonteret udstyr*

20” alufælge – Yongin – To-farvet
Eftermonteret udstyr**

18” alufælge – Yesan – Sølv
Eftermonteret udstyr*

20” alufælge – Yongin – Graphite
Eftermonteret udstyr**

*  Kun til biler født med 18” fælge.

**  Kun til biler født med 20” fælge.



Alle priser er ekskl. evt. metallak.
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl.
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. 
Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov 
med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 
160.000 km. Udskiftning/reparation af højspændingsbatteriet kan ske, hvis SOH (state of health) er under 70% (mere end 30% fald i batteriets 
kapacitet). SOH skal kontrolleres via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.

Sidst revideret: 21/03/23 - Version-nr.: 1

Teknisk specifikation

53 kWh RWD 77.4 kWh RWD 77.4 kWh 4WD

Motor Maks. Ydelse 151HK 229HK 325HK

Maksimalt drejningsmoment 350 Nm 350 Nm 605 Nm

Ladetider* 10.5 kWh OBC   10-100 % Ca. 5,5 time Ca. 7,5 time Ca. 7,5 time

50 kWh DC   10-80% Ca. 1 time Ca. 1 time og 15 min. Ca. 1 time og 15 min.

350 kWh DC   10-80% Ca. 18 min. Ca. 18 min. Ca. 18 min.

Hastighed Topfart (km/t) 185 185 185

Acceleration 0-100 km/t (sek) 8,8 7,4 5,1

Trækvægt Med bremser (kg) 750 1.500 1.500

Uden bremser (kg) 750 750 750

Totalvægt** Køreklar vægt lettest (kg) 1.850 1.985 2.095

Køreklar vægt tungest (kg) 1.908 2.061 2.171

Tilladt totalvægt (kg) 2.280 2.410 2.520

Dimensioner Længe, bredde, højde og akselafstand (mm) 4.855/1.880/1.495/2.950

Bagagerumskapacitet (liter) 401

Frunk kapacitet RWD/4WD (liter) 45 45 14,5

*  Under optimale forhold. Ladetiderne er afhængige af batteriets ladetilstand, den tilfængelige ladestrøm, ladestanderens tilstand, udendørstemperatur m.m.

**  Den letteste og tungeste køreklare vægt indeholder den lovgivningsmæssige fører kapacitet på 75 kilo. Se registreringsattest for nøjagtige vægtdata.


