Hyundai KONA Electric

KONA Electric inkl. bl.a. adaptiv fartpilot, fjernstart via fjernbetjening og varmepumpe
Forbrug
Wh/km

Rækkevidde

CO2

Ejerafg. (årligt)

Automatik

143

305 km**

0***

660,-

239.995,-

Automatik

143

305 km**

0***

660,-

254.995,-

Advanced

Automatik

143

305 km**

0***

660,-

269.995,-

150 kW / 64 kWt - 204 hk

Pure

Automatik

147

484 km**

0***

660,-

269.995,-

150 kW / 64 kWt - 204 hk

Essential

Automatik

147

484 km**

0***

660,-

284.995,-

150 kW / 64 kWt - 204 hk

Advanced

Automatik

147

484 km**

0***

660,-

299.995,-

Variant

Gear

100 kW / 39 kWt - 136 hk

Pure

100 kW / 39 kWt - 136 hk

Essential

100 kW / 39 kWt - 136 hk

Motor

Pris inkl.
lev. omk.

Standard Range

Long Range Performance

**Rækkevidden er begregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af vejforholdene, kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr som f.eks. sædevarme og
klimaanlæg.
***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.

Garantier

Lak

5 års garanti uden kilometerbegrænsning

Standard

5 års lakgaranti

Speciallak

3.495,-

8 års garanti på batteri eller 160.000 km

Metallak

5.495,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning
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0,-

Udstyrsvarianter

Farver

Pure

Interiørfarve

· Batteripakke 39 kWt eller 64 kWt

· El-spejle med varme

· 6 airbags

· Fjernstart via fjernbetjening

· 6:4 splitbagsæde

· Halogenforlygter med projektørlinse og bifunktion til nær- og fjernlys

· 8” touchskærm

· Højdejustérbart førersæde

· 10.25” digital instrumentering

· Højtalere for og bag

· 12 volts-udtag foran

· Indfarvede dørhåndtag og sidespejle

· 17” alufælge

· ISOFIX-beslag; 2. sæderække, 2 yderste pladser

· Adaptiv fartpilot

· Klimaanlæg, 1-zonet

· Advarsel for glemte passagerer i bag uden
sensor

· Kopholder for og bag

· Alu-pedaler

· LED-kørelys

· Apple CarPlay og Android Auto
TM

TM

(trådløs)*

· Multifunktionsrat

· Anti-dug

· Multijustérbart rat

· Armlæn foran

· Opbevaringslommer på forsæderygge

· Autolight

· Paddle shift

· Automatisk nødbremse med fodgænger- og
cyklistgenkendelse

· Shift-by-wire-gearvælger

· Bakkamera

· Sideblink integreret i sidespejle

· Bluetooth**

· Variabel bagagerumsbund

· DAB+ radio

· Vognbaneassistent, aktiv

· Diskanthøjtaler

· Vognbaneassistent med følgefunktion

· Drive Mode Select

· Smart Key (nøglefri adgang) + start/stop-knap

· Dækreparationskit

· Solbrilleholder

· El-betjente sideruder for og bag

· Solskærme med makeup-spejle og lys

· Dæktrykkontrol

· Tagrælinger

· eCall

· USB-indgang foran

· Elektrisk håndbremse

· Varmepumpe

· Elektrisk lændestøtte ved fører (2-vejs)
*Apple CarPlayTM og Android AutoTM er et registreret varemærke under Apple Inc. og Google Inc.
**Udstyret er kompatibelt med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Sort (standard)
Farve på tag/spejle (ekstraudstyr)
Sort
Standard
Dive in Jeju (UTK)
Interiør:
Tag/spejle:
Engine Red (JHR)
Interiør:
Speciallak
Polar White (PYW)
Interiør:
Metallak
Phantom Black (PAE)
Interiør:
Dark Knight (YG7)
Interiør:
Tag/spejle:
Sunset Red (WR6)
Interiør:
Tag/spejle:
Teal (TG8)
Interiør:
Tag/spejle:

Essential
· Pure-udstyr +

· LED-kombinationsbaglygter

· Batteripakke 39 kWt eller 64 kWt

· Mørktonede bagruder

· Akustisk og varmedæmpende forrude

· Regnsensor

· Automatisk nedblændeligt bakspejl

· Varme i forsæder

· Baksensor

· Varme i rat

· Højdejustérbart passagersæde
Advanced
· Pure-udstyr +

· El-klapbare sidespejle

· Essential-udstyr +

· KRELL Premium-lydsystem inkl. diskanthøjtaler

· Batteripakke 39 kWt eller 64 kWt

· LED-forlygter; nær- og fjernlys

· 10.25” touchskærm*

· Motorvejsassistent

· Aktiv blindvinkel-sensor

· Navigation (dansk)

· Bluelink

· P-sensor foran

*Frafald af trådløs Apple CarPlayTM og Android AutoTM. Skal benyttes med kabel.
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Shimmering Silver (R2T)
Interiør:

Silky Bronze (B6S)
Interiør:
Tag/spejle:

Farver

Fabriksmonteret ekstraudstyr
· Designpakke inkl. sæder i dellæder, fodbrønd med LED-belysning (Essential og Advanced)
· Premiumpakke inkl. lædersæder, fodbrønd med LED-belysning, elektriske og ventilerede
forsæder (Advanced)

4.495,14.995,-

Interiørfarve
Sort (standard)
Farve på tag/spejle (ekstraudstyr)

· Soltag inkl. LED-interiørbelysning og LED-bagagerumsbelysning (Essential og Advanced) (ej
i kombination med to-farvet karosse)

5.995,-

· Indbygget 3-faset OBC-lader (on-board charger) (10,5 kW) (Essential og Advanced)

4.995,-

· Trådløs opladning af mobiltelefon (Essential og Advanced)*

2.495,-

· Ekstra USB-indgang i bag (Essential og Advanced)

Sort
Standard
Dive in Jeju (UTK)
Interiør:
Tag/spejle:

995,-

· Automatisk skiltegenkendelse (Advanced)

2.495,-

· Head-Up Display (Advanced)

4.995,-

· To-farvet karosse (Essential og Advanced) (ej i kombination med soltag)

5.495,-

· Varme i bagsæder (Advanced)

2.995,-

Engine Red (JHR)
Interiør:

*Kræver Qi-kompatibel smartphone.

Speciallak

Tilbehør

Polar White (PYW)
Interiør:

Eftermonteret. Priser inkl. montering. Se mere på hyundai.dk
· Startpakke (velourmåtter, gummimåtter, bagagerumsbakke, sikkerhedskit og ladekabel*)
· Vinterhjul inkl. dæk og 17” alufælge
· Aftageligt træk (13-polet stiksæt) (kun til Long Range Performance)

4.895,14.995,-

Metallak

9.995,-

· Hvid eller blå LED-interiørbelysning, for

1.795,-

· Hvid eller blå LED-interiørbelysning, bag

1.395,-

Phantom Black (PAE)
Interiør:

*Vælg mellem 1-faset eller 3-faset ladekabel.

Dark Knight (YG7)
Interiør:
Tag/spejle:
Sunset Red (WR6)
Interiør:
Tag/spejle:
Teal (TG8)
Interiør:
Tag/spejle:

Shimmering Silver (R2T)
Interiør:

Silky Bronze (B6S)
Interiør:
Tag/spejle:
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Ladeløsninger - CLEVER
Løsning

Inkluderet

Clever Go-ladebrik

Clever-ladebrik

Clever Unlimited
Network

Clever-ladebrik

Clever Unlimited

Clever-ladebrik samt
installation af ladeboks

Installationspris

Opladning

Pris

Clever-ladenetværk

Forbrugsbaseret
3,5 kr. pr. kWt (normal- og hurtigladning)
5 kr. pr. kWt (lynladning)

-

Clever-ladenetværk

625 kr./md.
Mindstepris i bindingsperioden:
3.750 kr. (6 mdr.)
Ubegrænset
opladning til en fast pris

2.500 kr.

Clever-ladenetværk
samt opladning
hjemme

749 kr./md.
Mindstepris i bindingsperioden:
6.994 kr. (6 mdr.)
Ubegrænset opladning til en fast pris

-

Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Inkl. lån af ladeboks på
privatadresse (DK). Installation: ekstraomk. kan forekomme, f.eks. ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde
strøm, som er brugt til opladning v/ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.

Ladeløsninger - OK
Løsning

OK Ladepakke

Inkluderet
Standardinstallation
og kabelholder
Refusion af elafgift på
1,12 kr. pr. kWt

Installationspris

Opladning

2.995 kr.

Opladning hjemme

Mdl. pris
199 kr.
Plus forbrug med
Grøn OK El Flex til markedspris

Kørselsbehov

<30.000 km/årligt

Oprettelsesprisen for OK Ladepakke er inkl. standardinstallation og kabelholder. Priserne er inkl. moms. Binding i seks måneder og mindste prisen er 4.189 kr. OK
tager forbehold for prisændringer og trykfejl. Vilkår for OK Ladepakke er gældende. Du kan se de til enhver tid gældende priser og vilkår på ok.dk/ladepakke. Der kan
forekomme ekstra omkostninger for kunden ved en udvidet installation.
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