
Sidst revideret: 10/02/23 - Version-nr.: 1
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-for-
handler 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. 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.

 Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid

Modelprogram. Vejledende udsalgspriser. Gælder kun lagerbiler og biler på vej hjem.

Inkl. bl.a. 7 sæder, 10.25” touchskærm, adaptiv fartpilot og aktiv blindvinkel-sensor

Motor Variant Gear Elektrisk 
rækkevidde* Km/l CO2** CO2-afgift

(årligt)
Vejl. pris inkl. 
lev. omk.***

1.6 T-GDi 4WD - 265 hk (7 pers.) Essential 6-trins aut. 58 km 62,5 37 740,- 527.995,-

1.6 T-GDi 4WD - 265 hk (7 pers.) Advanced 6-trins aut. 58 km 62,5 37 740,- 565.995,-

1.6 T-GDi 4WD - 265 hk (7 pers.) Ultimate 6-trins aut. 58 km 62,5 37 740,- 596.995,-

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti Metallak 9.995,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning

8 års garanti på højspændingsbatteri eller 160.000 km

*Den elektriske rækkevidde er beregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af vejforholdene, kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr 
som f.eks. sædevarme og klimaanlæg. 

**CO2-tallet kan variere afhængigt af bilens produktionsmåned. De viste CO2-tal er de nyeste.

***Den viste pris er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2023 og kræver indregistrering senest 31/12 2023.  

Prislisten gælder lagerbiler og biler på vej hjem. Der kan være farver, varianter og udstyr, som ikke længere er tilgængelige. 
Spørg din forhandler, hvis du har specifikke ønsker.
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Udstyrsvarianter
Essential

· 7 airbags inkl. center-airbag · Klimaanlæg, 2-zonet

· 10.25” touchskærm inkl. Bluelink* · KRELL Premium-lydsystem inkl. 10 højtalere, 
  sorround sound og sub woofer 

· 12 volts-udtag foran og i bagagerum · LED-forlygter

· 12.3" digital instrumentering · LED-kombinationsbaglygter

· 19” alufælge · LED-kørelys

· 60/40 splitbagsæde · LED-positionslys

· Adaptiv fartpilot med Stop & Go · LED-tågebaglygte

· Advarsel for glemte passagerer i bag (med sensor) · Læderindtræk med dele af kunstlæder

· Aktiv blindvinkel-sensor · Læderrat 

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (ikke trådløs)** · Længdeforskydeligt bagsæde 

· Armlæn foran · Multifunktionsrat 

· Automatisk nødbremse ifm. bakning (biler) · Multijustérbart rat 

· Aut. nedblændeligt bakspejl · Multikollisionsbremse 

· Autolight · Nødbremse med drejefunktion

· Automatisk nødbremse med fodgænger- og 
  cyklistgenkendelse · Nødhjul

· Bakkamera · On-board charger (3,3 kW)****

· Bluetooth*** · Overdel af instrumentbord med kunstlæder- 
  detaljer

· DAB+ radio · Paddle shift

· Drive Mode Select · Parkeringssensor for og bag 

· Dæktrykssensor · Regnsensor 

· eCall · Sidespejle med integreret blinklys 

· Elektrisk børnesikring · Sidespejle med varme

· El-betjente sideruder for og bag · Smart Key (nøglefri adgang) + start/stop-knap

· Elektrisk lændestøtte ved fører · Solgardiner; 2. sæderække

· Elektriske forsæder · Solskærme med makeup-spejle og lys 

· Elektrisk håndbremse · Støjdæmpende forrude 

· El-sammenklappelige sidespejle · Tagræling

· E-shift-by-wire-gearvælger · To-farvet kofangere 

· For- og bagkofangerindlæg i krom · Trådløs opladning af mobiltelefon*****

· Højdejustérbare forsæder · Navigation, dansk

· Højtalere for og bag inkl. diskanthøjtaler · USB-indgang for og bag 

· Ind- og udstigningslys foran · Varme i forsæder 

· Indfarvede dørhåndtag og sidespejle · Varme i rat 

· ISOFIX-beslag; 2. sæderække og på passager-
  sæde i for · Ventilationskanaler til 2. og 3. sæderække 

· Kontakt til nedfældning af bagsæder · Vognbaneassistent, aktiv

· Kopholder foran · Vognbaneassistent med følgefunktion

· Kopholder i midterarmlæn · Walk-in device 

· Kølergrill i krom-look

*Bluelink inkl. 5 års gratis abonnement (værdi 3.000 kr.). Abonnementspris udgør pt. 600 kr. årligt/50 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 gælder til 31.12.22.

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

***Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

****Kræver at den valgte el-forsyning kan trække det. 

*****Kræver Qi-kompatibel smartphone. 

Farver 
Standard

Taiga Brown (RN7)

Metallak

Typhoon Silver (T2X)

Magnetic Grey (M2F)

Forest Grey (R2F)

Abyss Black (A2B)

Creamy White (WW2)
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Fabriksmonteret ekstraudstyr
· El-betjent bagklap (Essential) 9.995,-

· Panoramasoltag inkl. LED-interiørbelysning* 19.995,-

· Parkeringspakke inkl. fjernbetjent parkering og automatisk nødbremse ifm. bakning
  (fodgængere)  (Advanced og Ultimate) 6.995,-

*Valg af panoramasoltag kan have inflydelse på bilens forbrugstal. 

Ovenstående priser er beregnet med 150% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Spørg din 
forhandler for mere information.

Tilbehør 
Eftermonteret. Priser inkl. montering. Se mere på hyundai.dk

· Startpakke: velourmåtter, gummimåtter, bagagerumsbakke, sikkerhedskit og ladekabel* 5.495,-

· Startpakke inkl. aftageligt træk 19.995,-

· LED-bagagerums- og bagklapslys 2.995,-

· Bagagerumsbakke 5-personers 1.095,-

*Type 2-ladekabel (1-faset)

Farver 
Standard

Taiga Brown (RN7)

Metallak

Typhoon Silver (T2X)

Magnetic Grey (M2F)

Forest Grey (R2F)

Abyss Black (A2B)

Creamy White (WW2)

Ultimate 

· Essential-udstyr + · Loftbeklædning i alcantara

· Advanced-udstyr + · Læderindtræk i nappa-kvalitet med dele af  
  kunstlæder 

· 220 volts-udtag, 2. sæderække · Midterkonsol med aluminiums-indlæg

· Automatisk skiltegenkendelse · Perforeret læderrat 

· Head-up display · Selvjusterende undervogn 

· Indfarvede karosseri-elementer · Solskærme i alcantara 

· Kølergrill i mørkt krom-look · USB-stik i bagagerum 

Advanced 

· Essential-udstyr + · El-førersæde med hukommelsesfunktion

· 360 graders omgivelseskamera · Motorvejsassistent

· Aircondition; 3. sæderække · Mørktonede bagruder 

· Bi-LED-forlygter og projektørlinse · Stemningsbelysning i 64 farver

· Blindvinkel-kameraer · Udvendigt dørhåndtag i mat krom

· Elektrisk bagklap · Varme i bagsæder

· Elektrisk lændestøtte ved fører (4-vejs) · Varmedæmpende forrude

· Elektrisk lårudtræk ved fører · Ventilerede forsæder 



Ladeløsninger - OK 

Løsning Inkluderet Installatonspris Opladning Mdl. pris Kørselsbehov

OK Ladepakke

Standardinstallation 
og kabelholder

Refusion af elafgift på 
0,95 kr. pr. kWt 

2.995 kr. Opladning hjemme 199 kr.
Plus forbrug med OK elaftale <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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5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyun-
dai-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. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti 
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kontrolleres via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.

Abonnementet udbydes af Clever A/S. Læs mere på clever.dk/vilkaar.
 
*Installation: Ekstraomkostninger kan forekomme fx ved grave- eller stilladsarbejde. Læs mere på clever.dk/installation
**Variabelt, forbrugsbaseret energitillæg fra 1. jan. 2023: Hvis den gennemsnitlige indkøbspris på el (dvs. spotpris inkl. moms, men ekskl. afgifter og tariffer)
overstiger 0,89 kr./kWh, pålægges der et variabelt, forbrugsbaseret energitillæg i pågældende måned. Læs mere på clever.dk/energitillaeg
***Mindstepris: Afhænger af startdato og beregnes som 2 x abonnementspris + 2 x energitillæg + installation
 
Ladeboks & tilbagebetaling: Ladeboksen udlånes af Clever og tilsluttes din eltavle. Derfor lægger du ud for strømmen til dine opladninger, og Clever tilbagebetaler 
dig ud fra den mdl. tilbagebetalingssats, som fastsættes ud fra den gns. strømpris mellem kl. 23-06 den pgl. md. Læs mere på clever.dk/tilbagebetaling

Ladeløsninger - Clever 

Løsning Inkluderet Installations-
pris*

Grundabonnement
frem til 31.03.23

Grundabonnement
fra 01.04.23

Variabelt og
forbrugsbaseret

energitillæg
**

Mindstepris i  
bindingsperioden 

(2 mdr.)***

Clever Unlimited Clever-ladeboks 
med installation 7.500 kr. 369 kr./md. 449 kr./md. Variabel Variabel

Clever Unlimited 
Network Clever-ladebrik 0 kr. 245 kr./md. 449 kr./md. Variabel Variabel


