
Modelprogram. Vejledende udsalgspriser

Benzin

Motor Variant Gear Km/l* CO2** Euro 
NCAP Energikl. Ejerafg. 

(årligt)
Vejl. pris inkl. 

lev. omk.

2.0 T-GDi - 280 hk N Performance 6-trins 12,5 182 ***** C 3.020,- 474.995,-

2.0 T-GDi - 280 hk aut. N Performance 8-trins DCT 11,9 191 ***** C 3.640,- 499.995,-

2.0 T-GDi - 280 hk N Performance Trackpack 6-trins 12,5 182 ***** C 3.020,- 499.995,-

2.0 T-GDi - 280 hk aut. N Performance Trackpack 8-trins DCT 11,9 191 ***** C 3.640,- 524.995,-

De viste priser er gældende ved levering i 2021.

Garantier Lak

5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti Speciallak 3.495,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning Metallak 7.495,-

N-lak 7.495,-

*Forbrugstal er beregnet ud fra WLTP.  

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

Sidst revideret: 04/08/21 - 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 kilometerbe-
grænsning gældende for biler, der er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i 
garantihæftet under ”Hyundais garantibestemmelser”, som kan læses på www.hyundai.dk/ejer/garanti-og-vejhjaelp/garanti. 
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Farver 

Interiørfarve

Sort                                                                    

Standard

Engine Red (JHR)
A:   

Speciallak

 

Polar White (PYW)
A:    

Metallak

Phantom Black (PAE)
A:     

Sunset Red (WR6)
A: 

Dark Knight Grey (YG7)
A: 

N-lak

Shadow Grey (TKG)
A:     

Performance Blue (XFB)
A: 

Udstyrsvarianter

N Performance Interiør: A

· 4.2” supervision cluster · ISOFIX-beslag ved bagsæde

· 7 airbags · Klimaanlæg, 2-zonet

· 10.25” touchskærm · Kopholder i for og bag 

· 12 volts-udtag foran, ved bagsæde og i 
  bagagerum · Kølergrill i N-design

· 19” alufælge · LED-forlygter med statisk kurvelys

· 60:40 splitbagsæde · LED-interiørbelysning (ej i bagagerum)

· Alu-pedaler · LED-kombinationsbaglygter

· Anti-dug · LED-kørelys

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (ikke trådløs) · Lårudtræk ved fører (frafald  v. TP)

· Aut. nedblændeligt bakspejl · Multifunktionsrat med 3 eger i læder og sportslook

· Automatisk nødbremse med fodgænger- 
  genkendelse · Multijustérbart rat 

· Autolight · Mørktonede bagruder

· Automatisk skiltegenkendelse · N-gearknop med kromdetaljer

· Armlæn foran · Navigation med dansk tale 

· Bakkamera · Parkeringssensor for og bag (frafald v. TP)

· Blindvinkel-sensor (aktiv v. DCT) · Performance-dæk

· Bluelink* · Regnsensor (frafald v. TP)

· Bluetooth · Sidespejle i sort højglans inkl. blinklys

· Diskanthøjtaler · Ski-lem

· Dobbeltudstødning med rørhaler i krom · Smart Key (nøglefri adgang) inkl. start/stop-knap  
  (frafald v. TP)

· Drive Mode Select · Solbrilleholder

· Dæktrykssensorer · Solskærme med makeup-spejle og lys

· eCall · Sort lofthimmel

· El-betjente sideruder for og bag · Trådløs opladning af mobiltelefon***

· Elektrisk lændestøtte ved fører (frafald v. TP) · Udstigningslys i sidespejle (frafald v. TP)

· El-klapbare sidespejle med varme · USB-indgang foran

· Elektronisk undervogn · Variabel bagagerumsbund

· Elektronisk spærredifferentiale · Varmedæmpende forrude 

· Fartpilot med fartbegrænser · Varme i forsæder

· Hækvinge med integreret LED-stoplygte · Varme i rat 

· Højdejustérbart fører- og passagersæde · Vognbaneassistent, aktiv

· Højtaler for og bag · Vognbaneassistent med følgefunktion

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

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

N Performance Trackpack (TP) Interiør: A

· N Performance-udstyr+ · Fikserede skålsæder med belyst N-logo

· Bagagerumsafstiver · Læder/alcantara-indtræk

· Baksensor  
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Fabriksmonteret ekstraudstyr

N Performance og N Performance Trackpack  Interiør: A

· Komfortpakke inkl. sæder i læder/alcantara, el-forsæder med hukommelsesfunktion ved    
  fører, 4-vejs lændestøtte og lårudtræk ved passagerer (N Performance) 24.995,-

· Panoramasoltag (N Performance og N Performance Trackpack) 17.995,-

* Totalprisen på bilen samt forbrug og deraf grøn ejerafgift kan blive påvirket ved tilvalg af panoramasoltag.


