
EV6
Standard Range
Udbetaling: 19.995 kr. Mdl. ydelse fra: 4.995 kr./md.

EV6 er designet til at forkæle dig på enhver køretur gennem
dristigt design, progressiv teknik, innovative teknologier og
engagerende elektrisk ydelse.

EV6-forbrug: 166 Wh/km ved blandet kørsel. Rækkevidde: Op til 394 km (WLTP).
CO 2: 0 g/km under kørsel. Opladning m. min. 240 kW-jævnstrømsoplader: 10-
80% på ned til 18 min. AC-opladningstid v. 10,9 kW: på ned til 7 timer.
(ladehastighed afhænger af flere omstændigheder, bl.a. ladestander,
strømforsyning til denne, udendørstemperatur etc.) Batteri: 58,1 kWh.
Omkostninger til ladeløsning og installation kan forekomme. Grøn ejerafgift: 370,-
/ halvårlig. Modellen er vist med ekstraudstyr.

Se et priseksempel

Kilometer Udbetaling Løbetid Månedlig ydelse Grøn afgift / halvår Totalomkostning

15.000 km 19.995 kr. 36 mdr. 4.995 kr. 370 kr. / halvår 199.815 kr.

20.000 km 19.995 kr. 36 mdr. 5.295 kr. 370 kr. / halvår 210.615 kr.

25.000 km 19.995 kr. 36 mdr. 5.595 kr. 370 kr. / halvår 221.415 kr.

30.000 km 19.995 kr. 0 mdr. 5.895 kr. 0 kr. / halvår 19.995 kr.
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Ekstraudstyr, der medfølger
• 19” alufælge • Dørhåndtag m. 'flushbetjening' (manuel)

• El-foldbare sidespejle • El-justerbare sidespejle m. varme

• LED for- og baglygter • LED kørelys

• Mørktonede ruder bagved (Privacy Glass) • 60:40 foldbart splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC) • Armlæn m. kopholder bag

• Armlæn m. opbevaring ml. forsæder • Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner • Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl • Batterivarmer

• Delkunstlædersæder • El-justerbar lændestøtte i førersæde

• El-ruder for & bag • E-shift gearvælger

• Højdejustérbar bagagerumsbund • Højdejustérbare forsæder

• Kunstlæderrat (vegansk) m. varme • LED interiørbelysning

• Multifunktionel Smart Key • Paddle Shift (styring af regenerering)

• P-sensor foran & bagved • Regnsensor

• Solskærme m. makeup-spejle & LED lys • Støjdæmpende forrude

• Varme i forsæder • Varmepumpe

• 12,3” fuldt digital instrumentering • 12,3” touchskærm m. navigation & Kia Connect

• 6 højtalere inkl. diskant • Android Auto™

• Apple CarPlay™ • Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth (kompatibel m. udvalgte telefoner)
• Drive Mode Select (ECO, NORMAL, SPORT,
SNOW)

• Radio m. FM og DAB+
• Trådløs opladning af mobiltelefon (kompatibel m.
udvalgte telefoner)

• USB-port for og bag • 7 airbags inkl. centerairbag

• Advarsel for glemt bagsædepassager (uden sensor)
• Aut. nødbremse m. fodgænger- og cyklistregistrering
(AEB)

• eCall • Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelse (ISLA) • IsoFix

• Træthedsregistrering • Udvidet kørselsassistent ved motorvejskørsel (HDA)
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Ekstraudstyr, der medfølger
• Udvidet nødbremse (registrering af venstresving for
modkørende biler)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)
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