EV6 udstyr
• 19” alufælge
• Dørgreb med „Flushbetjening” (man)
• El-foldbare sidespejle
• El-justerbare sidespejle m.varme
• Mørktonede ruder i bag
• LED forlygter, baglygter samt kørelys
• 60:40 foldbart splitbagsæde
• Adaptiv fartpilot (SCC)
• Armlæn m. kopholder i bag
• Armlæn m. opbevaring, forsæder
• Aut. Kørelys og fjernlysassistent
• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner
• Aut. nedblændet bakspejl
• Batterivarmer
• Delkunstlædersæder
• Drive mode select
• Farvetillæg
• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

• El-justerbar lændestøtte i førersæde
• El-ruder i for og bag
• E-shift gearvælger
• Højdejustérbar bagagerumsbund
• Højdejustérbare forsæder
• Kunstlæderrat (vegansk) m. varme
• LED interiørbelysning
• Multifunktionel Smart Key
• Paddle shift (styring af regenerering)
• P-Sensor i for og bag
• Regnsensor
• Solskærme m. spejle og LED lys
• Støjdæmpende forrude
• Varme i forsæder
• Varmepumpe
• 12,3” skærm m. navi og UVO Connect
• Udvidet kørselsassistent ved
motorvejskørsel (HDA)

Upgrade Pakke til EV6, som EV6 + følgende
• Blanksorte detaljer udvendigt
• Dørhåndtag med „flushbetjening” (auto)
• Elektronisk bagklap
• Ambient belysning
• El-justerbar lændestøtte i passagersæde
• El-justerbart førersæde m. memory
• El-justerbart passagersæde
• GEONIC design på instrumentbord
• GEONIC design på midterarmlæn
• Kunstlæderkabine (vegansk)
• Memoryfunktion i sidespejle

• Premium RELAXION forsæder
• Touch-betj. af varme/vetilation i sæder
• Ventilation i forsæder
• Varme i bagsæder
• Strømudtag i bagagerum
• Aktiv blindvinkel assistent (BSD)
• Elektroniske børnesikring
• Sikker udstignings assistent (SEA)
• Udvidet nødbremse niveau II (krydsende
trafik)
• Udvidet kørselsassistent ved
motorvejskørsel, niveau II (HDA)

• 12,3” fuldt digital instrumentering
• 6 højtalere inkl. Diskant
• Apple CarPlay™ / Android Auto™
• Bakkamera m. dynamisk guide
• Bluetooth
• Radio m. FM og DAB+
• Trådløs opladning af mobiltelefon
• USB-port i for og bag
• 7 airbags inkl. centerairbag
• Advarsel glemt bagsædepassager
• Aut. nødbremse (AEB)
• eCall
• Elektronisk P-bremse
• Intelligent skiltegenkendelse (ISLA)
• IsoFix-beslag
• Træthedsregistrering
• Udvidet nødbremse (registrering af
venstre sving for modkørende biler)

EV6 GT-Line,
som Upgrade pakke + følgende:
• 20” alufælge
• BI-LED forlygter m. adaptiv styring af langlys
• GT-Line kofangere
• Sekventielt blinklys
• Active Sound Design (ASD)
• Alu pedaler
• GT-Line sæder m. ruskind- kunstlæder (vegansk)
• GT-Line indstigningslister
• 360 graders kamera (AVM)
• Meridian lydanlæg m. 8 højtalere og Surr. Sound
• Blind vinkel kamera (BVM)
• Fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA)

Model

Udstyr

Standard Range
Standard Range

m. Upgrade PK

Long Range
Long Range

m. Upgrade PK

Performance

Motor

Gear

Rækkevide

CO2 g/km, El-forbrug

Grøn afgift 6 mdr.

Beskat inkl. lev. omk.

58kWh RWD – 170 hk

Aut.

394 km

0g - 166 Wh/km

kr. 340

Kr. 326.468

58kWh RWD – 170 hk

Aut.

394 km

0g - 166 Wh/km

kr. 340

Kr. 349.561

77,4kWh RWD – 229 hk

Aut.

528 km

0g - 169 Wh/km

kr. 340

Kr. 353.779

77,4kWh RWD - 229 hk

Aut.

528 km

0g - 169 Wh/km

kr. 340

Kr. 376.873

77,4kWh AWD – 325 hk

Aut.

506 km

0g - 179 Wh/km

kr. 340

Kr. 375.653

Performance

m. Upgrade PK

77,4kWh AWD – 325 hk

Aut.

506 km

0g - 179 Wh/km

kr. 340

Kr. 398.724

Performance

GT-Line

77,4kWh AWD – 325 hk

Aut.

484 km

0g - 179 Wh/km

kr. 340

Kr. 423.841

Fabriksmonteret udstyr

Vejl. Udsalg*

BI-LED forlygter m. adaptiv styring af langlys & Headup display med AR (kun med Upgrade Pakke)

kr. 19.999

RSPA & SVM & BVM (kun med Upgrade Pakke)

Kr. 14.999

Meridian anlæg (kun med Upgrade Pakke)

Kr. 9.999

Glassoltag (kun med Upgrade Pakke el. GT-Line)

Kr. 9.999

Headup display med AR & Glassoltag (GT-Line)

Kr. 19.999

Andersen & Martini A/S Fleet
Kontakt Stig Andersen: 36931023 / fleet@am.dk

Alle beregninger er baseret på midlertidige
specificationer, hvorfor der kan ske ændringer
ved endelig homologering

*Registreringsafgiften og dermed
beskatningsprisen kan variere, alt efter valg af
fabriksmonteret udstyr.
Alt udstyr er beregnet uden afgift - det kan dog
udløse afgift afhængig af grundvariant. Kontakt
din caradvisor for tilbud på specifik bil.

