
Dato: 29.01.2019 - Version-nr.: 1
Alla priser är exkl metalliclack
Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar utan förvarning. Med reservation för 
tryckfel. 
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyun-
dai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.
 

Model och version

1.0 MPi

Motor Utrustningsnivå Växellåda Euro NCAP Rekommenderat kundpris

1.0 MPi - 65 hk Life Manuell, 5-växlad *** 99.900 kr

1.0 MPi - 65 hk Trend Manuell, 5-växlad **** 109.900 kr

1.0 MPi - 65 hk Premium Manuell, 5-växlad **** 119.900 kr

1.0 MPi - 65 hk Trend Automat, 4-växlad **** 119.900 kr

1.0 MPi - 65 hk Premium Automat, 4-växlad **** 129.900 kr

1.25 MPi
Motor Utrustningsnivå Växellåda Euro NCAP Rekommenderat kundpris

1.25 MPi - 87HK Trend Manuell, 5-växlad **** 114.900 kr

1.25 MPi - 87HK Premium Manuell, 5-växlad **** 124.900 kr

1.25 MPi - 87HK Trend Automat, 4-växlad **** 124.900 kr

1.25 MPi - 87HK Premium Automat, 4-växlad **** 134.900 kr

Garanti Lack
5 års nybilsgaranti med fri körsträcka Standard 0 kr

5 års lackgaranti Metalliclack 4.900 kr

12 års garanti mot genomrostning Metalliclack (Pearleffekt, Speciallack) 5.900 kr
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Utrustningsnivå

Life

·  12-volt uttag fram ·  Elmanövrerade fönsterhissar fram

·  14” stålfälgar med hjulsida ·  Eluppvärmd ratt

·  6 airbags ·  Eluppvärmda framstolar

·  60:40 delat/fällbart baksäte 
·   Färddator med bl a förbrukningsdata, distans  

till tom tank, utvändig temperatur och växlings-
indikator

·  Bältespåminnare för samtliga sittplatser ·  Insynsskydd samt inklätt bagageutrymme

·  Centrallås ·  ISOFIX-fästen baklsäte, yttre platser

·  Däckreparationskit ·  Ljudsystem med radio och 2 högtalare, fram

·  Däcktrycksbevakning ·  Läderklädd ratt och växelspaksknopp

·  Elektroniskt antisladdsystem (ESP) ·  USB-uttag

Trend

· Life spec. +

·  7” touch screen ·  Förarstol ställbar i höjd

·  Apple Carplay ·  Luftkonditionering, mauell

·  Automatisk upplåsning av dörrar vid ev. kollision ·  Lättmetallfälgar (14”)

·  Bluetooth för handsfree telefoninkoppling och 
trådlös mediastreaming ·  Parkeringssensorer bak

·  Elmanövrerade och uppvärmda backspeglar ·  Rattknappar för styrning av ljudsystem och 
Bluetooth

·  Farhållare/begränsare (Ej med automatlåda) ·  Solskydd med täckt spegel, förar- och  
passagerarsida

·  Fjärrstyrt centrallås ·  Utvändiga backspeglar och dörrhandtag  
lackerade i bilens färg

Premium

· Trend spec. +

·  Automatisk klimatanläggning (ACC) ·  Kromfinish på invändiga dörrhandtag

·  Bromsljus med blinkereffekt vid panikbromsning ·  Kurvljus

·  Dimljus, fram ·  LED-varselljus

·  Elmanövrerade fönsterhissar bak ·  Lättmetallfälgar (15”)

·  Förvaringsfack mittkonsoll ·  Mörktonade bakrutor

·  Hill assist control ·  Skyddslist på sidodörrar

·  Integrerad blinkers yttre sidospeglar ·  Ställbar höjd för säkerhetsbälten fram

Färger 

Standard

Tomato Red (TTR) 

 

Polar White (PSW)

Metalliclack

Aqua Sparkling (W3U)

Champion Blue (U2U)

Clean Slate (UB2)

Cashmere Brown (X9N)

Sleek Silver (RYS)

Star Dust (V3G)

Pearleffekt

Passion Red (X2R)

Phantom Black (X5B)


