
Klik på ét af billederne nedenfor, så finder vi den helt rigtige prisliste til dig! 

TILBEHØR 



Motor HK Rækkevidde CO2 
(g/km) 

Energi- 
klasse 

Batteri 
(kWh) 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 

 Long Range  
 RWD baghjulstræk 229 528 km 0 77,4 

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. Alle priser er gældende for modelår 2022. 

Tillæg Pris 
Karosserifarve (Runway Red uden beregning) kr. 6.999 

Serviceinterval Garantier 
24 måneder / 30.000 km 

Sidst opdateret: 02-12-2021 

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

*kr. 495.900

*kr. 399.900

*Listaprísur *kr. 530.900

*kr. 434.900

*kr. 364.900

EV6 

Standard Range 
RWD baghjulstræk 170 394 km 0 58,1 

EV6 
med Upgrade 

pakke 

*kr. 521.900

*kr. 424.900*Tilboðsprísur u/bil í býti við MVG 

*Tilboðsprísur u/bil í býti eftir afturbering av MVG *kr. 354.900

*Listaprísur *kr. 555.900

*kr. 459.900

*kr. 389.900

*kr. 549.900

*kr. 449.900

*Listaprísur *kr. 585.900

*kr. 480.900

*kr. 414.900

 Long Range Performance 
 AWD firhjulstræk 325 506 km 0 77,4 

*Tilboðsprísur u/bil í býti við MVG 

*Tilboðsprísur u/bil í býti eftir afturbering av MVG *kr. 329.900

*Tilboðsprísur u/bil í býti við MVG 

*Tilboðsprísur u/bil í býti eftir afturbering av MVG *kr. 379.900

*kr. 495.900

*kr. 399.900

*Listaprísur

Standard Range 
RWD baghjulstræk 170 394 km 0 58,1 *Tilboðsprísur u/bil í býti við MVG 

*Tilboðsprísur u/bil í býti eftir afturbering av MVG *kr. 329.900

http://www.wltp.dk/


EV6 Udstyrsvarianter 
EV6 
Eksteriør 
• 19” alufælge

• Dørgreb med „Flushbetjening”

(manuel)

• El-foldbare sidespejle m. LED

blinklys

• El-justerbare sidespejle m.

varme

• Sorte sidespejle

• LED baglygter

• LED forlygter (MFR)

• LED interiørbelysning

• LED kørelys

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass)

Interiør & komfort 
• 60:40 nedfældet splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC)

• Armlæn m. kopholder i bag

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. Kørelys

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og

aut. afdugning

• Aut. nedblændet bakspejl

• Drive mode select (ECO,

NORMAL, SPORT, SNOW)

• Batterivarmer

• Delkunstlædersæder

• Dobbelt bagagerumsbund

• El-ruder i for og bag

• El-justerbar lændestøtte i

førersæde

• Højdejustérbare forsæder

• Kunstlæderrat (vegansk)

• Multifunktionel Smart Key

• Paddle shifter (til styring af

regenerering)

• P-Sensor i for og bag

• Regnsensor

• Varme i forsæder

• Varmepumpe

• Varme i rattet

Audio, media & navigation 
• 12,3” touchskærm m. navigation

og Kia Connect

• 12,3” fuldt digital

instrumentering

• 6 Højtalere

• Android Auto™

• Apple CarPlay™

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth m. stemmestyring*

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• Trådløs telefonopladning**

• USB-port

• USB-port type C i for og bag

Sikkerhed 
• 7 airbags inkl. centerairbag

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor)

• Aut. Nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistgenkendelse (FCA)

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Dæktryksovervågning (TPMS)

• E-call

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

(SLIF)

• IsoFix

• Udvidet træthedsregistrering

(DAW+)

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende

biler)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA)

• V2L-funktion (Vehicle to Load)

Ikke på Standard Range

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

** Trådløs opladning er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

EV6 med Upgrade pakke 
Udstyr fra EV6 og…   
• Blanksorte detaljer på

kofangere, hjulkasser og skørter

• Dørhåndtag med

„flushbetjening” (auto)

• El-bagklap

• Ambient belysning

• El-justerbar lændestøtte i

passagersæde

• El-justerbart førersæde m.

memoryfunktion

• El-justerbart passagersæde

• GEONIC design på

instrumentbord

• GEONIC design på

midterarmlæn

• Kunstlæderkabine (vegansk)

• Memoryfunktion i sidespejle

• Premium RELAXION forsæder

• Touch-betjening af varme og

vetilation i sæder

• Varme i bagsæder

• Ventilation i forsæder

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (med sensor)

• Aktiv blindvinkel assistent (BCA)

• Automatisk børnelås

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel, Niveau II (HDA)

• Udvidet nødbremse niveau II

(krydsende trafik)



EV6 Interiør, eksteriør & ekstraudstyr 
Sædebetræk 

EV6 Upgrade pakke 

Alufælge 

19” 

Karosserifarver 

Runway Red Steel Gray Aurora Black Pearl Gravity Blue 

Glacier Snow White Pearl Yacht Blue Deep Forest 

Interstella Gray Urban Yellow Steel Gray Matte** 

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

**Steel Grey Matte er en mat lakering, som skal vedligeholdes lidt anderledes end en konventionel blank lakering. Se mere på Kia.com 

EV6 ekstraudstyr 
Udstyr EV6 EV6 m Upgrade pakke 
LED forlygter med adaptiv styring af langlys & Headup display med AR - kr. 19.999

Glassoltag - kr. 9.999

Meridian anlæg med 14 højtalere & Accoustic Sound Design (ASD) - kr. 9.999

Assistent pakke: 
Fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA), Blind vinkel kamera (BVM), 360 graders kamera (SVM) - kr. 14.999

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 
bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Motor HK Rækkevidde CO2 
(g/km) 

Energi- 
klasse 

Batteri 
(kWh) GT-Line 

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. Alle priser er gældende for modelår 2022. 

Tillæg Pris 
Karosserifarve (Runway Red uden beregning) kr. 6.999 

Serviceinterval Garantier 
24 måneder / 30.000 km 

Sidst opdateret: 02-12-2021 

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

Long Range Performance 
AWD firhjulstræk 

325 484 km 0 kr. 615.900 77,4   Listaprísur

Tilboðsprísur u/bil í býti við MVG

Tilboðsprísur u/bil í býti eftir afturbering av MVG

Long Range Performance 
AWD firhjulstræk 
Long Range Performance 
AWD firhjulstræk 

kr. 514.900 

kr. 444.900 

325 

325 

77,4 

77,4 

484 km 

484 km 

0 

0 

http://www.wltp.dk/


EV6 GT-Line udstyrsvariant 
GT-Line 
Eksteriør 
• 20” alufælge

• Dørhåndtag med

„flushbetjening” (auto)

• El-foldbare sidespejle m. LED

blinklys

• El-justerbare sidespejle m.

varme

• El-bagklap

• GT-Line kofangere

• GT-Line kølergrill

• GT-Line sideskørter

• Sorte sidespejle

• LED baglygter

• LED forlygter m. adaptiv styring

af langlys (projection)

• LED interiørbelysning

• LED kørelys

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass)

• Dynamisk blinklys

Interiør & komfort 
• 60:40 nedfældet splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC)

• Ambient belysning

• Armlæn m. kopholder i bag

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder

• Alu pedaler

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. Kørelys

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og

aut. afdugning

• Aut. nedblændet bakspejl

• Drive mode select (ECO,

NORMAL, SPORT, SNOW)

• Batterivarmer

• Dobbelt bagagerumsbund

• El-ruder i for og bag

• El-justerbar lændestøtte i

førersæde

• El-justerbar lændestøtte i

passagersæde

• El-justerbart førersæde m.

memoryfunktion

• El-justerbart passagersæde

• GEONIC design på

instrumentbord

• GEONIC design på

midterarmlæn

• GT-Line indstigningslister
• GT-Line sæder med ruskind og

kunstlæder (vegansk)

• Højdejustérbare forsæder

• Kunstlæderrat (vegansk)

• Memoryfunktion i sidespejle

• Multifunktionel Smart Key

• Paddle shifter (til styring af

regenerering)

• Premium RELAXION forsæder

• P-Sensor i for og bag

• Regnsensor

• Touch-betjening af varme og

vetilation i sæder

• Varme i forsæder

• Varme i bagsæder

• Varmepumpe

• Varme i rattet

• Ventilation i forsæder

Audio, media & navigation 
• 12,3” touchskærm m. navigation

og Kia Connect

• 12,3” fuldt digital

instrumentering

• 14 Højtalere

• 360 graders kamera (SVM)

• Android Auto™

• Apple CarPlay™

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth m. stemmestyring*

• Meridian lydanlæg med Active

Sound Design (ASD)

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• Trådløs telefonopladning**

• USB-port

• USB-port type C i for og bag

Sikkerhed 
• 7 airbags inkl. centerairbag

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (med sensor)

• Aktiv blindvinkel assistent (BCA)

• Aut. Nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistgenkendelse (FCA)

• Automatisk børnelås

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Blind vinkel kamera (BVM)

• Dæktryksovervågning (TPMS)

• E-call

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

(SLIF)

• Fjernbetjent parkeringsassistent

(RSPA)

• IsoFix

• Udvidet træthedsregistrering

(DAW+)

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende

biler)

• Udvidet nødbremse niveau II

(krydsende trafik)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel, Niveau II (HDA)
• V2L-funktion (Vehicle to Load)

Ikke på Standard Range

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

** Trådløs opladning er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.



EV6 GT-Line interiør, eksteriør & ekstraudstyr 
Sædebetræk 

GT-Line 

Alufælge 

GT-Line 

Karosserifarver 

Runway Red Aurora Black Pearl Snow White Pearl Yacht Blue 

Steel Gray Matte** 
*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

**Steel Grey Matte er en mat lakering, som skal vedligeholdes lidt anderledes end en konventionel blank lakering. Se mere på Kia.com 

EV6 GT-Line ekstraudstyr 
Udstyr GT-Line 
Glassoltag kr. 9.999 

Glassoltag & Headup display med AR kr. 19.999 

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 
bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Motor HK Rækkevidde CO2 
(g/km) 

Energi- 
klasse 

Batteri 
(kWh) 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
GT 

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Specifikationer er ikke endelige på GT-varianten. GT-varianten forventes at kunne leveres fra Q4 2022. Ovenstående priser på GT er med levering/indregistrering i 2022.

Tillæg Pris 
Karosserifarve (Runway Red uden beregning) kr. 6.999 

Serviceinterval Garantier 
24 måneder / 30.000 km 

Sidst opdateret: 02-12-2021 

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

Long Range Performance 
AWD firhjulstræk 

Long Range Performance 
AWD firhjulstræk 

Long Range Performance 
AWD firhjulstræk 

585 400 km 

585 400 km 

585 400 km 

0 

0 

0 

77,4 

77,4 

77,4 

kr. 695.900 

kr. 619.900 

kr. 549.900 

Listaprísur

Tilboðsprísur u/bil í býti við MVG

Tilboðsprísur u/bil í býti eftir afturbering av MVG

http://www.wltp.dk/


EV6 GT udstyrsvariant 
GT    

Eksteriør 
• 21” alufælge 
• Dørhåndtag med 

„flushbetjening” (auto) 
• El-foldbare sidespejle m. LED 

blinklys 

• El-justerbare sidespejle m. 

varme 
• El-bagklap 
• Glassoltag 
• GT kofangere 

• GT kølergrill 

• GT sideskørter 

• Sorte sidespejle 
• LED baglygter 
• LED forlygter m. adaptiv styring 

af langlys 
• LED interiørbelysning 
• LED kørelys 
• Mørktonede ruder i bag (Privacy 

Glass) 
• Dynamisk blinklys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interiør & komfort 
• 60:40 nedfældet splitbagsæde 

• Adaptiv fartpilot (SCC) 

• Ambient belysning 

• Armlæn m. kopholder i bag 

• Armlæn m. opbevaring mellem 

forsæder 

• Alu pedaler 

• Aut. fjernlysassistent 

• Aut. Kørelys 

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og 

aut. afdugning  

• Aut. nedblændet bakspejl 

• Drive mode select (ECO, 

NORMAL, SPORT, GT, 

CUSTOM) 

• Batterivarmer 

• Dobbelt bagagerumsbund 

• El-ruder i for og bag 

• GEONIC design på 

instrumentbord 

• GEONIC design på 

midterarmlæn 

• GT indstigningslister 

• Sportsskålsæder i ruskind m. 

grønne syninger (Manuelt 

indstillelige) 

• Højdejustérbare forsæder 

• Kunstlæderrat (vegansk) 

• Multifunktionel Smart Key 
• Paddle shifter (til styring af 

regenerering) 

• P-Sensor i for og bag 

• Regnsensor 

• Touch-betjening af varme og 

vetilation i sæder 

• Varme i forsæder 

• Varme i bagsæder 

• Varmepumpe 

• Varme i rattet 

Audio, media & navigation 
• 12,3” touchskærm m. navigation 

og Kia Connect 

• 12,3” fuldt digital 

instrumentering 

• 14 Højtalere 

• 360 graders kamera (SVM) 

• Android Auto™ 

• Apple CarPlay™ 

• Bakkamera m. dynamisk guide 

• Bluetooth m. stemmestyring* 

• Headup Display m. AR 

(Augmented Reality) 

• Meridian lydanlæg med Active 

Sound Design (ASD)  

• Radio m. FM og DAB+ 

• Ratbetjening af audioenhed 

• Trådløs telefonopladning** 

• USB-port 

• USB-port type C i for og bag 

Sikkerhed 
• 6 airbags 

• Advarsel for glemt 

bagsædepassager (med sensor) 

• Aktiv blindvinkel assistent (BSD) 

• Aut. Nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistgenkendelse (FCA) 

• Automatisk børnelås 

• Bakkestartsassistent (HAC) 

• Blind vinkel kamera (BVM) 

• Dæktryksovervågning (TPMS) 

• E-call 

• Elektronisk P-bremse 

• Elektronisk undervogn (ECS) 

• Fjernbetjent parkeringsassistent 

(RSPA) 

• Intelligent skiltegenkendelses 

(SLIF) 

• IsoFix 

• Limited Slip Differentiale (LSD) 

• Udvidet træthedsregistrering 

(DAW+) 

• Udvidet nødbremse (registrering 

af venstre sving for modkørende 

biler) 

• Udvidet nødbremse niveau II 

(krydsende trafik) 

• Udvidet vejbaneassistent (LFA) 

• Udvidet kørselsassistent ved 

motorvejskørsel (HDA) 
• Udvidet kørselsassistent ved 

motorvejskørsel, Niveau II (HDA) 

• V2L-funktion (Vehicle to Load) 

Ikke på Standard Range 

 

 

 

 

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



EV6 GT interiør & eksteriør 
Sædebetræk 

 
GT 

 

    

Alufælge 

 
GT 

 
 

 
 

 
 

 
  

Karosserifarver 

    
Runway Red Aurora Black Pearl Snow White Pearl Yacht Blue 

 

   

Steel Gray Matte**    
*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr. 

**Steel Grey Matte er en mat lakering, som skal vedligeholdes lidt anderledes end en konventionel blank lakering. Se mere på Kia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EV6 tilbehør 

 

  

 

Bundmåttesæt, stof 
695 kr.  

Bundmåttesæt Velour lux 
795 kr. 

Bundmåttesæt, Stof – GT-Line  
895 kr. 

Bundmåttesæt, Stof GT (velour) 
895 kr. 

 
 

 

 

Gummimåttesæt 
895 kr. 

Gummimåttesæt GT-Line 
895 kr.  

Gummimåttesæt GT 
895 kr. 

Bagagerumsmåtte vendbar 
795 kr. 

    

Kofangerbeskytter  
495 kr. 

Bagagerumsbakke 
795 kr. 

Bagsæderyglæn gummimåtte 
659 kr. 

Bakke til forreste bagagerum 
795 kr. 

  
  

5m 3-fase ladekabel 
2.195 kr. 

LED Spot i bagklap 
1.995 kr. 

LED fodrumsbelysning (hvid el. rød) 
1.995 kr. 

4 stk. 19” vinterhjul 
Fra 16.995 kr (med dæk & TPMS) 

 

 

 

 

4 stk. 20" vinterhjul 
Fra 19.995 kr. (med dæk/TPMS) 

KIA låsemøtrikker 
395 kr. 

Aftageligt anhængertræk   
12.495 kr. 

Cykelholder 
3.745 kr.  

 
 

  
Pynteliste ved baglygte. 
 (Piano sort el. alu-look) 

1.596 kr. 

Spejltrim alu-look 
2.495 kr. 

Sportspedaler. 
1.895 kr. 

Staffering (hvid el. sort) 
3.495 kr. 

 




