
Hongqi E-HS9 Gyldig fra 27.02.2023

Fremhævede modeller Inkluderet Ikke tilgængelig

Udstyr COMFORT PREMIUM EXCLUSIVE EXCLUSIVE+

Pris 795.000 955.000 1.060.000 1.200.000

Brændstof Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Motor 435 HK, 84 kWh 551 HK, 99 kWh 551 HK, 99 kWh 551 HK, 120 kWh

Hestekræfter 435 551 551 551

Gearkasse Automatisk (EV) Automatisk (EV) Automatisk (EV) Automatisk (EV)

Forbrug 220 Wh/km 220 Wh/km 220 Wh/km 999 Wh/km

Batteri 84 kWh 99 kWh 99 kWh 99 kWh

Rækkevidde 396 km 465 km 465 km 515 km

Grøn afgift 370 kr. 370 kr. 370 kr. 370 kr.

Sædekon�guration 6 sæder

Nappalæder - Sort

Sædekon�guration 7 sæder

Alcantara ® / Kunstlæder - Sort

Panoramasoltag

360° graders kamera

Førerassistentsystem (SACC)

Blindvinkelassistent (BSD)

LED For- og baglygter

Digitalt instrumentpanel 16"

Infotainmentskærm 16"

Underholdningsskærm 16" v. passagersæde, for

Matrix LED-forlygter

”Soft close” lukning af døre

Forbrugstallene er beregnet på baggrund af WLTP-metoden.

Hongqi forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske speci�kationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er uden forpligtigelse i
tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de speci�cerede speci�kationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Varianter Fremhævede modeller Ikke tilgængelig

Motor Gearkasse Grøn afgift Comfort Premium Exclusive Exclusive+

ELEKTRISK

435 HK, 84 kWh

Wh/km: 220
Rækkevidde, km: 396

Automatisk
(EV)

370 795.000

551 HK, 120 kWh

Wh/km: 999
Rækkevidde, km: 515

Automatisk
(EV)

370
KOMMER SNART

1.200.000

551 HK, 99 kWh

Wh/km: 220
Rækkevidde, km: 465

Automatisk
(EV)

370 955.000 1.060.000

Det oplyste brændstofforbrug og CO2 tal kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering pba. nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret ekstraudstyr. En

ændret CO2 udledning kan medføre ændring af registreringsafgiften, og dermed bilens pris ift. det oplyste i prislisten. Forbrugstal, energiklasse og vejl. udsalgspriser er opgivet efter WLTP-forbrug. Grøn ejerafgift er opgivet

efter WLTP CO2-udledning. Grøn ejerafgift er halvårlig.

Det i praksis oplevede brændstofforbrug afhænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste.

Hongqi forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske speci�kationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er uden forpligtigelse i
tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de speci�cerede speci�kationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Ladeløsninger

e-GO - Den ultimative
ladestanderløsning

• e-GO er din egen ladeboks, installation og app med fremtidssikret
teknologi i én løsning
• Zaptec GO intelligent ladestander 11 kW
• Lav månedlig omkostning
• Adgang til mere end 7.000 offentlige ladepunkter i DK og
150.000 i Europa via Monta App'en
• Kundesupport 24/7
• Privat standardinstallation *
• Mulighed for opskrivning til elafgiftsrefusion via abonnement i
Monta app’en **
• Abonnement uden binding - du betaler kun for den el, du bruger
• 5 års garanti på ladeboks og godkendt installation

Abonnement

69 kr. pr. md
Installation

10.995 kr.

Clever Unlimited

Opladning på Danmarks største ladenetværk
Opladning når det passer dig
Installation og lån af Clevers intelligente ladeboks
Intelligent opladning tilpasset dig, der tager højde for både
elpris, CO2-aftryk og elnettets belastning
Automatisk tilbagebetaling når du lader hjemme efter
gældende tilbagebetalingssats*
24/7 support

Månedlig abonnementspris:
Prisen består af et grundabonnement + et variabelt,
forbrugsbaseret energitillæg.*
Grundabonnement til elbil: 749 kr. frem til 31.03.23. Herefter: 799
kr.

Abonnement

799 kr. pr. md
Installation

7.999 kr.

Clever Unlimited Network

Opladning på Danmarks største ladenetværk
Mulighed for at lade på job, når du handler, på giga- og
lynladestationer og ved masser af offentlige ladepunkter.
Lynladestationer skabt til meningsfulde pauser

Månedlig abonnementspris:
Prisen består af et grundabonnement + et variabelt,
forbrugsbaseret energitillæg.*
Grundabonnement til elbil: 625 kr. frem til 31.03.23. Herefter: 799
kr.

Abonnement

799 kr. pr. md

E-GO - DEN ULTIMATIVE LADESTANDERLØSNING

* e-GO løsningen er beregnet som installation til private husstande. For erhvervsløsninger kontakt venligst din forhandler for et skræddersyet tilbud. Standardinstallationen af e-GO dækker ca. 80% af de danske husstande. På
øvrige kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med installationen ved eksempelvis gravearbejde, lovliggørelse af husstandens installationer eller lignende. Installatøren vil give tilbud på dette inden arbejdet
igangsættes.
** Med e-GO kan du tilmelde dig, således at, når statens ordning for elrefusion tiltræder igen, vil man automatisk være tilknyttet denne. Ordning tiltræder igen 1/6-2023. Dette gøres ved at skrive til e-go@kwbruun.dk og
forespørge på dette. Det koster 0 kr./ mnd at være tilmeldt, når refusionen ikke er aktiv, men når dette genindtræder, vil prisen være 69 kr./ mnd. 
BEMÆRK: e-GO ladeløsninger købt ifm. bilhandel, hvor e-GO's pris betinges af bilhandel, skal kunden, ved annullering af handel, hvis ladeløsning er installeret og monteret, betale den fulde pris for denne (10.995 kr.).
Nedtagelse sker for kundes egen regning.

CLEVER UNLIMITED

Abonnement: 799 kr. pr. md.
Energitillæg: Variabelt

*Abonnementet udbydes af Clever A/S. Læs mere på clever.dk/vilkaar.
Variabelt, forbrugsbaseret energitillæg: Hvis den gns. indkøbspris på el (dvs. spotpris inkl. moms, men ekskl. afgifter og tariffer) overstiger 0,89 kr./kWh, pålægges der et variabelt, forbrugsbaseret energitillæg i pågældende
måned. Læs mere på clever.dk/energitillaeg
Ladeboks & tilbagebetaling: Ladeboksen udlånes af Clever og tilsluttes din eltavle. Derfor lægger du ud for strømmen til dine opladninger, og Clever tilbagebetaler dig ud fra den mdl. tilbagebetalingssats, som fastsættes ud
fra den gns. strømpris mellem kl. 23-06 den pgl. md. Læs mere på clever.dk/tilbagebetaling
Installation: Ekstraomk. kan forekomme fx ved grave- eller stilladsarbejde. Læs mere på clever.dk/installation
Mindstepris: Afhænger af startdato og beregnes som 2 x abonnementspris + 2 x energitillæg + installation

CLEVER UNLIMITED NETWORK

Abonnement: 799 kr. pr. md. 
Energitillæg: Variabelt

*Abonnementet udbydes af Clever A/S. Læs mere på clever.dk/vilkaar.

Variabelt, forbrugsbaseret energitillæg fra 1. jan. 2023: Hvis den gns. indkøbspris på el (dvs. spotpris inkl. moms, men ekskl. afgifter og tariffer) overstiger 0,89 kr./kWh, pålægges der et variabelt, forbrugsbaseret energitillæg i
pgl. måned. Læs mere på clever.dk/energitillaeg
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Tekniske speci�kationer Inkluderet Ikke tilgængelig

435 HK, 84 kWh
Automatisk (EV)

551 HK, 120 kWh
Automatisk (EV)

551 HK, 99 kWh
Automatisk (EV)

MOTOR

Max. effekt CEE KW 160 (for) + 160 (bag) 160 (for) + 245 (bag) 160 (for) + 245 (bag)

Max. effekt HK ved omdr./min 435 551 551

Max. drejningsmoment Nm 300 (for) + 300 (bag) 300 (for) + 450 (bag) 300 (for) + 450 (bag)

BATTERI

Kapacitet (kWh) 84 120 99

Ladetid AC 11 kW (0-100%)  ca. 8 timer ca. 11 timer ca. 9 timer

Ladetid DC 100 kW (0-80%)  40 minutter 55 minutter 45 minutter

OBC (On board charger) 11 kW, 3 faser 11 kW, 3 faser 11 kW, 3 faser

Stiktype Type 2 (AC) / CCS (DC) Type 2 (AC) / CCS (DC) Type 2 (AC) / CCS (DC)

Type Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion

Batteritype CTM (Cell to Modul) CTP (Cell to Pack) gen. 2 CTM (Cell to Modul)

Energidensitet < 175 Wh/kg. > 200 Wh/kg. < 175 Wh/kg.

Trækkende hjul For og bag For og bag For og bag

Rækkevidde (km) 396 515 465

YDEEVNE

Acceleration fra 0-100 km/t (sek) 6,5 4,9 4,9

Tophastighed (km/t) 200 200 200

DIMENSIONER UDVENDIGE

Højde (mm) 1.731 1.731 1.731

Længde (mm) 5.209 5.209 5.209

Standard dækdimension

21" 265/45 R21 - 265/45 R21

22" - 275/40 R22 -

Akselafstand (mm) 3.110 3.110 3.110

Bredde (ekskl. sidespejle) (mm) 2.010 2.010 2.010

Bredde (inkl. sidespejle) (mm) 2.195 2.195 2.195

VOLUMENER

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned
(liter)

v. tredje sæderække lagt ned (målt i 7
pers.)

622 / 796 (Til loft) 622 / 796 (Til loft) 622 / 796 (Til loft)

v. anden og tredje sæderække lagt ned
(målt i 7 pers.)

1.145 / 1.747 (Til loft) 1.145 / 1.747 (Til loft) 1.145 / 1.747 (Til loft)

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter) 225 / 255 (Til loft) 225 / 255 (Til loft) 225 / 255 (Til loft)

VÆGTE

Max. Taglast (kg) 75 75 75

Max. vægt på anhængerkobling 60 60 60

Køreklar vægt (kg) 2.505 2.702 2.630-2.660
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Tekniske speci�kationer Inkluderet Ikke tilgængelig

435 HK, 84 kWh
Automatisk (EV)

551 HK, 120 kWh
Automatisk (EV)

551 HK, 99 kWh
Automatisk (EV)

VÆGTE [FORTSÆTTELSE]

Totalvægt (kg) 3.130 3.232 3.180 - 3.205

Typegodkendt anhængervægt med bremser 1.500 1.500 1.500

Typegodkendt anhængervægt uden bremser 750 750 750
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Udstyr Inkluderet Ikke tilgængelig

Comfort Premium Exclusive Exclusive+

FREMHÆVET UDSTYR

Sædekon�guration 6 sæder

2+2+2

Nappalæder - Sort

Sædekon�guration 7 sæder

2+3+2

Alcantara ® / Kunstlæder - Sort

Panoramasoltag

Elektrisk vippe og åbningsfunktion samt elektrisk
solgardin.

360° graders kamera

Førerassistentsystem (SACC)

Adaptiv fartpilot (ACC) samt vejbane- og
styreassistent, holder bilen i den markerede vejbane.

Blindvinkelassistent (BSD)

Fungerer ved hastigheder over 15 km./t, viser køretøjer
i den blinde vinkel op til 70 meter bag bilen.

LED For- og baglygter

LED Kørelys, fjernlys, positionslys inkl. Hongqi signatur
"velkomstfunktion"

Digitalt instrumentpanel 16"

Infotainmentskærm 16"

Touchskærm

Underholdningsskærm 16" v. passagersæde, for

Touchskærm

Matrix LED-forlygter

Intelligent styring af fjernlyset via kamera. Fjernlys
nedblændes i et udsnit ved mod- og medkørende
tra�kanter.

”Soft close” lukning af døre

Såfremt døren ikke lukkes helt i, kan døren selv trække
sig ind

FÆLGE

21" Aluminiumsfælge

265/45 R21

22" Aluminiumsfælge

275/40 R22

INDTRÆK

Alcantara ® / Kunstlæder - Grå/Hvid 1 1

Alcantara ® / Kunstlæder - Sort

Nappalæder - Grå/Hvid 1 1

Nappalæder - Sort
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Udstyr Inkluderet Ikke tilgængelig

Comfort Premium Exclusive Exclusive+

INDVENDIGT UDSTYR

Ambientebelysning

Stemningsbelysning i dørsiderne, farve kan indstilles

El-ruder for og bag

inkl. anti-klem funktion

Elektrisk justering af ratstamme

Kontrolpanel til klimaanlæg (2 række)

Multifunktionslæderrat

Trådløs opladning af smartphone, for

Placeret i midtararmlæn, for. Kræver smartphone med
Qi standard

KOMFORT

”Soft close” lukning af døre

Såfremt døren ikke lukkes helt i, kan døren selv trække
sig ind

360° graders kamera

9" Kontrolpanel

Touchskærm til styring af start/stop, sædeindstillinger,
klimaanlæg, parkeringsfunktioner mv.

Akustikruder med dobbelt isolering

Automatisk klimaanlæg 4 Zoner

Styres via 9" Touchskærm ved midterkonsollen

Automatisk parkeringsassistent

Elektrisk bagklap

Klimazone til 3. sæderække

Luftdyse med ventilation og varme (uden A/C). Inkl.
luftdyse i C-stolpe

Køreprogrammer

Vælg mellem 7 forskellige køreprogrammer

Luftaffjedring

Indstil undervognen til komfort eller sport. Mulighed for
at sænke bagerste aksel for en lavere læssekant.

Lyssensor og temperaturmåler udendørs

Nøglefri adgang

Parkeringssensorer, for og bag

Regnsensor

Temperatur- og Luftfugtighedssensorer i kabinen

UV/Varmebeskyttet glas

Varme i rat

MULTIMEDIA & AUDIO

12 højtalere
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Udstyr Inkluderet Ikke tilgængelig

Comfort Premium Exclusive Exclusive+

MULTIMEDIA & AUDIO [FORTSÆTTELSE]

16 højtalere

8 højtalere

Apple CarPlay / Android Auto

DAB+ / FM / AM

Digitalt instrumentpanel 16"

iGO Navigationssystem

Infotainmentskærm 16"

Touchskærm

Skærmdeling til underholdningsskærm 16"

Mulighed for at dele skærm og medier fra en
smartphone med CarbitLink App'en.

Stemmestyring "Hey Hongqi"

Online assistent til fx betjening af varme, vejrudsigt,
musik mv. (Engelsk)

Underholdningsskærm 16" v. passagersæde, for

Touchskærm

SÆDER

Sædekon�guration 6 sæder

2+2+2

Sædekon�guration 7 sæder

2+3+2

Varme i forsæder samt 2. sæderække

Nakkestøtte med eksklusiv pude (forsæder)

Elektrisk justerbare forsæder

Inkl. ventilation, memory- og massagefunktioner

Elektriske forsæder med memory funktion.

2. sæderække manuelt nedfældelig

Nakkestøtte med eksklusiv pude (2. sæderække)

Elektrisk justerbare bagsæder (2. sæderække)

Inkl. ventilation og sædevarme

Armlæn i sæder på 2. sæderække

3. sæderække elektrisk nedfældelig

SIKKERHED

LED For- og baglygter

LED Kørelys, fjernlys, positionslys inkl. Hongqi signatur
"velkomstfunktion"

Matrix LED-forlygter

Intelligent styring af fjernlyset via kamera. Fjernlys
nedblændes i et udsnit ved mod- og medkørende
tra�kanter.
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Udstyr Inkluderet Ikke tilgængelig

Comfort Premium Exclusive Exclusive+

SIKKERHED [FORTSÆTTELSE]

Automatisk nødbremsesystem (AEB)

Førerassistentsystem (SACC)

Adaptiv fartpilot (ACC) samt vejbane- og
styreassistent, holder bilen i den markerede vejbane.

Frontkollisionsadvarselssystem (FCW)

Advarselssystem såfremt afstanden til forankørende
mindskes kraftigt

Advarsel om kollision bagfra (RCW)

Bagvedkørende køretøjer <31 meter af bilen registreres,
ved risiko for påkørsel tændes havariblink og fører
advares.

Blindvinkelassistent (BSD)

Fungerer ved hastigheder over 15 km./t, viser køretøjer
i den blinde vinkel op til 70 meter bag bilen.

Blindvinkelalarm ved døråbning

Ved åbning af en dør under parkering, måles køretøjer
bagud op til 50 meter.

Rear-cross-tra�c alert (RCTA)

Når der bakkes mellem 0-15 km/t, registreres
krydsende køretøjer, og en advarsel kan vises i
sidespejl og skærm

Automatisk fjernlysassistent

Hill descent control (HDC)

Hjælp til at holde lav hastighed ned af stejle bakker
mellem 8-35 km/t.

UDSTYR

Frunk

Opbevaringsrum under motorhjelmen 75 L
6.000 6.000 6.000 6.000

V2L strømudtag 3,5 kW

Adapter til at trække strøm fra drivbatteriet via Type2
stik. Op til 3,5 kW

2.500 2.500 2.500 2.500

UDVENDIGT DESIGN

Hongqi velkomstlys

Hongqi "Vinger" projekteres på jorden under bilens
sidespejle med parkeringslys.

Mørktonede bagruder

Opladningsstatus / lys i C-stolpe

Skjulte dørhåndtag

UDVENDIGT UDSTYR

Opvarmede sidespejle, aut. sammenklappelige

Panoramasoltag

Elektrisk vippe og åbningsfunktion samt elektrisk
solgardin.

Tagrails
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Farver Inkluderet Ikke tilgængelig

Comfort Premium Exclusive Exclusive+

FARVE

Hvid
Glacier

Metallak

Glacier hvid med sort tag
Glacier / Night

Metallak

10.000 10.000 10.000 10.000

Grå
Mountain

Metallak

12.000 12.000 12.000 12.000

Sort
Night

Metallak

12.000 12.000 12.000 12.000

Mountain grå med sort tag
Mountain / Night

Metallak

22.000 22.000 22.000 22.000

Mountain grå & Glacier hvid
Mountain & Glacier

Speciel lak

45.000 45.000 45.000 45.000


