Polestar 2
100% rafmagn
Verðlisti - MY23

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl. Einfaldaðu rafbílakaupin.
Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hvort sem er við kaup, langtímaleigu eða hagstæða græna fjármögnun, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu.

Tegund

Orkugjafi/
drifrafhlaða

Rafmótor/
drifásar

Hestöfl
/Tog

í 100 km/klst

Polestar 2
Standard range
Single motor

Rafmagn
69 kWh

1x170 kW/
framdrif

231 / 330

Polestar 2
Long range
Single motor

Rafmagn
78 kWh

1x170 kW/
framdrif

Polestar 2
Long range
Dual motor

Rafmagn
78 kWh

2x150 kW/
fjórhjóladrif

Innifalið:

• 5 ára ábyrgð / allt að 100.000 km
• 8 ára ábyrgð á rafhlöðu / allt að 160.000 km
• 3 ára þjónusta og viðhald í 3 ár /
allt að 100 þús. km*
• Ókeypis lánsbíll við reglulega þjónustu
og ábyrgðaviðgerðir*
• Vegaþjónusta um land allt*
Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið.

Staðalbúnaður með Plus pakka:
1 venjuleg fjarstýring / 1 vatnsheld fyrir útivist
11,15 tommu miðlægur skjár
12V tengi í skotti
19” 5-V bita álfelgur, demantaskornar
4 glasahaldarar, 2 framan, 2 aftan
4 x USB-C tengi, 2 framan, 2 aftan
8 öryggisloftpúðar, Ökumaður og farþegi, Í
báðum hliðum, Í báðum innri-hliðum
Aftengjanlegur öryggispúði farþega
Aftursæti skipti 40/60
Afþreyingarkerfi Android Automotive OS
Aukarými í skotti með pokahaldara
AVAS (Acoustic Vehicle Alert System)
Bakhnykksvörn í framsæti
Bakkmyndavél
Bluetooth tenging (samhæft öllum símum)
Bílastæðaaðstoð að framan og aftan
CleanZone m/ for-loftræstingu marglaga síu
Collision Avoidance and Mitigation með
hemlunar- og stýrisstuðningi; skynjun
aðkomandi bíla, hjólreiðamanna og gangandi
vegfarenda
Connected Safety

Hröðun

WLTP kWh/100 km

Drægni í
bl. akstri

WLTP allt að*

Staðgreiðsluverð*

7,4 sek

16,7 kWh

474 km

6.640.000 kr.

Leiguverð
í Vefsýningarsal

231 / 330

7,4 sek

17,1 kWh

542 km

7.140.000 kr.

Leiguverð
í Vefsýningarsal

408 / 660

4,7 sek

19,4 kWh

482 km

7.740.000 kr.

Leiguverð
í Vefsýningarsal

hö / Nm

Orkunotkun
áætluð frá

Driver Alert
Eins fetils akstur stillanlegur (endurheimt
hemlaorku)
Electronic Stability Control (ESC)
Euro NCAP einkunn: 5 stjörnur
Farangursrými að framan (35-41 lítrar)
Farþegasæti að fullu rafstýrt
Forstillanleg upphitun farþegarýmis
Forward Collision Warning
Framsæti með fjórum rafstillingum á
mjóhryggsstuðningi
Framúrstefnulegur 12,3 tommu stafrænn
ökumannsskjár
Full-LED afturljósabar með einkennandi
stöðugri lýsingu
Fyrstu hjálpar sett
Google Maps, Google Play Store
Handvirk framlenging setu framsæta
Harman Kardon hágæða hljómtæki með 13
hátölurum (600W)
High-level lýsing í innréttingu
Hill Start Assist
Hleðslukapall 7m, IEC 1P 230V, 10A 2.3kW,
Schuko, Type 2, Mode 2
Hraðastillir og aðlaganlegur
hámarkshraðatakmarkari með
umferðaskiltalesara
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
Innbyggt e-simkort með sítengdri nettengingu
Innbyggt Google (Google Assistant)
ISOFIX barnastólsfestingar í aftursæti og
í farþegasæti
Lane Keeping Aid með stýrisstuðningi
Loftgæðastýring úr bíl og appi
Lyklalaust aðgengi og snertilaus opnun
afturhlera (fótaskynjari með breitt skynsvið)

Langtímaleiga
á mánuði til 36 mánaða**

Mid-level lýsing í innréttingu
Oncoming Lane Mitigation
Panorama þak með spegluðu Polestar merki
Post-Impact Braking
Rafknúinn afturhleri með varlegri lokun
Rafstýrð miðstöð 2-svæða
Rammalausir hliðarspeglar, rafknúnir og
upphitaðir
Regnskynjari
Road Sign Information
Run-off Road Mitigation
Sexhyrnd lögun gírstangarhnúðs með upplýstu
Polestar merki
Sjálfvirk dimming
Sjálfvirk dimming afturspegils
Skyggð afturrúða
Stýrisátak stillanlegt
Taumottur
Thor’s Hammer aðalljós með dagljósum
Tvílæsing hurðaskráa
Upphitaðir rúðupissspíssar
Upphitað stýri
Upphituð aftursæti
Upphituð framsæti
Varmadæla
Viðgerðarsett fyrir hjólbarða
WeaveTech (vegan) innrétting / Black Ash
áferð
Ökumannssæti að fullu rafstýrt með
minnisstillingum
Öryggisþríhyrningur
Þjófavörn með hreyfiskynjara að innan
Þjófavörn sem nemur hreyfingu bíls
Þráðlaus símahleðsla 15 W

Pilot Lite pakki 250.000 kr.
Blind Spot Information System (BLIS) með stýrisstuðningi
Cross Traffic Alert (CTA) með hemlunarstuðningi
Rear Collision Warning and Mitigation
Ökumannsaðstoð
Aðlögunarhæfur hraðastillir
Pilot Assist með hröðunar-, hemlunar- og stýrisstuðningi allt
að 130 km/klst
Emergency Stop Assist
360° myndavél
Sjálfvirk dimming útispegla
Active Bending Headlights með beygjuljósum

Performance pakki 800.000 kr.
20-tommu álfelgur, 4-Y bita hönnun, demantaskornar,
Continental SportContact™ 6 (245/40R20)
Brembo 4-stimpla bremsudælur með loftkældum og
boruðum framdiskum (375x35 mm)
Öhlins Dual Flow Valve (DFV) stillanlegir demparar
Gullitaðar bremsudælur, ventlahettur og sætisbelti
LRDM Performance hugbúnaðaruppfærsla: +68 hö, +50 kW,
+20 Nm, hröðun i 100 km/klst 4,4 sek

Tækniupplýsingar

Stakur aukabúnaður (pantaður frá verksmiðju)
20”álfelgur, 5-V Spoka Black Silver, demantaskornar
með Continental PremiumContact™ 6 (245/40 R20)
hjólbörðum

150.000 kr.

Loftkælt Nappa leður (Zinc)
með Reconstructed Wood áferð

500.000 kr.

Málmlitur (litir 723, 736, 707, 728, 717)

150.000 kr.

Aukahlutir ísettir innanlands
Raffellanlegur dráttarkrókur með 1,500 kg
dráttargetu fyrir hemlandi vagn

300.000 kr.

Hleðslukapall 6m, IEC 3P 230V, 16A 11kW, Type 2,
Mode 3

50.000 kr.

Hleðslukapall 6m, IEC 3P 400V, 32A 22kW, Type 2,
Mode 3

69.900 kr.

LRDM Performance hugbúnaðaruppfærsla: +68 hö,
+50 kW, +20 Nm, hröðun i 100 km/klst 4,4 sek fyrir
Long range Dual motor

190.000 kr.

Helstu mál og þyngd

Gerð rafmótors

AC samæfur sísegul rafmótor
Valeo-Siemens

Hjólabil

2735 mm

Loftmótstöðustuðull

0.278 Cd

Lengd

4606 mm

Drifrafhlaða

78 kWh lithium-ion (Long range)
69 kWh lithium-ion (Standard range)

Hæð

1479 mm
(1473 með Performance pakka)

Hleðslugeta

AC 11 kW / DC 155 kW (Long range)
AC 11 kW / DC 115 kW (Standard range)

Breidd með speglum

1985 mm

Veghæð

151 mm
(146 mm með Performance pakka)

Eigin þyngd

2.113 kg (LRDM)
1.994 kg (LRSM) / 1.940 kg (SRSM)

Þyngdardreifing

51% framás, 49% afturás (Dual motor)
55% framás, 45% afturás (Single motor)

Dráttargeta eftirvagns

1.500 kg m.v. hemlandi eftirvagn

Burðargeta þaks

75 kg

Stærð á skotti

405 lítrar m/bök aftursæta upprétt
1095 lítrar með niðurfelld bök,
með 41 l undir skottgólfi

Aukafarangursrými í húddi

35-41 lítrar

Hleðslutími (AC)

8 klst. (3-fasa 16A) (Long range)
7 klst. (3-fasa 16A) (Standard range)

Hleðslutími allt að (DC)

37 mínútur úr 10-80% (Long range)
32 mínútur úr 10-80% (Standard range)

* Uppgefin drægni byggir á WLTP staðlinum og er því ekki sama og raundrægni. WLTP vottunin er stöðluð
framsetning sem mælir drægni bíls m.v. fullhlaðna drifrafhlöðu þar til hún er alveg tóm. Raundrægni fer
hins vegar eftir mörgum þáttum s.s. akstursmynstri, útihitastigi, hraða, notkun miðstöðvar og loftkælingar,
vindmótstöðu, fjölda farþega og magni farangurs, yfirborði vegar, brekkum, eftirvagni, ofl.

Skilmálar við kaup eða leigu
*Við kaup: Þjónusta og viðhald í 36 mánuði innifalið eða að 100.000 km, hvort sem kemur
á undan. Ókeypis bílaleigubíll frá Brimborg við reglulega þjónustu og ábyrgðarviðgerðir.
Vegaþjónusta um land allt ef upp kemur bilun í bílnum sem rekja má til galla. Annað skv.
nánari skilmálum.
**Við leigu: Leigan er langtímaleiga hjá bílaleigu Brimborgar til allt að 36 mánaða með
ábyrgðar- og kaskótryggingu með tiltekinni sjálfsábyrgð, vetrar- og sumardekkjum og
reglulegri þjónustu og viðhaldi m.v. akstur 18.000 km á ári. Nánari skilmála um langtímaleigu
fást hjá söluráðgjöfum eða bílaleigu. Upplýsingar um leiguverð er að finna í Vefsýningarsal.

Litir og innréttingar í boði

Magnesium (729)

Midnight (723)

Jupiter (736)

Snow (707)

Thunder (728)

Space (717)

Charcoal WeaveTech
Slate WeaveTech
Loftkælt Nappa leður (Zinc)

Charcoal WeaveTech
Slate WeaveTech
Loftkælt Nappa leður (Zinc)

Charcoal WeaveTech
Slate WeaveTech
Loftkælt Nappa leður (Zinc)

Charcoal WeaveTech
Slate WeaveTech
Loftkælt Nappa leður (Zinc)

Charcoal WeaveTech
Slate WeaveTech
Loftkælt Nappa leður (Zinc)

Charcoal WeaveTech
Slate WeaveTech
Loftkælt Nappa leður (Zinc)

Brimborg og Polestar áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. gengi á verðlista.
Kaupverð, verð aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar
hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð er með niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Innifalið í kaupverði
er nýskráning. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár og í sumum tilvikum allt að 5 ár
frá afhendingu bifreiðarinnar. Að auki býður Brimborg kaupanda 3ja ára framlengda verksmiðjuábyrgð eða samtals 5 ár gegn sérstökum skilmálum
(eða að 100.000 km). 8 ára ábyrgð á drifrafhlöðu fylgir frá framleiðanda (eða að 160.000 km). Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og
þjónustuskilmála en ítarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins.
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Útg. Polestar 2 - MY23
Gengi EUR 137,00

