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NYA SKYWELL ET5 ELECTRIC  

LANSERAS I SVERIGE 
 

Pressmeddelande 2022-10-03 

 

 

Sverige, tillsammans med bland annat Turkiet, Tyskland, Polen, Frankrike, Italien, Spanien, Kanada, 
USA är en av de första länderna att lansera nytt bilmärke och bilmodell. 
Här kommer nya Skywell ET5 Electric! 
 
 
Årets elbil i Turkiet 2022! 
På evenemanget Electric and Hybrid Vehicles Association (TEHAD) som genomfördes i september 
2022 har Skywell ET5 Electric fått utmärkelsen som årets elbil.  
Bilmodeller som kom till final var Kia EV6, BMW i4, MB EQE, Subaru Solterra, Tesla Model 3, Volvo 
XC40 Recharge samt Skywell ET5 Electric. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skywellsverige.se/
mailto:kontakt@skywellsverige.se


  
 

Drivee Automotive  
Hammargatan 13  
SE - 352 46 Växjö  
www.skywellsverige.se  
kontakt@skywellsverige.se  

 

Nya ET5 Electric 
Som första modell i Sverige lanseras nya Skywell ET5. En eldriven, elegant och rymlig SUV som med 
sin avskalade och klassiska design tilltalar den typisk europeiska kunden. 
De raka linjerna gynnar innerutrymmet där samtliga fem passagerare har gott om plats på alla 
ledder. Golvet i baksätet är helt plant även vid mittplatsen. Detta tack vare batteriets placering 
under bilen. Även bagageutrymmet är stort. Med hela 467 liters volym finns det plats för hela 
familjens packning.  
Allt detta tack vare bilens väl tilltagna hjulbas på 2800 mm och mått på 3698 mm i längd, 1908 
mm i bredd och 1696 mm i höjd. 
 
Dessutom har nya Skywell ET5 en dragvikt på hela 1800 kg som placerar den i toppskiktet bland 
konkurrenterna. 
 

 
 
Omfattande utrustning 
Nya ET5 Electric kommer med två utrustningspaket (Nordic & Nordic Plus) där båda är riktigt 
fullspäckade med bland annat multimediaskärm på 12,8 tum och helt digitalt kombiinstrument på 
12,3 tum. Självklar så har bilen all säkerhetsutrustning som förväntas.  
Autobroms med kollisionsvarning, aktiv filassistans med filhållningsvarning, LED-strålkastare och full 
uppsättning av krockkuddar är självklart standard. 
 
Även komforthöjande detaljer som Apple Carplay® och Android Auto, elmanövrerade framstolar i 
snygg och praktisk konstläderklädsel, keyless entry & start, 19-tums aluminiumfälgar samt 
elmanövrerad baklucka med handsfreeöppning ingår redan i standardpaketet Nordic. 
 
I tillvalspaketet Nordic Plus hittar vi bland annat backkamera med 360-graders vy, , öppningsbart 
panoramatak, automatisk parkeringsassistans, V2L (Vehicle to load) på 3,1 kW samt strålkastare 
med adaptiv laserteknik och helljus som sträcker sig hela 300 meter framför bilen.  
Dessutom ingår Camping Mode med möjlighet att hitta en viloposition på förarstolen som även är 
utrustad med elmanövrerad fotpall. Perfekt när man väntar medan bilen laddas. 
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Elektrisk drivlina 
Batteriet på 71,98 kWh bruttokapacitet är vätskekylt och ger en räckvidd på upp till 456 km i 
stadstrafik och cirka 400 km vid blandad körning enligt körcykeln WLTP. 
Den elektriska permanent magnet-motorn sitter fram och driver framhjulen. 
Med 204 hk (150 kW) och 320 Nm finns det gott om kraft för omkörningar. 
 
Ombordsladdaren kan ladda upp till 11 kW med trefas och är standard i Nordic Plus eller 6,6 kW 
enfas som är standard i Nordic. Dessutom kan bilen snabbladdas med upp till 100 kW DC. 
Laddkontakten är självklart TYP2/CCS enligt den europeiska standarden och är placerad på höger 
framskärm. 
 

 
Beställningen har öppnat 
Nu finns möjligheten att beställa en egen Skywell ET5 online på www.skywellsverige.se. 
Första leveranser beräknas ske under första kvartalet 2023. 
Inom kort kommer Skywell att vara representerat hos flera agenter runt om i landet både gällande 
försäljning och service men redan nu finns möjlighet att boka in sig för provkörning som kan ske 
dagligen i Växjö och vid utvalda provkörningsdagar i övriga landet. 
 
 

Nordic  lanseringspris från 569 900:- (ord. 599 900:-) 
Nordic Plus  lanseringspris från 619 900:- (ord. 649 900:-) 
 
Privatleasing i 36 månader inkl. 1500 mil/år, ett års helförsäkring, service, assistans och garanterat 
restvärde: 
 

Nordic  från 5990:-/mån med 18 000:- kontantinsats 
Nordic Plus  från 6490:-/mån med 18 000:- kontantinsats 
  Utan kontantinsats +500:-/mån 
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Inga serviceintervaller 
En modern elbil har betydligt mindre behov av regelbunden service, därför finns det inget fasta 
serviceintervaller för nya Skywell ET5 Electric. 
Dock så rekommenderar vi en inspektion vartannat år för att förebygga och åtgärda slitageskador 
och garantera ett problemfritt bilägande. 
Bilens garantier gäller även om den rekommenderade inspektionen inte genomförs. 
 
 
Garantier 
Nya Skywell ET5 Electric kommer med generösa garantier för den svenska marknaden. 
 

- Nybilsgaranti  5 år/15000 mil 
- Högspänningsbatteri  8 år/15000 mil 
- Garanti mot genomrost 12 år 
- Lackgaranti  3 år 
- Vägassistans  3 år 
- Helförsäkring   1 år/ 2000 mil 
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About Skywell 
Backed by Skywell Group's 10-year new energy vehicle technology accumulation Skywell New Energy 
Automobile Group is one of the leading companies in the field of new energy automobile 
manufacturing in China.  
It has a full range of production qualifications for commercial vehicles and passenger vehicles. Its 
main business includes new energy passenger vehicles, large and medium-sized buses, light buses, 
logistics vehicles, and special purpose vehicles.  
R&D and production of core components for vehicles and new energy vehicles.  
In 2017, the production and sales of Skywell Group reached 10,633, and it officially entered the 
China New Energy Bus Million Club.  
In October 2018, Skywell Group was selected as a unicorn enterprise in Jiangsu Province and 
became a new unicorn.  
In 2019, the Group's production and sales ranked first in the new energy commercial vehicle 
industry in Jiangsu Province and second in the country. 
More information: https://en.skywellev.com/history 
 
 
Skywell Logo 
The logo pattern is constructed with the "SKYWELL" central letter "W";the shield-shaped shape 
symbolizes quality and safety, the overall shape is like a button and plug representing electric 
energy. 

 

 

 
 

SKYWELL – ALL IS WELL 
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