IONIQ Plug-in Hybrid

IONIQ plug-in hybrid
Växellåda

Förbrukning*

CO2

Euro
NCAP

Klimatbonus**

Trend

6-DCT

1,1 l/100km

26 g

*****

41 436 kr

314 900 kr

Premium

6-DCT

1,1 l/100km

26 g

*****

41 436 kr

334 900 kr

Premium+

6-DCT

1,1 l/100km

26 g

*****

41 436 kr

359 900 kr

Motor

Utrustningsnivå

1.6 GDi + 8,9 kWh plug-in hybrid
1.6 GDi + 8,9 kWh plug-in hybrid
1.6 GDi + 8,9 kWh plug-in hybrid

Rek.
kundpris

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka

Standard

5 års lackgaranti

Metalliclack

5 900 kr

8 års batterigaranti (upp till 200 000 km)

Speciallack

6 900 kr

12 års mot genomrostning
*WLTP-standard
**Klimatbonus ej inräknat i priset. Klimatbonus beslutas och delas ut av Skatteverket.

Datum: 24.02.2020 - Version-nr.: 1
Alla priser är inkl moms och 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 Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är
beskrivet i garantihäftet. 8 års batterigaranti eller upp till 200 000 km.

0 kr

Utrustningsnivå

Färger

Trend

Standard

· 7 airbags (inkl. knäairbag förare)

· ISOFIX (yttre baksäten)

· Elektronisk parkeringsbroms

· Lastnät

· 8” pekskärm

· LED varseljus

· Adaptiv farthållare m. stop & go

· Läderklädd ratt och växelspaksknopp

· Apple Carplay™

· Mugghållare fram

· Utvändiga dörrhandtag och backspeglar i bilens färg

· Paddle shift

· Autobroms m. detektering av fotgängare, fordon & cyklister

· Parkeringssensorer fram och bak

· Automatisk klimatanläggning i touch type

· Regnsensor

· Backkamera

· Helljusassistans

· Bluetooth

· 16” Aluminiumfälgar

· Solskydd med täckt belyst spegel, förare och passagerare

· 4.2” TFT LCD instrumentering

· Eluppvärmd ratt

· Svankstöd förare (elektrisk)

· Eluppvärmda framstolar

· Trötthetsvarnare

· Filhållningsassistans (LKA)

· Armstöd fram

· Förvaringsficka i framstolarnas ryggstödd

· Elhissar fram och bak

· Förar- och passagerarstol ställbar i höjd

· eCall

· Yttre backspeglar, uppvärmda och med integrerade blinkers

· Fjärrstyrt centrallås

Polar White (WAW)

Speciallack
Electric Shadow (USS)
Metalliclack
Intense Blue (YP5)

Fiery Red (PR2)

Phantom Black (NKA)

· Insynsskydd lastutrymme

Fluidic Metal (M6T)

Premium
· Trend-utrustning +

v

· 7” TFT LCD instrumentering

· Smart Key m. Stop & Go

· Full LED

· Automatiskt avbländbar backspegel

· Utvändiga backspeglar; el-infällbara med välkomstbelysning

· Utvändiga dörrhåndtag; krom finish

· Interiör stämningsbelysning

· Filkörningssystem (LFA)

· LED bakljusgrupp

· 1 x USB (extra)

· Dödavinkelvarning m. varning för korsande trafik vid bakning

· Aluminiumpedaler

· Kromdekor fönsterlinje

· Ventilationskanaler bak

Typhoon Silver (T2X)

v

Premium+
· Premium-utrustning +
· Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion

· DAB

· 10,25” LCD pekskärm m. navigationssystem

· Eluppvärmda baksäten (yttre)

· Infinity premium ljudsystem

· Läderklädsel

· Blue Link® Connected Car Services
Tillval

Tillgänglig för

· Ventilerade säten fram
· Sollucka
· Tonade rutor: bakre sidorutor samt bakruta
· Teknik-paket: 10,25” LCD Pekskärm m. navigationssystem,
DAB, Infinity premium ljud och Blue Link® Connected Car Services
· Trådlös mobilladdare

Pris

Premium+

3 900 kr

Trend & Premium

8 900 kr

All

1 490 kr

Trend & Premium

10 900 kr

Alla

1 490 kr

· Eluppvärmda säten bak: yttre plattser

Premium

2 900 kr

· Läder-paket: Läderklädsel & elmanövrerad förarstol medminnesfunktion

Premium

17 900 kr

Datum: 24.02.2020 - Version-nr.: 1
Alla priser är inkl moms och 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 Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är
beskrivet i garantihäftet. 8 års batterigaranti eller upp till 200 000 km.
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Bild
kommer

Cyber Grey (C5G)

Bild
kommer

Amazon Grey (A5G)

