Hyundai IONIQ
Model och version
IONIQ plug-in hybrid
Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

Euro NCAP

Rek. kundpris / Kampanjpris

1.6 GDI plug-in hybrid

Trend

Automat, 6-växlad DCT

*****

319.900 kr / 304.900 kr

1.6 GDI plug-in hybrid

Premium

Automat, 6-växlad DCT

*****

339.900 kr / 324.900 kr

1.6 GDI plug-in hybrid

Premium+

Automat, 6-växlad DCT

*****

359.900 kr / 344.900 kr

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti

Standard

5 års lackgaranti

Metalliclack

5.900 kr

8 års batterigaranti (upp till 20 000 mil)

Metalliclack (pearleffekt, speciallack)

6.900 kr

12 års garanti mot genomrostning

Datum: 2019-07-01 - Version-nr.: 1
Alla priser är 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.

0 kr

Utrustningsnivå

Färger

Trend

Standard

· 7 airbags (Knäairbag förare inkluderat)

· ICCB laddkabel

· 8” touch screen med DAB+, infinity ljud och navigation

· ISOFIX-fästen baksäte, yttre platser

· Adaptiv farthållare

· LED varselsjus

· Apple Carplay

· Läderklädd ratt och växelspaksknopp

· Armstöd fram

· Lättmetallfälgar 16” m. hjulsida

· Autobroms, assisterar inbromsning vid kollisionsrisk m.
detektering av fotgängare och fordon

· Mugghållare fram

· Autolight funktion

· Paddle shift

· Automatisk klimatanläggning (ACC)

· Parkeringssensorer fram och bak

Platinium Silver

· Backkamera

· Regnsensor

(T8S)

· Bluetooth

· Solskydd med täckt spegel, föraroch passagerarsida

· Drivemode select

· SuperVision 4,2” display i instrumentgrupp

· Elhissar fram och bak

· Svankstöd, förare

· Eluppvärmd ratt

· Trötthetsvarnare

· Eluppvärmda framstolar

· Trådlös mobilladdning

· Filhållningsassistanse/varning

· USB

· Fjärrstyrt centrallås

· Utvändiga dörrhandtag och backspeglar
lackerade i bilens färg

· Förarstol ställbar i höjd

· Yttre backspeglar, uppvärmda och med
integrerade blinkers

Premium

Polar White (WAW)

Metalliclack
Intense Blue (YP5)

PEARLEFFEKT

Fiery Red (PR2)

Iron Grey (YT3)

Phantom Black
(NKA)

Lava Orange (YR2)

· Trend specs. +
· 7” supervision display i instrumentgrupp

· LED Bakljusgrupp

· Aluminiumpedaler

· LED strålkastare (halvljus)

· Automatiskt avbländbar backspegel

· Smart key

· Dödavinkelnvarning Varning för korsande trafik vid
backning

· Utvändiga backspeglar; elektriskt infällbara
med välkomstbelysning

· Eluppvärmt baksäte (ytterplatser)

· Utvändiga dörrhadtag; kromfinish

· Kromdekor fönsterlinje

· Ventilationskanaler baksäte

Premium+
· Premium specs. +
· Läderklädsel
· Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion

Datum: 2019-07-01 - Version-nr.: 1
Alla priser är 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.

