Produktfakta

electric

electric
Motorer

Drivmedel

Växellåda

Utrustningsnivå

Elmotor (120 hk)

El

Automatisk (reduceringsväxel)

ComfortEco

Elmotor (120 hk)

El

Automatisk (reduceringsväxel)

PremiumEco

Elmotor (120 hk)

El

Automatisk (reduceringsväxel)

PremiumPlusEco

Fordonsskatt (enligt Bonus/Malus)
IONIQ electric

360 kr

Försäkringsklassning (tillämpad av Hyundai Försäkring)
IONIQ electric

2 - 16 - 19

Garantier
5 års Nybilgaranti med fri körsträcka
8 års Batterigaranti (upp till 20 000 mil)
5 års Lackgaranti
5 års Vägassistans
3 års Vagnskadegaranti
12 års Garanti mot genomrostning

Säkerhetsklassning – EURO NCAP 2016
Skydd av vuxna

91%

Skydd av barn

80%

Fotgängarskydd

70%

Förarstödsystem

82%

STANDARDUTRUSTNING - COMFORTECO
Säkerhet och stöldskydd

Interiör och instrumentering

Dubbla krockkuddar fram

Tygklädsel

Krockkudde på passagerarsida urkopplingsbar med nyckel

Förvaringsficka i framstolarnas ryggstöd

Takmonterad krockgardin för fram- och baksäte

Mittkonsol med kopphållare

Sidokrockkuddar i framstolar

Solskydd med täckt spegel, förar- och passagerarsida

Krockkudde i knähöjd för föraren

Takfack för glasögon

Bältespåminnare för samtliga sittplatser

Utdragbart insynsskydd över lastutrymme

Bältessträckare fram och för ytterplatser bak

60/40 delat/fällbart baksäte

Nackskydd fram ställbara i avstånd, med whiplash-skydd

SmartKey nyckellöst låssystem med knappstart

Nackskydd på samtliga platser ställbara i höjd

Instrumentgrupp "Supervision" med 7" LCD-display

Filhållningsassistans/varning (LKAS)

Färddator med bl a förbrukningsdata, utvändig temperatur och däcktrycksindikator

Autobroms (AEB) med detektering av fordon och fotgängare, inkl kollisionsvarning (FCWS)

Valbara körlägen Eco/Normal/Sport

Elektroniskt antisladdsystem (ESP)

12V-uttag, 2 st

Elektroniskt antispinnsystem (TCS)

Varningsljud för fotgängare

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS)
Integrerad stabilitetskontroll (VSM)

Exteriör och belysning

Backstartassistans (HAC)

5-dörrars KombiKupé-kaross

Högt placerat bromsljus, LED

Utvändiga backspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg

Stöldlarm

Eluppvärmd bakruta

Elektronisk startspärr

Spoiler över bakrutan
Lättmetallfälgar 16” med däck 205/55 R 16

Komfort och underhållning

Strålkastare med projektionslins

Automatisk klimatanläggning (ACC)

LED-varselljus

Förarzon, energibesparande begränsning av ACC-funktion

LED-bakljusgrupp

Autodefog-funktion, fuktsensor för automatisk luftstyrning till vindruta

Autolight-funktion för automatisk växling mellan varsel- och halvljus

Eluppvärmda framstolar

Följ-mig-hem- och välkomstbelysning vid låsning/öppning

Framstolar ställbara i höjd

LED-sidoblinkers i utvändiga backspeglar

Elmanövrerat svankstöd för förarstol
Läderklädd ratt, ställbar i höjd och avstånd

Teknik för energibesparing och laddning

Eluppvärmd ratt

Aktiv luftstyrning i grill

Elmanövrerade och -uppvärmda backspeglar

Info om bl a räckvidd och laddning via navigationsskärm

Elmanövrerade fönsterhissar, fram (med auto upp/ner) och bak

Rattpaddlar för nivå av retardation/bromsenergiåtervinning

Elmanövrerad parkeringsbroms med Autohold-funktion

Laddkabel med kontrollbox (ICCB)

Extra värmare av PTC-typ

Laddningskontakt CCS med ingång för DC snabbladdning

Parkeringssensorer bak

6.6 kW ombord-laddare

Regnsensor för vindrutetorkare

Värmepump

Adaptiv farthållare

Uppvärmningssystem för batteri (vid laddning)

Rattknappar för styrning av farthållare, ljudsystem och Bluetooth-funktioner
Backkamera
Ljudsystem med analog (FM) och digital (DAB) radiomottagare inkl extern förstärkare och 8 högtalare
Navigationssystem med 8” skärm
Apple CarPlay, Android Auto *) och TomTom Live-tjänster
Bluetooth för handsfree telefon och mediastreaming

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL
PremiumEco (utöver ComfortEco)

PremiumPlusEco (utöver PremiumEco)

Dödavinkeln-varnare (BSD)

Elmanövrerad förarstol med minnesfunktion

Varning för korsande trafik vid backning (RCTA)

Läderklädsel

Parkeringssensorer fram och bak
Elmanövrerad infällning av utvändiga backspeglar

Övriga tillvalsmöjligheter

Välkomstbelysning i utvändiga backspeglar och dörrhandtag

Metallic-lack

Automatiskt avbländande backspegel
Eluppvärmt baksäte (ytterplatser)
Ställbara värme/ventilationskanaler till baksätet
Sladdlös Qi-mobilladdare (förutsätter kompatibel mobil/skal)
USB-laddare
Invändiga dörrhandtag med kromdekor
Utvändig kromdekor i fönsterlinje
Instegslister i metall
LED-strålkastare (halvljus)
Utvändiga dörrhandtag med kromdekor
Mörktonade bakrutor

*) AndroidAuto saknar tillsvidare stöd för svenska marknaden.

MOTORDATA
Typ

Elektrisk (AC) synkronmotor,
permanentmagnet

Effekt

hk (kW)

120 (88)

Vridmoment

Nm

295

Drivbatteri

360V Litiumjonpolymer
kWh/kW

28/98

Toppfart

km/h

165

Acc. 0-100 km/h (beroende på körläge)

sek

9.9

Prestanda

Bränsle och Miljö
Bränsle

El

Elförbrukning

kWh/100 km

11,5

Räckvidd (baserat på NEDC/EC 715/2007*)

km

280

Miljöklass

Euro6 (ZX)

Kraftöverföring
Växellåda

Automatisk (reduceringsväxel)

Körlägen

Normal/Sport/Eco-läge

Drivning

Fram

Chassi
Hjulupphängning, fram

MacPherson-typ med skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare och krängningshämmare.

Hjulupphängning, bak

Torsionsaxel

Hjul/Fälg

Lättmetallfälg 6.5J x 16 med däck 205/55 16. Däckreparationsats med kompressor.

Styrsystem

Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning. 2.66 rattvarv mellan fulla styrutslag.
Vändradie 5.3 meter.

Bromssystem

Låsningsfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS).
Bromsskivor fram (ventilerade) och bak. Elmanövrerad parkeringsbroms.

Stabiliseringssystem

*) Den faktiska räckvidden kan variera beroende på körstil, vägförhållanden och temperatur.

Stabilitetskontroll med styrhjälp (VSM) med integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS)

Vikter (se registreringsbevis för exakta viktdata)
Tjänstevikt

kg

1495-1550

Max last

kg

330-385

Totalvikt

kg

1880

Max släpvagnsvikt, bromsad

kg

0

Max taklast

kg

0

Mått
Längd

mm

4470

Bredd (exkl. speglar)

mm

1820

Höjd

mm

1450

Spårvidd

mm (fram/bak)

1555/1564 (16”)

Axelavstånd

mm

2700

Invändigt
Takhöjd

mm (fram/bak)

1024/950

Benutrymme, max

mm (fram/bak)

1136/906

Bredd i höfthöjd

mm (fram/bak)

1366/1344

Bredd i axelhöjd

mm (fram/bak)

1425/1396

Lastutrymme (VDA 211/213/214)

liter (uppfällt/uppfällt, till tak/nedfällt baksäte)

350/455/1410

Enhet : mm

Höjd

1,450
Bredd

1,820

Spårvidd

1,555

Längd
Axelavstånd

4,470
2,700

Spårvidd

1,564

Exteriörfärger

Polar White (WAW)
Solid

Platinum Silver (T8S)
Metallic

Intense Blue (YP5)
Metallic

Fiery Red (PR2)
Pearl Metalic

Phantom Black (NKA)
Pearl Metallic

Färgerna kan avvika från det faktiska utförandet.

Interiörfärger

Fälgar

Svart läderklädsel

Tygklädsel

16" aluminiumfälgar

Iron Gray (YT3)
Pearl Metallic

PF100.015_1806

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg.
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel.
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan.
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns
redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.
Uppgifter avser modellåret 2019 och var aktuella vid tryck i juni 2018. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

