Modellbroschyr

Laddad för en ny vardag.
Ett knapptryck och du kör på el. Det innebär minskad miljöpåverkan, eftersom du inte släpper ut några avgaser. Du kan också välja att njuta av friheten
som en bensinmotor ger i samverkan med elmotorn i hybridläget. Poängen är att det är du som väljer hur du vill köra i din vardag. Du laddar enkelt
batteriet från en laddstolpe eller ett vanligt uttag hemma. Färre besök på bensinstationen och ett bättre samvete på vägarna. IONIQ plug-in erbjuder
det bästa för framtidens vardag.
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16˝lättmetallfälgar

Ladduttag

De stilsäkra lättmetallfälgarna är aerodynamiskt
utformade för minimalt luftmotstånd och bästa
möjliga bränsleekonomi.

Ladduttaget är designat för säker och enkel
laddning hemma eller vid en laddstolpe.

På bilden: PremiumPlusEco med tillval.

"Supervision" med 7˝LCD-display

Trådlös laddning för mobilen

El- eller hybriddrift

Den 7" stora, adaptiva LCD-displayen ändrar grafiken beroende på
körläge.

Inga kablar behövs. Ladda din smartphone trådlöst i
bilen under resan (gäller kompatibla modeller).

Välj själv om du vill köra på el i eldriftsläget, eller el
och bensin i samverkan i hybridläget.
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Det bästa av två världar.
Möt bilen som drivs av både el- och bensinmotor. När motorerna samverkar uppnår 1,6 litersmotorn och elmotorn tillsammans 141 hk. Men de fungerar alldeles
utmärkt var för sig. Elmotorn tar dig långt, klassledande 63 km på el, det tack vare ett 8,9 kWh Lithiumjonpolymer-batteri. Därefter sker en sömlös övergång till
hybriddrift med bensinmotor och elmotor i effektiv samverkan.

Kappa 1.6 L
Atkinson GDi-motor
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6-stegad
dubbelkopplingslåda

44.5 kW hybridelmotor

Automatisk nödbromsassistans

Adaptiv farthållare

Den automatiska nödbromsassistansen reagerar
om ett annat fordon eller en människa befinner sig
på kollisionskurs. Först tänds en varningslampa,
därefter hörs en varningssignal och slutligen
bromsar bilen in själv.

Den adaptiva farthållaren håller ett förbestämt
avstånd till framförvarande fordon och anpassar
bilens hastighet. Efter stillastående aktiverar du
funktionen igen med ett lätt tryck på gaspedalen.

Filhållningsassistans

Dödavinkelnvarning

Filhållningsassistansen är utvecklad för att öka
säkerheten. Om föraren byter fil utan att blinka,
varnar det kamerabaserade systemet med ljud och
symbol. Filhållningsassistansen kan ställas in i tre
olika lägen – endast varning, mild styrhjälp eller aktiv
styrhjälp.

Systemet känner av området bakom/bredvid
bilen och ger en visuell varning i backspegeln
samt en akustisk varning om föraren aktiverar
blinkers i den riktningen. Systemet varnar också
för korsande, bakomvarande trafik till exempel
vid backning ut från en skymd parkeringsficka.

7 krockkuddar
Systemet med sju krockkuddar består dels av sidokrockkuddar
och krockgardiner som löper längs bilens båda sidor, dels
av krockkuddar framför föraren och passageraren samt en
knäkrockkudde på förarsidan.

Ladda hemma
Laddkabeln med kontrollbox (ICCB) gör det möjligt att ladda
bilen hemma i ett eluttag med vanlig hushållsström.

Förarassistans (ECO DAS)
ECO-DAS analyserar din väg framåt för att du ska kunna uppnå optimal bränsleeffektivitet. Bland annat
ger den dig information i förväg om eventuella fartminskningar så att du kan planera din körning och
hålla bränsleförbrukningen nere. Med ett fulladdat batteri tar IONIQ plug-in dig 63 km på el*.
I kombinerat läge (eldrift + hybrid) blir räckvidden över 1 100km**.

1 laddning

Eldrift

63 km

Höghållfast stål (AHSS)
IONIQ plug-in består av 53 % höghållfast stål för att skapa en säker
skyddsbur och ge ett stabilt och smidigt uppträdande på vägen.

1 full tank

Total räckvidd

1 100 km

Uppskattad
laddningstid

2 timmar 15 minuter

* Baserad på New European Driving Cycle
** Räckvidd, batteritid och effektivitetsberäkningar av körningen är beräkningar och varierar baserat på individuell körstil, vägunderlag
och användandet av klimatanläggning och andra komfortfunktioner.
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Utrustning (exempel)
ComfortEco

Strålkastare med projektionslins
Backkamera

Infinity ljudanläggning
Klämskydd

8.0˝navigationssystem
Höj- och sänkbara framstolar

Zonindelad klimatanläggning
60/40 delat/fällbart baksäte

Välkomstbelysning i backspeglarna

Kromade instegslister

Eluppvärmt baksäte

Soltak (tillval)

Ventilerade framsäten (tillval)

PremiumEco (utöver ComfortEco)

LED-strålkastare

PremiumPlusEco (utöver PremiumEco)

Elmanövrerat förarsäte med minnesfunktion
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Läderklädsel

Exteriörfärger

Specifkationer
(mm)

Polar White (WAW)
Solid

Platinum Silver (T8S)
Metallic

Intense Blue (YP5)
Metallic

Längd

4 470

Bredd

1 820

Höjd

1 450

Hjulbas

2 700

Huvudutrymme

Fram/ bak (med/utan soltak)

1 024/ 950

Benutrymme

Fram/ bak

1 136/ 800

Axelutrymme

Fram/ bak

1 425 / 1 396

Bagageutrymme (liter)

Fiery Red (PR2)
Pearl Metallic

Phantom Black (NKA)
Pearl Metallic

Iron Gray (YT3)
Pearl Metallic

Till fönsterlinjen

341

Till taket

446

Med nedfällda säten, till taket
●

1 401

Ovanstående mått utgår från interna mätningar och kan ändras efter validering..
En del av den utrustning som illustreras eller beskrivs i denna broschyr levereras inte som standardutrustning och är
tillgänglig som tillval mot en extra kostnad.

● 

Interiörfärger

Hyundai Bilar förbehåller sig rätten att göra förändringar i specifikationer och utrustning.
Färgerna som visas kan variera något från de faktiska färgerna på grund av begränsningarna i utskriftsprocessen.
● Kontakta din närmaste återförsäljare för fullständig information om tillgänglighet på färger och tillval.

●
●

Enhet : mm

Mörkgrå läderklädsel
Höjd
1 450

Tygklädsel

Spårvidd
Bredd

1 555
2 045

(inklusive sidobackspegla)

Axelavstånd
Längd

2 700
4 470

Spårvidd
Bredd

1 569
1 820

(exklusive sidobackspeglar)

Fälgar

16˝ lättmetallfälgar
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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 september 2018. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

