hybrid

En bil,
tre varianter
Hybrid, plug-in hybrid och electric
Denna broschyr fokuserar på IONIQ hybrid. Se separata broschyrer
för IONIQ plug-in hybrid och electric.

Hyundai IONIQ är världens första fordon, som erbjuds med
tre olika elektrifierade drivlinor: hybrid, plug-in hybrid och
enbart el. Sedan 2016 är IONIQ en av Europas mest omtalade bilar, och nu kan vi presentera de nya modellerna
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med förbättrade köregenskaper, säkerhetssystem, längre
räckvidd och naturligtvis en bränsleeffektivitet i världsklass.
Tid att uppleva hur roligt det är med e-mobilitet.

Enastående garanti utan kilometerbegränsning
Fabriksgarantin varar i 5 år. Oavsett hur många kilometer du kör.
Dessutom erbjuder vi hela 8 års garanti på batteripaketet. Dock max 200.000 km.
Läs mer på hyundai.se/garanti
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Tre elektriska
valmöjligheter

IONIQ erbjuds med tre olika elektrifierade drivlinor. Du kan därför hitta
den perfekta modellen för dig - som passar dina personliga preferenser
och din körstil.
Hybrid
Elektrifierande effektivitet. Nya IONIQ hybrid hjälper dig att köra längre
på en liter bensin - utan att du behöver ladda ett batteri eller ändra dina
körvanor. Utrustad med både en bensinmotor och en batteridriven/
elektrisk motor. Med regenerativ bromsning laddas batteriet, så att du
slipper lägga ner tid på det.
Plug-in Hybrid

Electric

Elektrisk när du vill. Bensin, når du har behov för det. Nya IONIQ plug-in
hybrid erbjuder det bästa från två världar. Njut av 52 kilometer med enbart eldrift med ett enkelt tryck på en knapp*. När det inte finns mer el
kvar kan du ansluta bilen till en laddstolpe - eller bara fortsätta med hjälp
av bensinmotorn.
Aldrig mer bensin. Med en enkel uppladdning ger nya IONIQ electric dig
en räckvidd på 311 kilometer - helt utan CO2-utsläpp. Vridmomentet på
den elektriska motorn (100 kW) drivs av ett nytt och effektivt 38,3 kWh
litiumjonpolymerbatteri. Vid användning av en snabbladdningsstation
(DC) på 100 kW kan batteriet laddas upp till 80% på bara 54 minuter.

*Räckvidden är beräknad enligt WLTP och kan variera beroende på körstil samt väg- och
väderförhållanden.
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Ny, sofistikerad design
IONIQ's flytande design har blivit uppgraderad med en lång rad nya
designelement, som förstärker bilens sofistikerade look.

Ny frontgrill med optimerad design.

Mer stil och mer synlighet: Full LED-strålkastare och LED-varselljus
gör nya IONIQ omisskännlig (beroende på version).

Nu även med LED-bakljus (beroende på version).
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IONIQ hybrid invändigt
Interiören i nya IONIQ är fylld med ny teknologi, men ger ett elegant och enkelt intryck. Den nya
mittkonsolen frigör plats för förvaring och uppladdning av din smartphone. Njut av de praktiska fördelarna med en 5-sitsig sedan, som ger dig en helt ny nivå när det gäller komfort och uppkoppling
och gör varje resa till ett rent nöje. Instrumentbrädan och mittkonsolen har fått en ny design.
Den smarta klimat- och multimedieanläggningen, som styrs via touchskärmen, har blå bakgrundsbelysning för en högteknologisk och modern look. Längs instrumentbrädan och mittkonsolen har
bilen också blivit utrustad med blått LED-ljus för ett sofistikerat och enhetligt utseende.
Den nya 10,25" touchskärmen är också värd att lägga märke till! Med den får du tillgång till navigation,
Apple CarPlayTM m.m. (beroende på version).
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Invändiga highlights
IONIQ hybrid levererar en otrolig kombination av plats, stil och elegans som passar det allra bästa inom uppkoppling och teknologi.

Navigationssystem med 10,25” touchskärm
Gläd dig åt den helt nya splitskärmen med ett brett utbud av funktioner
som gör din bilresa både mer praktisk och underhållande (beroende på version).
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Virtuellt cluster

Klimatanläggning med touchfunktion

Den nya instrumenteringen har en 7" LCD-skärm och LED-stämningsbelysning, som skiftar färg
efter det valda körläget. Dessutom visar den bl.a. hastighet, bränsleekonomi, hybridsystemets
energiförbrukning och batteriets laddningsstatus.

Mittkonsolen har fått en ny design och även en högteknologisk makeover med blått LED-ljus.
Även klimatanläggningen har uppgraderats och styrs nu via touch.
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Teknologin i
IONIQ hybrid

Med den dynamiska kombinationen av en modern bensinmotor och en batteridriven elmotor tar nya
IONIQ hybrid bränsleeffektiviteten till en helt ny nivå. Beroende på körsituationen skiftar IONIQ
hybrid problemfritt mellan den elektriska motorn och den konventionella motorn - eller utnyttjar
båda samtidigt. Den elektriska motorn hjälper också till att bromsa bilen via regenerativ bromsning,
som laddar upp 1,56 kWh-batteriet i den elektriska motorn. Tillsammans levererar de en körupplevelse
som är mer spännande än du någonsin trodde var möjligt med en hybrid.
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Teknologiska highlights

Justerbar regenerativ bromsning
När du bromsar samlar det smarta systemet upp energin och tillför det till batteriet.
På så sätt ökas den elektriska kapaciteten. Det finns totalt fyra olika nivåer att justera mellan.
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Adaptiv farthållare med Stop&Go-funktion
Via radar i kylargrillen håller och justerar den adaptiva fartpiloten hastigheten
på bilen. Inkl. Stop & Go-funktion, på så sätt att bilen stannar helt, startar den
igen och fortsätter i den valda hastigheten när det är möjlighet till det.

Filhållningsassistans (LKA)
Med hjälp av kameran på vindrutan registrerar filhållningsassistenten vägmarkeringarna. Om systemet är aktiverat och bilen oavsiktligen är på väg att lämna sitt
körfält (utan att blinka), styr systemet emot så att bilen håller sig kvar i sitt körfält.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Denna smarta funktion informerar föraren om framförvarande fordon rör
sig framåt, och föraren inte gör något.

Lane Following Assist (LFA)
Denna funktion ser till att bilen kör mitt i filen och följer den framförvarande bilen
(beroende på version).

Automatisk nödbroms med fotgängarigenkänning (FCA)
Kombinationen av en radar i kylargrillen och en kamera i vindrutan ser till att
IONIQ electric automatiskt bromsar när systemet registrerar en bil, fotgängare
eller cyklist.
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Dödavinkel-sensor (BSD)
Genom att använda sig av sensorerna i den bakre stötfångaren kan IONIQ
electric uppmärksamma dig på fordon som närmar sig bakifrån. Om du ska byta
körfält varnar systemet dig om det finns ett bakomvarande fordon i den döda
vinkeln (beroende på version).
Varningssystem för korsande fordon bakom bilen (RCCW)
När man backar kan det vara svårt att se fordon som kommer från sidorna.
Med varningsljud och en varningssymbol på displayen uppmärksammar IONIQ
electric dig om att det är trafik på vägen (beroende på version).
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Trötthetsassistans (DAW)
Med hjälp av ett avancerat system som känner igen förarens beteende kan IONIQ
electric avgöra om det är dags att ta en paus och varnar i så fall föraren via ett
meddelande i skärmen (tillval).
Helljusassistans (HBA)
Registrerar mötande fordon. Systemet växlar automatiskt mellan helljus och
halvljus så du hela tiden har optimalt ljus, utan att blända mötande fordon.

Skyltavläsning (SLIF)
Via navigationsfunktionen får systemet information om vägskyltar,
även hastigheter. Visas på skärmen (extrautrustning).
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Bekvämlighet

Soltak

eCall

Låt ljuset komma in. IONIQs eleganta soltak ger dig möjlighet att skapa mer öppen
plats och naturligt ljus, alltihop med bara ett knapptryck (extrautrustning).

IONIQ ringer automatiskt efter hjälp om du råkar ut för en olycka och
bilens krockkuddar utlöses. Du kan också trycka på SOS-knappen för
nödhjälp 24/7 - 365 dagar om året.
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Elektrisk parkeringsbroms

Aktiv backkamera

Njut av fingerspetsstyrning. En användarvänlig knapp aktiverar
eller avaktiverar parkeringsbromsen på nya IONIQ.

Med denna funktion ger en kamera en tydlig video över exakt vad som sker
bakom din bil, vilket bidrar till en säkrare och mer behaglig körupplevelse.
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Spara bränsle
och sänk
CO2-utsläppen

Utmärkt bränsleeffektivitet och låga CO2-utsläpp understöds av det s.k. ECO Driving Assistant System.
När en rutt läggs in i navigationssystemet analyseras vägförhållandena ända fram till destinationen.
Föraren blir informerad om när det är dags att minska hastigheten för att uppnå en bättre bränsleekonomi.
Fungerar vid hastigheter på 60-160 km/t (extrautrustning - kräver navigation).
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Förutseende energiförbrukning/planläggning
Förutser stigning – När en stigning förväntas på din rutt och batteriet laddningsstatus är lågt ökas
motoreffekten för att kunna ladda upp batteriet innan stigningen. Det säkerställer att den elektriska
motorn kan hjälpa bilen uppför backen och samtidigt minimera användningen av bensinmotorn.
På så sätt optimeras bränsleeffektiviteten.
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Förutser körning nedför – Om batteriet däremot är tillräckligt uppladdat ökar IONIQ plug-in nivån för
elmotorförbrukningen innan backen för att minimera bränsleförbrukningen. Därefter återvinns den
elektriska kraften på väg nedför backen med hjälp av regenerativ bromsning.

Coasting Guide
Det är den s.k. Coasting Guide, som analyserar den inlagda rutten för att kunna informera föraren var
under rutten som det krävs att farten sänks. Detta kan vara en ändring av riktningen eller en avfart från
motorvägen. En symbol på instrumentbrädan och en ljudsignal informerar föraren om att foten kan tas
bort från gaspedalen. Syftet är att minska bränsleförbrukningen genom att låta den elektriska motorn
ta upp energin från fartminskningen.
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Interiörfärger

Fossil Grey

Grey Cloth

Fossil Leather

Shale Grey

Red Umber

Shale Leather

Red Umber Leather

Exteriörfärger
Bild
kommer

Polar White
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Fluidic Metal

Intense Blue

Fiery Red

Phantom Black

Electric Shadow

Typhoon Silver

Amazon Grey

Bild
kommer

Cyber Grey

Specifikationer
Motor
Typ av motor
Cylindervolym, cc
Antal cylindrar
Borrning x slaglängd, Nm
Kompressionsförhållande
Max effekt hk/vpm förbränningsmotor
Max vridmoment, Nm/vpm Förbränningsmotor
Max effekt hk elmotor
Max Vridmoment, Nm elmotor
Transmission
Dragkrok

1.6 GDi - Hybrid
Gasoline Direct Injection
1.580
4
72 x 97
13:1
105 / 5.700
147 / 4.000
43,5
170
6-stegad DCT
Framhjulsdrift

Bredd 			1.820
Spårvidd			1.555

Effekt
Accelleration, 0-100 km/t (sek.)
Topphastighet (km/t)

10,8
185

Bränsleförbrukning (km/l)
Blandad körning, km/l*
CO2-utsläpp (g/km)
Bränsletyp
Tankkapacitet, liter'
Euro-klass
Energiklass

27,7 km/l
85 gr/km
Bensin
45L
Euro6

Styrsystem
Typ
Vändradie (m)

Kuggstång med elektrisk servostyrning
5,3

Underrede
Fälgstorlek
Däckstorlek
Framaxel
Bakaxel

Spårvidd			1.569

7,0 x 17
222/45R17
Fjäderben av MacPherson-typ
Multilink

Höjd

Bromsar
ABS med EDB och BAS
Bromsar fram
Bromsar bak

Diagonalt bromssystem med två kretsar
Ventilerade skivbromsar
Skivbromsar

Vikt
Körklar vikt (kg)
Totalvikt (kg)
Bagagerumskapacitet (VDA) 3-5 dörrar
Bromsat släp (kg)
Obromsat släp (kg)
Taklast

1.469
1.870
456 / 1.518
750
0 kg (dock är cykelhållare tillåten)
75 kg.

1.450

Längd
Axelavstånd

4.470
2.700

Service
Serviceintervall
*De angivna förbrukningssiffrorna är uppmätta enligt WLTP.

12 mån / 15.000 km
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5 års garanti utan körsträckebegränsning gäller bilar som ursprungligen sålts till slutkund av en
auktoriserad Hyundai-återförsäljare. Se vidare under ”Hyundais garantibestämmelser” i garantihäftet (finns att läsa på www.hyundai.dk/mediecenter/manualer). Dessutom erbjuder vi hela 8 års
garanti på batteripaketet. Dock max 200 000 km.
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Informationen i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande om detta.
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om vilken utrustning och vilka specifikationer som gäller för den önskade modellen.

