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Én bil,
tre varianter 
Hybrid, plug-in hybrid og electric

 

Denne brochure fokuserer på IONIQ electric. Se separate brochurer for IONIQ hybrid
og plug-in. 

Hyundai IONIQ er verdens første køretøj, der tilbydes med 
tre forskellige elektrificerede drivlinjer: hybrid, plug-in 
hybrid og ren el. Nu kan vi præsentere de nye modeller med 
forbedrede køreegenskaber, sikkerhedssystemer, længere 

rækkevidde og selvfølgelig en brændstofeffektvitet i 
verdensklasse.

Tid til at opleve, hvor sjov e-mobiliet være.
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Billederne i denne brochure viser biler med ekstraudstyr eller udstyr, der er afhængig af variant.
Der kan også være udstyr, som ikke tilbydes i Danmark. 3
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Tre elektriske 
valgmuligheder

IONIQ fås med tre forskellige elektrificerede drivlinjer. Du kan derfor finde den 
helt perfekte model til dig - afhængigt af dine personlige præferencer og køre-
stil.

 

Elektrificerende effektivitet. Den nye IONIQ hybrid hjælper dig med at køre 
længere på en liter benzin - uden at du behøver oplade et batteri eller ændre 
dine kørevaner. Bilen er nemlig udstyret med både en benzinmotor og en 
elektrisk motor. Med regenerativ bremsning oplades batteriet, 
så du slipper for at bruge tid på det. 

Elektrisk når du vil. Benzin, når du har brug for det. Den nye IONIQ plug-in 
hybrid tilbyder det bedste fra begge verdener. Nyd 52 kilometers ren elkørsel 
med et enkelt tryk på en knap*. Når der ikke er mere strøm tilbage, kan du 
tilslutte bilen en ladestander - eller blot fortsætte på benzinmotoren. 

Aldrig mere benzin. Med en enkelt opladning giver den nye IONIQ electric dig en 
rækkevidde på 311 kilometer helt uden CO2-udslip. Drejningsmomentet på den 
elektriske motor (100 kW) drives af et nyt og effektivt lithium-ion-polymer-bat-
teri på 38.3 kWh.

Ved brug af en hurtigladestation (DC) på 100 kW kan batteriet lades op til 80% 
på kun 54 minutter. 

*Rækkevidden er beregnet efter WLTP og kan variere alt efter kørestil samt vej- og vejrforhold.

Hybrid

Plug-in hybrid

Electric
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Nyt, sofistikeret design
IONIQ's flydende design er blevet opgraderet med en lang række nye designelementer, der forbedrer 
dets sofistikerede look. 

Mere stil og mere synlighed: Fuld LED-forlygter og LED-kørelys gør den 
nye IONIQ umiskendelig (afhængig af variant). 

LED-baglygter. 

Ny frontgrill med computerstyrede luftklapper, som åbnes og lukkes 
automatisk for endnu bedre aerodynamik. 
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Interiøret i den nye IONIQ er spækket med ny teknologi. Den nye mid-
terkonsol frigør plads til opbevaring og opladning af din smartphone. 

Nyd det praktiske ved en 5-sædet sedan, som giver dig et niveau af 
komfort og tilslutning, der gør enhver rejse til en fornøjelse. 
Instrumentbrættet og midterkonsollen er blevet redesignet. 

Det smarte klimaanlæg, som styres via touch, har blå baggrundsbe-
lysning for et højteknologisk look. Langs instrumentbrættet og mid-
terkonsollen er bilen ligeledes udstyret med blåt LED-lys for et 
sofistikeret og ensartet look.  

Den nye 10,25" touchskærm er også værd at lægge mærke til! Med den 
får du adgang til navigation, Apple CarPlayTM m.m. (afhængig af variant). 

IONIQ electric indvendig 
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Vist med ekstraudstyr. 
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Indvendige highlights 
IONIQ electric er udstyret med funktioner, der letter elkørsel og giver en uovervindelig kombination af plads, stil og elegance matchet med det nyeste inden for forbindelse og teknologi. 

Batteristatus 

Ét kig er alt, hvad det kræver. Rækkevidde og batteriets ladestand vises klart og tydeligt på den imponerende 
10,25" touchskærm (afhængig af variant). Opladningstider beregnes og vises, når bilen er tilsluttet en oplader.
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Gearvælger 

I IONIQ electric skifter du mellem frem (D) og tilbage (R), neutral (N) og parkering (P) ved at bruge 
knapperne i midterkonsollen. Her finder du også den elektriske parkeringsbremse, som frigør plads i 
midterkonsollen - og i stedet giver plads til to kopholdere samt praktisk trådløs opladning (ekstrauds-
tyr) af din smartphone (kræver kompatibel telefon eller cover). 

Programmérbar opladning 

Få adgang til IONIQ electric's avancerede batteristyringssystem for fuld kontrol. Tilpas dine oplad-
ningstider, så de passer til lige netop din tidsplan. Benyt Charging Time Reservation-funktionen til at 
programmere start- og stoptidspunktet for opladningen - og vågn op til et fuldt opladet batteri 
(kræver at bilen er tilsluttet en lader). 
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Teknologien i 
IONIQ electric

Den nye IONIQ electric giver dig 311 km på en enkelt opladning. Hovedkomponenterne i dets elektriske 
drivlinje er blevet opgraderet for at give endnu mere ydelse og rækkevidde. Nyd 35% mere energi-
kapacitet takket være det opgraderede 38,3 kWh-batteri. Dette effektive batteri giver en elektrisk motor, 
der nu leverer 136 hk i stedet for 120 hk. 295 Nm og en acceleration fra 0-100 km/t på kun 9,9-10,2 
sekunder. En ting er sikkert: Det er ikke kedeligt at køre elbil! 

*Rækkevidden er beregnet efter WLTP og kan variere alt efter kørestil samt vej- og vejrforhold.
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Teknologiske highlights 

Hurtig og fleksibel opladning

Afhængig af din husstands elforbindelse eller den type hurtigladningsstation, du har 
adgang til, giver IONIQ electric dig en række fleksible muligheder og forskellige stik til 
opladning. Den er nu udstyret med en kraftig on-board charger (7,2 kW), der konver-
terer vekselstrøm fra stikkontakten til jævnstrøm, som oplader batteriet i bilen. 

Når du benytter en ladestation på 100 kW (DC) tager det kun 54 minutter at oplade 
80% af batteriet. Hvis du bruger en station på 50 kW er opladningstiden 57 minutter. 

Når bilen er tilsluttet en hjemmelader (AC) tager det 6 timer og 5 minutter at oplade 
batteriet helt (kræver fasefordeler). Du kan også oprette forbindelse til en almindelig 
stikkontakt ved hjælp af ICCB-kablet (nødløsning). Her kan du forvente en opladnings-
tid på omkring 17 timer.

BEMÆRK: Den faktiske opladningstid kan blive påvirket af faktorer som batteriets 
ladetilstand ved opladningens påbegyndelse, batteriets temperatur, den tilgængelige 
ladestrøm, størrelsen på batteriet samt ladetype (AC eller DC).  
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Paddle shifters til regenerativ bremsning 

Du kan nemt maksimere din rækkevidde og opretholde en sund ladetilstand ved at justere niveauet for 
regenerativ bremsning med de såkaldte paddle shifters. Du kan styre den regenerative bremsning ud 
fra fire forskellige niveauer alt efter, hvor meget du ønsker, at bilen skal motorbremse - og dermed 
oplade batteriet. 

Justérbar regenerativ bremsning 

Når du bremser, samler det smarte regenerative bremsesystem energien op og lægger det på 
batteriet. Derved øges rækkevidden. Der er i alt fire niveauer at justere imellem. 
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Automatisk nødbremse med fodgænger- og cyklistgenkendelse (FCA)
Kombinationen af en radar i kølergrillen og et kamera i forruden sikrer, at 
IONIQ electric automatisk bremser, når den registrerer en bil, fodgænger eller 
cyklist.

Adaptiv fartpilot med Stop & Go 
Via radarer i kølergrillen fastholder og justerer den adaptive fartpilot hastigheden 
på bilen. Inkl. Stop & Go-funktion, således at hvis bilen stopper helt, starter den 
igen - og fortsætter op til den valgte hastighed, når der er mulighed for det.  

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)   
Denne smarte funktion fortæller føreren, hvis køretøjet foran bevæger sig 
fremad, og føreren ikke gør noget. 

Vognbaneassistent (LKA)  
Vognbaneassistenten bruger kameraet i forruden til at identificere vognbanelin-
jerne på vejen. Hvis systemet er aktiveret, mens bilen krydser linjerne (uden at 
vise af), vil bilen selv rette op - og sørge for, at den holder sig i sin egen bane. 

Vognbaneassistent med følgefunktion (LFA)
Denne funktion sørger for, at bilen kører centreret på vejen og følger den 
forankørende bil (afhængig af variant). 

Med Hyundai SmartSense får du ét af Hyundai's mest avancerede sikkkerhedssystemer. Fra automatisk nødbremse 
med fodgænger- og cyklistgenkendelse til træthedsregistrering, aktiv vognbaneassistent og adaptiv fartpilot. 
Altsammen for at give dig den bedste og mest sikre køreoplevelse. 
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Skiltegenkendelse (ISLW)
Via bilens navigation får systemet informationer om vejskilte, herunder 
hastigheder og overhalingsforbud. Vises i displayet (ekstraudstyr). 

Blindvinkel-sensor (BSD)
Ved brug af baksensorerne gør IONIQ electric opmærksom på trafik bagfra. 
Ved vejbaneskift får du derfor en advarselslyd, hvis der er bagvedkørende 
billister i den blinde vinkel (afhængig af variant). 

Advarsel ved bagvedkrydsende trafik (RCCW)
Når du bakker, kan det være svært at forudse krydsende trafik fra siderne.  
Med en advarselslyd samt visning i displayet gør IONIQ electric opmærksom på, 
at der er trafik på vej (afhængig af variant). 

Træthedsassistent (DAW)
Ved hjælp af avanceret mønstergenkendelse aflæser IONIQ electric, om det er tid 
til at holde en pause - og advarer med et lydsignal og en besked i displayet. 

Fjernlysassistent (HBA)
Registrerer modkørende køretøjer. Systemet skifter selv mellem kort og langt lys, 
så du hele tiden har optimalt lys uden at genere andre. 

18



19



Bekvemmelighed 

Soltag 

Lad lyset komme ind. IONIQ’s flotte soltag giver dig mulighed for at skabe mere åben plads og 
naturligt lys med et enkelt tryk på en knap (ekstraudstyr). 

eCall

IONIQ ringer automatisk efter hjælp, hvis du er i en ulykke, og bilens airbags 
udløses. Du kan også trykke på SOS-knappen for nødhjælp 24/7 - 365 dage om 
året. 
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Elektrisk håndbremse 

Nyd fingerspidsstyring. En brugervenlig knap aktiverer eller deaktiverer 
parkeringsbremsen i den nye IONIQ electric.

Aktivt kamera 

Med denne funkion giver et kamera en klar og tydelig video af, hvad der foregår bag din bil - hvilket bidrager til en sikrere 
og mere behagelig køreoplevelse. 
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Designet og udviklet til at fremhæve din Hyundai IONIQ og øge funktionaliteten i din hverdag. Vores tilbehør er udviklet til at passe
perfekt til IONIQ. Valget af kvalitetsmaterialer sikrer lang holdbarhed og understreger vores strenge krav til altid at levere produkter i 
høj standard.

Bagagerumsbakke
Fra haveredskaber til familiens kæledyr – nogle gange kan bagagen være våd 
eller snavset. Denne robuste, skridsikre og vandtætte bakke med høje kanter 
holder bagagerummet rent i enhver situation. Med skridsikker 
overflade for at holde bagagen på plads. Fremstillet efter mål til IONIQ.

Gummimåtter
Disse robuste og rengøringsvenlige gummimåtter sikrer en 
effektiv beskyttelse mod våde, mudrede eller sandede sko.
Med ONIQ-logo i to forskellige farver og fastgørelsespunkter til 
at holde dem sikkert på plads. 

Velourmåtter
Beskyt kabinegulvet mod almindelig slitage med denne bund-
måtte af kraftigt nålefilt. Måtterne er fremstillet efter mål med 
IONIQ-logo i førersiden og holdes på plads af fastgørelsespunk-
ter samt en skridsikker gummibagside. 

Tilbehør
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Beskyttelsesfolie, dørhåndtag
Denne robuste og transparente folie beskytter lakken i fordybningerne ved 
dørhåndtagene mod de ridser fra nøgler og fingernegle, der opstår med tiden.

Beskyttelsesfolie til bagkofanger, sort
Denne sorte folie giver dig ro i sindet med bevidstheden om, at den øverste 
overflade på din bagkofanger er beskyttet mod ridser og skrammer.

Beskyttelsesfolie til bagkofanger, transparent
Enkel og effektiv beskyttelse, hvor der er størst behov for den. Denne diskrete, 
transparente folie beskytter din bagkofanger mod skader ved af- og 
pålæsning.
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Interiørfarve

Eksteriørfarve 

Fossil Grey

Stof Fossil-læder

Shale Grey

Shale-læder

Electric Shadow

Electric Shadow-læder 

Polar White Liquid Sand Fluidic Metal Iron Gray Intense Blue Fiery Red Phantom Black Electric Shadow Typhoon Silver
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Bredde  1.820
Sporvidde 1.555

Længde  4.470
Akselafstand 2.700

Sporvidde  1.564

Højde

1.475

Specifikationer

ELEKTRISK MOTOR

Type Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Max. ydelse (kW) 100

Max. trækkræft (Nm) 295

Batterikapacitet (kWh) 38,3

DATA

Forbrug (kWh) WLTP 138 Køreklar vægt (kg) 1.575

Energiklasse A+++ Total vægt (kg) 1.970

Dæk og fælge 205/60 R16 / 6,5x16 Accelearation (sek) 9,9-10,2

Bagagerumskapacitet (ltr) 357-1417 Tophastighed (km/t) 165

Trailervægt (kg) 0 Serviceinterval 15.000 km / 12 mdr.
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Enestående garanti uden kilometerbegrænsning  
 
Fabriksgarantien dækker i 5 år. Uanset hvor mange kilometer, du kører.  
Derudover får du hele 8 års garanti på batteripakken. Dog maksimalt 200.000 km.  
 

Se mere på hyundai.dk/garanti  
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5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en auto-
riseret Hyundai-forhandler til en slutkunde, som beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garan-
tibestemmelser”, som kan læses på www.hyundai.dk/mediecenter/manualer. Yderligere er der 
hele 8 års garanti på højspændingsbatteriet. Dog maksimalt 200.000 km. 

Informationerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Billederne kan vise udstyr og funktion-
aliteter, som ikke er standard, og som er afhængig af variant. Der kan også vises udstyr, som ikke 
tilbydes i Danmark. Forbehold for trykfejl. Spørg altid din forhandler om specifikationer og udstyr 
på din ønskede model.


