Hyundai IONIQ hybrid
Hybrid 2017
Motor

Variant

Km/l

CO2

Euro NCAP

Ejerafg. (årligt)

Gl. pris

1.6 GDi Hybrid

Trend

29,4

79

*****

Energikl.
A++

620,-

299.995,-

260.691,-

Ny pris

1.6 GDi Hybrid

Premium

29,4

79

*****

A++

620,-

339.995,-

290.291,-

Garantier

Lak

5 års garanti uden kilometerbegrænsning

Standard

0,-

5 års lakgaranti

Metallak

6.995,-

8 års garanti på batteri eller 200.000km
12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning

Priserne er udregnet med udgangspunkt i den nye registreringsafgift som regeringen har fremlagt d. 21. september 2017. Da registreringsafgifterne ikke er endeligt vedtaget i Folketinget, tages der i priseksemplerne
forbehold for, at det udlagte forslag vedtaget i samme form. Forslaget forventes vedtaget d. 3. oktober 2017.
Forbehold for trykfejl og ændringer i reg. afgiften.
22. september 2017

Hyundai IONIQ (PR. 3. OKTOBER)
Hybrid 2017
Motor

Variant

Gear

Km/l

CO2

Euro NCAP

1.6 GDi Hybrid

Trend

6-DCT

29,4

79

*****

Energikl.
A++

Ejerafg. (årligt)
620,-

260.691,-

Pris

1.6 GDi Hybrid

Premium

6-DCT

29,4

79

*****

A++

620,-

290.291,-

Garantier

Lak

5 års garanti uden kilometerbegrænsning

Standard

0,-

5 års lakgaranti

Metallak

6.995,-

8 års garanti på batteri eller 200.000km
12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning

Dato: 22/09/17 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger som udgør 3.880,- og evt. metallak.
Hyundai Bil Import forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret
Hyundai-forhandler til en slutkunde, som beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmelser”, som kan læses på www.hyundai.dk/mediecenter/manualer

Udstyrsvarianter Hybrid

Farver

Trend

Standard

· 15” fælge i letmetal med plastcover

· iPod/USB stik

· 7 airbags

· ISOFIX

· Automatisk nødbremsesystem

· Klimaanlæg - 2 zoner

· Adaptiv fartpilot

· Kopholder foran

· Armlæn foran

· LED kørelys

· Bagagerumsnet

· Lommer bag forsæder

· Bakkamera

· Makeupspejl med lys

· Bluetooth*

· Parkeringssensor for og bag

· Dørhåndtag, indfarvet

· Radio med touchbetjening og DAB+

· Elruder for og bag

· Rat i imiteret læder med varme

· Fjernbetjent centrallås

· Regnsensor

· Forberedt til navigation

· Rum under bagagerum

· Førersæde højdejusterbart

· Sædevarme forsæder

· Indfarvede sidespejle med blink

· Trådløs opladning af mobiltelefon*

· Infinity sound system for/bag + subwoofer

· Vognbaneassistent (Aktiv)

Polar White (WAW)

Metallak
Aurora Silver (TS7)

Platinum Silver (T8S)

Demitasse Brown (RB4)

Iron Grey (YT3)

Marina Blue (N4B)

* Udstyret er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Premium

Phoenix Orange (RY9)

· Trend udstyr +
· Bakspejl med automatisk nedblænding

· LED kombinationsbaglygte

· Bi-xenon HID forlygter

· Smartkey med start/stop knap

· Blindvinkel sensor med RCTA

· Sportspedaler (alu-look)

· Dørhåndtag med chrome detaljer og lys

· Supervision instrumenting

· El-indklappelige sidespejle

· Sædevarme på for og bagsæder

Phantom Black (NKA)

Ekstraudstyr til hybrid (fabriksmonteret)
· Soltag (Premium)

Pris
9.995,-

· Sæder i kunstlæder m. memory (Premium)

23.495,-

Tilbehør (Eftermonteret. Priser inkl. montering) - Se mere på hyundai.dk

Pris

· Premiumpakke (Premium-måtter, bagagerumsmåtte og saftykit)

1.995,-

· Hvidt interiør LED-belysning, for

1.795,-

· Navigation med dansk tale og op til 10 års gratis kortopdateringer

2.995,-

· Indstigningslys (Hyundai logo)

1.795,-

· Bagagerumsbakke med blå skrift

695,-

· Gummimåtter, 4 stk. Sorte med blå skrift

595,-

Dato:22/09/17 - Version-nr.:1
Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger som udgør 3.880,- og evt. metallak.
Hyundai Bil Import forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret
Hyundai-forhandler til en slutkunde, som beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmelser”, som kan læses på www.hyundai.dk/mediecenter/manualer

