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IONIQ er den første bilen i verden som leveres med tre elektriske drivlinjer. 

Alle har den samme  moderne designen og skreddersydde plattformen.  

Og alle drivlinjene er i tråd med Hyundais filosofi om at det skal være 
moro å kjøre en bil med elmotor.

Én bil med tre 
elektriske drivlinjer

IONIQ Plug-in hybrid 

Kommer snart på markedet. Den ladbare hybriden 

kombinerer alle fordelene til IONIQ hybrid med   

utslippsfri elektrisk kjøring i opptil 63 km.  

Bilen kan lades fra en ekstern strømkilde.
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IONIQ hybrid

Kombinerer en kraftig bensinmotor og en turtallsvillig  

elmotor med 6-trinns dobbelclutchgirkasse for sportslig  

kjøring med lavt drivstofforbruk.

IONIQ electric 

Har en kraftig elmotor med et høyeffektivt 

litiumionpolymerbatteri for utslippsfri kjøring i 280 km.



Se IONIQ i 3D.

Last ned IONIQ 3D-appen i App Store  

eller Google Play Store.

Inspirerende design
IONIQ electric har slanke linjer og balanserte proporsjoner som gir den et 

elegant utseende. De spesialdesignede lettmetallfelgene bidrar til suverene 

aerodynamiske egenskaper. Det unike grillpanelet i kontrastfarge*, de 

dynamiske LED-frontlyktene og støtfangeren foran fremheves av LED-

kjørelysene og den kobberfargede dekorlisten nederst.

*IONIQ electric bestilt etter 1.9.2017 har sort kontrastfarge.  

Gjelder ikke biler i Phantom Black. Bilder i brosjyren kan avvike.
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Standardlader 
(vekselstrøm)

Hurtiglader 
(likestrøm)

LED-frontlykter

LED-pærene i frontlyktene har høy lyseffekt som gir bedre sikt 

i mørket, samtidig som de forbruker mindre energi enn vanlige 

lyspærer.

Adaptiv smart cruise control

Sensoren til adaptiv smart cruise control er plassert  

bak Hyundai-logoen i det aerodynamiske grillpanelet. 

Ladekontakt

Det er to ladekontakter bak ett deksel. Den ene brukes til 

lading fra vanlige stikkontakter og offentlige ladestasjoner. Den 

andre brukes til lading fra hurtigladestasjoner som kan lade 

batteriet til opptil 80 prosent på bare 23 minutter.

Fremtiden er utslippsfri
I IONIQ electric kjører du helt uten utslipp. En luftmotstandskoeffisient på bare 0,24 og en  
innovativ elektrisk drivlinje gjør at det er en ren fornøyelse å kjøre den. Femseteren er praktisk  

i det daglige, både på korte og lange kjøreturer.
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Nyskapende elektrisk ytelse
IONIQ electric har ikke bare en inspirerende design, men også en stillegående elmotor som sørger for høyt dreiemoment 

helt fra start. Du kan tilpasse kjøreytelsene med kjøremodusene ECO, NORMAL og SPORT. Når du bruker rullefunksjonen eller 

bremser, genererer elmotoren energi som brukes til å lade batteriet.

Parkere

Rygge

Nøytral

Forover

Håndtak

Kjøremodusene ECO, NORMAL og SPORT

I tillegg til kjøremodusen NORMAL kan du velge ECO-modusen, 

som bruker minst mulig energi, og SPORT-modusen, som gir deg 

et ekstra dreiemoment på 30 Nm, slik at maksimalt dreiemoment 

blir hele 295 Nm

Styring av regenerativ bremsing

Du kan stille inn den regenerative bremsingen med  

lett tilgjengelige hendler på rattet.

Shift-by-wire

Smart gruppering av knapper i midtkonsollen gjør det enkelt å 

styre viktige kjørefunksjoner elektronisk.
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Smarte og innovative 
løsninger
Komponentene i den elektriske drivlinjen er nøye sammensatt for å gi utmerkede  

kjøreegenskaper og lang nok rekkevidde i hverdagen. 

Litiumionpolymerbatteri

Den høye energitettheten i det lette og kompakte batteriet på 28 kWh 

gir høyere ytelse og lengre rekkevidde. Batteriet er plassert i gulvet. Det 

senker tyngdepunktet og gjør det enklere å manøvrere bilen. Batteriet 

leveres med en garanti på 8 år.* 

* Batterigarantien er på 8 år eller 200 000 km (det som inntreffer først).

Opptil 280 km på én lading

Høyt dreiemoment på hjulene

En 1-trinns reduksjonsgirkasse overfører kraften fra 

elmotoren, slik at du alltid får høyt dreiemoment når  

du trenger det.

        Maks. effekt på 120 hk  K
apasitet på 28 kWh
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Rekkevidde

Opptil 280 km utslippsfri kjøring er nok til de daglige 

kjøreturene eller en helgetur. Gjenværende rekkevidde  

ser du i supervision-displayet.

Elmotor

Den høyeffektive elmotoren leverer 120 hk og et maksimalt 

dreiemoment på 295 Nm helt fra start. Det gir imponerende 

rask akselerasjon, fremfor alt ved lave hastigheter.

Elmotor av typen synkron permanentmagnetm

otor (PM
SM

)
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Beregningene av kjørelengde, elektrisk rekkevidde og hvor energieffektivt du kjører, er omtrentlige og vil variere avhengig av kjørestil og kjøreforhold. Ladetiden avhenger av effekten som 

benyttes under lading. Ved hurtiglading lades batteriet til 80 prosent av full kapasitet på 23 minutter (70 kW).

Sterkt og lett karosseri

Intelligent bruk av lett aluminium og ultrahøyfast  

stål gir et robust og stabilt karosseri og smidige 

kjøreegenskaper.
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Digitalt kombiinstrument

Den høyoppløste fargeskjermen viser informasjon om 

hastighet, batteriets ladenivå og energiforbruk. Grafikken og 
fargen på den 7 tommer store skjermen varierer etter hvilken 

kjøremodus som er valgt, ECO, NORMAL eller SPORT.

Her vises ECO-modus.

Enkelt og rent
Den romslige kupeen i IONIQ electric har en ren og moderne design. Instrumentvisningene er oversiktlige 

og lett forståelige, og betjeningselementene er komfortable. Det D-formede rattet og de karakteristiske 

kobberfargede dekorelementene skaper et sportslig preg.

Trådløs lading av smarttelefoner

Kompatible smarttelefoner kan lades trådløst ved hjelp av den 

integrerte ladeplaten.** En varslingsfunksjon sørger for at du 

ikke glemmer telefonen i bilen.

**  Hvis smarttelefonen ikke er kompatibel, må du bruke en adapter for  

trådløs lading

Tilkoblingsmuligheter

Du har mange tilkoblingsmuligheter til den 8 tommer store 

berøringsskjermen i farger. Apple CarPlay*, Android Auto* og 

den nye navigasjonsplattformen gir deg underholdning og all 

nødvendig informasjon under kjøreturen.  

*  Apple CarPlay™ er et registrert varemerke for Apple Inc. 

Android Auto™ er et registrert varemerke for Google Inc.

D-formet ratt
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Aktiv filskifteassistent (LKAS)

Varsler deg hvis bilen utilsiktet forlater kjørefeltet, og griper inn i styringen om nødvendig.

Blindsonevarsler (BSD)

Radarsensorer bak registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra når du skal skifte kjørefelt. Funksjonen 

for varsling om kryssende trafikk ved rygging bruker de samme sensorene til å registrere kjøretøyer som 
nærmer seg når du skal rygge ut av en parkeringsluke. 

Avansert beskyttelse 
og smart teknologi
Personene i bilen beskyttes av syv kollisjonsputer og en rekke avanserte førerassistentsystemer. 

Kameraer, radarer og ultralydsensorer sørger for at IONIQ electric holder stø kurs.
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Adaptiv smart cruise control (ASCC)

Holder en innstilt avstand til kjøretøyet foran og senker eller øker hastigheten inntil en innstilt 

hastighetsgrense. Den innstilte avstanden holdes alltid ved køkjøring. Etter en stoppfase (full stopp i 

over tre sekunder) kjører du i gang igjen ved å trå lett på gasspedalen.

Nødbremsassistent (AEB)

Hvis nødbremsassistenten registrerer fare for kollisjon med et kjøretøy eller en fotgjenger, varsler den først 

med et varselsymbol og et lydsignal. Om nødvendig 

kan den bremse ned bilen helt til den står stille.

Syv kollisjonsputer

Personene i bilen beskyttes av syv kollisjonsputer.  

Dette inkluderer en knekollisjonspute for føreren.
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Kvalitet ned til minste detalj

Dørhåndtak i krom

Ladekabel med kontrollboksSetevarme foran og bak Navigasjonssystem med 8-tommersskjermVentilerte forseter

Soltak med elektrisk betjening Infinity lydsystemTerskellister i krom
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Lakkfarger

Interiørfarger Felger

Polar white (WAW) Platinum silver (T8S) Aurora silver (TS7)

Iron grey (YT3)

Intense blue (YP5)Magma red (YR2)

Phantom black (NKA) Fiery red (PR2)

16" lettmetallfelger

Skinn

Stoff
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Mål : mm

Sporvidde 1 564Total bredde

Sporvidde

1 820

1 555

Total høyde

1,450

4 470
2 700

Total lengde

Akselavstand

Elmotor

Type Synkron permanentmagnetmotor (PMSM)

Maks. effekt hk (kW) 120 (88)

Maks. dreiemoment (Nm) 295

Batterikapasitet (kWh) 28

CO2-utslipp (g/km) 0

Dimensjoner

Takhøyde (mm) Foran/bak (med/uten soltak) 994/ 950

Beinplass (mm) Foran/bak 1 073/ 906

Skulderbredde (mm) Foran/bak 1 425 / 1 396

Bagasjeromsvolum (l)
Opp til taket 455

Baksete slått ned, opp til taket 1 410

Tekniske data

Drivstofforbruk i l/mil for IONIQ electric: 0,0 CO
2
-utslipp 0 g/km. Disse offisielle EU-testverdiene er ment å være et sammenligningsgrunnlag og kan avvike fra de faktiske verdiene.
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Forhandlerstempel

Hyundai er stolte av å tilby en av markedets aller beste fabrikkgarantier på fem år uten kilometerbegren-
sing. I tillegg har vi gleden av å tilby markedets beste garanti på driftsbatteriet i IONIQ electric og IONIQ 
hybrid. Den er på åtte år eller 200 000 km avhengig av hva som inntreffer først. Utstyret som er avbildet og 
beskrevet i denne brosjyren, kan avvike fra det som leveres i Norge. Trykketeknikken gjør at fargeprøvene 
som er vist, kan avvike fra de faktiske fargene. Ta kontakt med din Hyundai-forhandler for mer informasjon 
om hvilke farger, setetrekk og tekniske spesifikasjoner som leveres. Det tas forbehold om eventuelle trykk-
feil og endringer.
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