
Modelprogram. Vejledende udsalgspriser.

Inkl. bl.a. 12.3” touchskærm, adaptiv fartpilot, aktiv blindvinkel-sensor og varmepumpe

Motor Variant Gear Forbrug 
Wh/km CO2* Euro NCAP Rækkevidde** CO2-afgift

 (årligt)
Vejl. pris inkl. 
lev. omk.****

Standard Range

58 kWh - 170 hk Essential Automatik 167 0 ***** 384 740,- 374.995,-

58 kWh - 170 hk Advanced Automatik 167 0 ***** 384 740,- 404.995,-

Long Range

77,4 kWh - 229 hk*** Essential Automatik 170 0 ***** 507 740,- 399.995,-

77,4 kWh - 229 hk*** Advanced Automatik 170 0 ***** 507 740,- 434.995,-

77,4 kWh - 229 hk*** Ultimate Automatik 170 0 ***** 507 740,- 464.995,-

Long Range Performance 

77,4 kWh - 325 hk 4WD Advanced Automatik 179 0 ***** 481 740,- 464.995,-

77,4 kWh - 325 hk 4WD Ultimate Automatik 179 0 ***** 481 740,- 504.995,-

Forvent længere leveringstid ved tilvalg af 4WD (firehjulstræk). Kontakt din lokale Hyundai-forhandler for mere information. 

*Elbilen er CO2-neutral under kørsel. Dit endelige C02-udslip afhænger af bilens energiforbrug og den mængde strøm, du anvender. CO2 er blevet udledt ifm. produktionen 
af bilen. 

**Rækkevidden er begregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af vejforholdene, kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr som f.eks. sædevarme og 
klimaanlæg. Den oplyste rækkevidde er beregnet ud fra 19” alufælge. Ved tilvalg af 20” alufælge kan rækkevidden blive påvirket. Se skema på side 3.

***Hestekræfter ej bekræftet. Afventer endelige tal fra fabrikken. 

****Den viste pris er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2023 og levering senest 31/12 2023. Tilvælges udstyr, særligt ved 4WD modellerne, kan bilen risikere at gå i afgift og 
medføre en højere pris. Du kan altid spørge din Hyundai forhandler om det er relevant for dig. 

Sidst revideret: 10/02/23 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl. 
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai- 
forhandler til en slutkunde. Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt 
tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti 
er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 160.000 km. Udskiftning/reparation af højspændings-
batteriet kan ske, hvis SOH (state of health) er under 70% (mere end 30% fald i batteriets kapacitet). SOH skal kontrolleres 
via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.

Hyundai IONIQ 5

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti Speciallak 4.495,-

8 års garanti på batteri eller 160.000 km Metallak 8.495,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning Mat lak 10.995,-



Udstyrsvarianter 

Essential 58 kWh eller 77.4 kWh

· 6:4 splitbagsæde · Højdejustérbar bagagerumsbund (ej til Ultimate)

· 7 airbags inkl. centerairbag · Højdejustérbare seler

· 12 volts-udtag foran · Højdejustérbart fører- og passagersæde

· 12.3” touchskærm · Højtalere for og bag

· 12.3” digital instrumentering · Indfarvede dørhåndtag

· 19” alufælge · Indvendige dørhåndtag i metallook

· Adaptiv fartpilot med Stop & Go · ISOFIX-beslag; 2. sæderække

· Adaptiv fartpilot, navigationsbaseret · Klimaanlæg, 2-zonet

· Advarsel for glemte passagerer i bag (uden
  sensor) · Kognitiv skiltegenkendelse

· Aktiv blindvinkel-sensor · LED-forlygter til nær- og fjernlys, kompleks  
  overflade

· Armlæn foran · LED indirekte positionslys

· Armlæn i bag med kopholder · LED-interiørlys (ej bagagerum)

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (ikke 
  trådløs)* · LED-kombinationsbaglygter 

· Autolight · LED-kørelys med pixel-design

· Automatisk nedblændeligt bakspejl · LED-tågebaglygte

· Automatisk nødbremse ifm. bakning (biler) · Læderrat 

· Automatisk nødbremse med drejefunktion · Længdejustérbare bagsæder 

· Automatisk nødbremse med fodgænger- og
  cyklistgenkendelse · Motorvejsassistent

· Automatisk skiltegenkendelse · Multifunktionsrat

· Bakkamera · Navigation med dansk tale

· Batterivarmer · Opbevaringslommer på forsæderygge

· Bluelink** · Paddle shift 

· Bluetooth med stemmegenkendelse*** · Pre-conditioner til DC-ladning af batteri 

· DAB+ radio · P-sensor for og bag

· Diskanthøjtaler · Regnsensor

· Drive Mode Select · Smart Key (nøglefri adgang) + start/stop-knap 

· Dæklappekit · Solskærme med make-up spejle og lys

· Dæktrykssensor · Støjdæmpende forrude

· Dørhåndtag med flush-betjening (manuel) · Trailerpakke (ledninger trukket)

· eCall · Trådløs opladning af mobiltelefon****

· El-betjente sideruder for og bag · USB-oplader for og bag 

· Elektrisk håndbremse · Varme i forsæder 

· El-klapbare sidespejle med varme · Varme i rat 

· Elektrisk lændestøtte ved fører · Varmepumpe

· E-shift gearvælger · Vognbaneassitent, aktiv

· Fjernlysassistent · Vognbaneassistent med følgefunktion

*Apple CarPlayTM og Android AutoTM er registrerede varemærker tilhørende hhv. Apple Inc. og Google Inc.

**Bluelink inkl. 3 års gratis abonnement (værdi 3.600 kr.). Abonnementspris udgør pt. 1.200 kr. årligt/100 kr. pr. 
    måned og vil blive opkrævet efter endt gratisperiode ved fortsat brug heraf. Der vil ikke ske automatisk forlængelse
    af Bluelink efter endt gratisperiode. Priserne er gældende til 31.12.2022.

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

****Kræver Qi-kompatibel smartphone. 

Farver 

Sædeindtræk

Sort stof (standard på Essential) (NNB)

Sort stof og læder med dele af kunstlæder 
(Essential) (NNB) kr. 5.995,-

Sort læder med dele af kunstlæder 
(standard på Advanced og Ultimate) (NNB)

Lysegråt læder med dele af kunstlæder  
(gratis tilvalg på Advanced og Ultimate) 
(YGN)

Lysegråt læder med dele af kunstlæder, 
med røde syninger og mørkegrønne detaljer 
(gratis tilvalg på Ultimate (VKE)

Standard

Lucid Blue (U3P)

Ej i kombination med VKE

Speciallak

Atlas White (SAW)

Metallak

Abyss Black (A2B) 

Perleeffekt

Digital Teal Green 

(M9U)

Cyber Grey (C5G)

Ecotronic Grey (PE2)
Perleffekt

Mat lak 

Shooting Star Grey 

(T5R) 

Skal håndvaskes

Gravity Gold (W3T)

Skal håndvaskes

Atlas White (WAM)

Skal håndvaskes

Sidst revideret: 10/02/23 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl. 
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai- 
forhandler til en slutkunde. Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt 
tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti 
er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 160.000 km. Udskiftning/reparation af højspændings-
batteriet kan ske, hvis SOH (state of health) er under 70% (mere end 30% fald i batteriets kapacitet). SOH skal kontrolleres 
via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.



Fabriksmonteret ekstraudstyr

· Fikseret glastag (Advanced) (ej til 58 kWt-batteri) 14.995,-

· Opgradering til 20” alufælge (Essential, Advanced og Ultimate) (ej til 58 kWt-batteri)* 4.995,-

· El-betjent bagklap (Essential) 5.995,-

· Sæder i stof og læder med dele af kunstlæder (Essential) 5.995,-

· Digitale sidespejle med indbygget kameravisning (Ultimate) 19.995,-
*Ej til 58 kWt-batteri. Bemærk, at opgradering til 20” alufælge påvirker bilens rækkevidde. Se mere nedenfor. 

Ovenstående priser er beregnet med 150% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Spørg din fohandler. 

Ultimate 77.4 kWh 

· Essential-udstyr + · Fikseret glastag

· Advanced-udstyr + · Fjernbetjent parkering 

· 360 graders omgivelseskamera · Indvendig stikkontakt på 220 volt

· Alu-pedaler · Længdejustérbar midterkonsol

· Automatisk nødbremse ifb. bakning  
  (fodgængere) · Sidespejle og rudelister i delvis sort højglans

· Blindvinkel-sensor med visning i 
  instrumentering · Solgardiner i bag

· BOSE-lydanlæg inkl. diskanthøjtaler · Støjdæmpende sideruder 

· Dørhåndtag med flush-betjening (automatisk) · Premium fører- og passagersæde med 
  hvilestøtte

· Elektrisk lændestøtte ved passager · Udstigningsassistent 

· El-forsæder med hukommelsesfunktion · Varme i for- og bagsæder 

· El-justérbare bagsæder · Ventilerede forsæder 

Rækkevidde med 20” alufælge 
Motor Variant Rækkevidde*

77.4 kWt - 229 hk Essential Op til 476 km

77.4 kWt - 229 hk Advanced Op til 476 km

77.4 kWt - 229 hk Ultimate Op til 476 km

77.4 kWt - 325 hk 4WD Advanced Op til 454 km

77.4 kWt - 325 hk 4WD Ultimate Op til 454 km

*Rækkevidden er begregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af vejforholdene, kørestil, udendørstemperatur og brug af komfort- 
  udstyr som f.eks. sædevarme og klimaanlæg. Tallene er endnu ikke bekræftet.

Tilbehør 

Eftermonteret. Priser inkl. montering. Se mere på hyundai.dk

· Startpakke: Velourmåtter, gummimåtter, bagagerumsbakke, sikkerhedskit og ladekabel* 5.495,-

· Startpakke inkl. aftageligt træk 20.995,-

· Startpakke inkl. semi-svingbart anhængertræk med 13-polet stiksæt 30.995,-

· Semi-svingbart anhængertræk inkl. 13-polet stiksæt 25.995,-

· V2L-adapter (mulighed for at anvende IONIQ 5 som 220V-strømkilde til andre enheder   
  via opladningsstikket) 3.195,-

*Type 2-ladekabel (3-faset)

Sidst revideret: 10/02/23 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl. 
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai- 
forhandler til en slutkunde. Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt 
tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti 
er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 160.000 km. Udskiftning/reparation af højspændings-
batteriet kan ske, hvis SOH (state of health) er under 70% (mere end 30% fald i batteriets kapacitet). SOH skal kontrolleres 
via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.

Advanced 58 kWh eller 77.4 kWh

· Essential-udstyr + · Head-up display

· 12 volts-udtag i bag · Interiør-stemningsbelysning

· Bløde plastikelementer på interiør dørelementer  
  og instrumentbord

· LED-forlygter til nær- og fjernlys med 
  projektørlinse

· Dørlister i krom · Mørktonede bagruder

· El-betjent bagklap · Lædersæder med dele af kunstlæder,  
  øko-produceret

· Elektrisk førersæde · Sølvfarvede elementer på hjulkasser samt for- og
  bagkofanger

· Frontliste mellem forlygter med LED-lys · Varmedæmpende forrude

Farver 

Sædeindtræk

Sort stof (standard på Essential) (NNB)

Sort stof og læder med dele af kunstlæder 
(Essential) (NNB) kr. 5.995,-

Sort læder med dele af kunstlæder 
(standard på Advanced og Ultimate) (NNB)

Lysegråt læder med dele af kunstlæder  
(gratis tilvalg på Advanced og Ultimate) 
(YGN)

Lysegråt læder med dele af kunstlæder, 
med røde syninger og mørkegrønne detaljer 
(gratis tilvalg på Ultimate (VKE)

Standard

Lucid Blue (U3P)

Ej i kombination med VKE

Speciallak

Atlas White (SAW)

Metallak

Abyss Black (A2B) 

Perleeffekt

Digital Teal Green 

(M9U)

Cyber Grey (C5G)

Ecotronic Grey (PE2)
Perleffekt

Mat lak 

Shooting Star Grey 

(T5R) 

Skal håndvaskes

Gravity Gold (W3T)

Skal håndvaskes

Atlas White (WAM)

Skal håndvaskes



Ladeløsninger - Clever 

Løsning Inkluderet Installations-
pris*

Grundabonnement
frem til 31.03.23

Grundabonnement
fra 01.04.23

Variabelt og
forbrugsbaseret

energitillæg**

Mindstepris i  
bindingsperioden 

(2 mdr.)***

Clever Unlimited Clever-ladeboks 
med installation 4.995 kr. 749 kr./md. 799 kr./md. Variabel Variabel

Clever Unlimited 
Network Clever-ladebrik 0 kr. 625 kr./md. 799 kr./md. Variabel Variabel

Abonnementet udbydes af Clever A/S. Læs mere på clever.dk/vilkaar. 

*Installation: Ekstraomkostninger kan forekomme fx ved grave- eller stilladsarbejde. Læs mere på clever.dk/installation
**Variabelt, forbrugsbaseret energitillæg fra 1. jan. 2023: Hvis den gennemsnitlige indkøbspris på el (dvs. spotpris inkl. moms, men ekskl. afgifter og tariffer) overstiger    
0,89 kr./kWh, pålægges der et variabelt, forbrugsbaseret energitillæg i pågældende måned. Læs mere på clever.dk/energitillaeg
***Mindstepris: Afhænger af startdato og beregnes som 2 x abonnementspris + 2 x energitillæg + installation.

Ladeboks & tilbagebetaling: Ladeboksen udlånes af Clever og tilsluttes din eltavle. Derfor lægger du ud for strømmen til dine opladninger, og Clever tilbagebetaler dig 
ud fra den mdl. tilbagebetalingssats, som fastsættes ud fra den gns. strømpris mellem kl. 23-06 den pgl. md. Læs mere på clever.dk/tilbagebetaling

Ladeløsninger - OK 

Løsning Inkluderet Installationspris Opladning Mdl. pris Kørselsbehov

OK Ladepakke

Standardinstallation og kabel-
holder 

Refusion af elafgift på 0,95 kr. 
pr. kWt

2.995 kr. Opladning hjemme
199 kr.

Plus forbrug med OK 
elaftale

<30.000 km/årligt

Oprettelsesprisen for OK Ladepakke er inkl. standardinstallation og kabelholder. Priserne er inkl. moms. Binding i seks måneder og mindste prisen er 4.189 kr. OK 
tager forbehold for prisændringer og trykfejl. Vilkår for OK Ladepakke er gældende. Du kan se de til enhver tid gældende priser og vilkår på ok.dk/ladepakke. Der kan 
forekomme ekstra omkostninger for kunden ved en udvidet installation.

Sidst revideret: 10/02/23 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl. 
5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai- 
forhandler til en slutkunde. Følgende elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt 
tilbehør. Disse er dækket af gældende købelov med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti. 8 års batterigaranti 
er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 160.000 km. Udskiftning/reparation af højspændings-
batteriet kan ske, hvis SOH (state of health) er under 70% (mere end 30% fald i batteriets kapacitet). SOH skal kontrolleres 
via en Hyundai-diagnosetester. Læs mere på hyundai.dk: https://www.hyundai.dk/ejer/garanti.


