
Modelprogram. Vejledende udsalgspriser

Inkl. bl.a. Apple CarPlayTM, 8” touchskærm og adaptiv fartpilot

Motor Variant Gear Forbrug 
Wh/km CO2 Rækkevidde* Euro 

NCAP
Ejerafg.
 (årligt)

Vejl. pris inkl. 
lev. omk.

100 kW / 38,3 kWt - 136 hk Trend Automatik 138 0** 311 km ***** 660,- 259.995,-

100 kW / 38,3 kWt - 136 hk Premium Automatik 138 0** 311 km ***** 660,- 279.995,-

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti Metallak 6.995,-

8 års garanti på batteri eller 200.000 km Speciallak  6.995,-

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning

*Rækkevidden er begregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af vejforholdene, kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr som f.eks. sædevarme og 
klimaanlæg.  
 
**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. 

Sidst revideret: 13/04/21 - 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 er solgt af en autoriseret Hyundai-for-
handler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmel-
ser”, som kan læses på http://www.hyundai.dk/mediecenter/manualer. 8 års baterigaranti er gældende for 
biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 200.000 km og minimum 30% forringelse. 

Hyundai IONIQ Electric

Kampagnemodeller

Motor Variant Gear Forbrug 
Wh/km

Række-
vidde**

Euro 
NCAP CO2

Ejerafg. 
(årligt)

Vejl. pris 
inkl. lev. 

omk.
Spar

Ny pris 
inkl. lev. 

omk.

100 kW / 38,3 kWt - 136 hk Go! Automatik 138 311 km ***** 0*** 660,- 259.995,- 30.000,- 229.995,-

100 kW / 38,3 kWt - 136 hk Go! PLUS Automatik 138 311 km ***** 0*** 660,- 279.995,- 30.000,- 249.995,-

Begrænset antal. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Go!



Udstyrsvarianter 

Go!

· 7 airbags (inkl. knæairbag ved fører) · Lændestøtte i førersæde (elektrisk) 

· 7” digital instrumentering · Højdejusterbart fører- og passagersæde 

· 8” touchskærm · Indfarvede dørhåndtag

· 16” letmetalfælge med plastcover · Indfarvede sidespejle 

· Adaptiv fartpilot med Stop & Go · Klimaanlæg med touchbetjening

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM* · Kopholder foran

· Automatisk nødbremse med fodgænger- og 
  cyklistgenkendelse · On-board charger på 7,2 kW

· Bagagerumsdækken · Opbevaringslommer bag forsæderygge

· Bagagerumsnet · Paddle shift 

· Bakkamera · Parkeringssensor for og bag 

· Bluetooth** · Radio

· Elektrisk håndbremse · Rat og gearknop i læder

· Elruder for og bag · Regnsensor 

· Drive Mode Select · Sidespejle med varme og blinklys 

· eCall · Smart Key (nøglefri adgang) inkl. start/stop-knap

· Fjernlysassistent · Solskærme med makeup-spejle og lys

· ICCB-strømkabel · Træthedsregistrering

· ISOFIX-beslag · Varme i forsæder

· Instrumentbræt i kunstlæder · Varme i rat

· LED-baglygter · Varmepumpe 

· LED-kørelys · Vognbaneassistent, aktiv

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

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

Go! PLUS

· Go!-udstyr + · LED-forlygter; nær- og fjernlys

· 10,25” touchskærm · Navigation (dansk)

· Alu-pedaler · Udvendige el-sidespejle m. velkomstlys

· Automatisk nedblændeligt bakspejl · Udvendige dørhåndtag i krom

· Blindvinkel-sensor m. advarsel for bagved-
  krydsende trafik · Ventilationskanal ved bagsæder 

· DAB+ · Vindueslister i krom

· Infinity-lydsystem · Vognbaneassistent med følgefunktion

Sidst revideret: 13/04/21 - 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 er solgt af en autoriseret Hyundai-for-
handler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmel-
ser”, som kan læses på http://www.hyundai.dk/mediecenter/manualer. 8 års baterigaranti er gældende for 
biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 200.000 km og minimum 30% forringelse. 

Farver 

Standard

Polar White (WAW)

Speciallak

Electric Shadow (USS)

Metallak

Intense Blue (YP5)

Phantom Black (NKA)

Fluidic Metal (M6T)

v
Typhoon Silver (T2X)

Iron Gray (YT3)

Fabriksbestilling ikke mulig

Billede kommer Cyber Grey (C5G)

Billede kommer Amazon Grey (A5G)



Udstyrsvarianter 

Trend

· 7 airbags (inkl. knæairbag ved fører) · Lændestøtte i førersæde (elektrisk) 

· 7” digital instrumentering · Højdejusterbart fører- og passagersæde 

· 8” touchskærm · Indfarvede dørhåndtag

· 16” letmetalfælge med plastcover · Indfarvede sidespejle 

· Adaptiv fartpilot med Stop & Go · Klimaanlæg med touchbetjening

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM* · Kopholder foran

· Automatisk nødbremse med fodgænger- og 
  cyklistgenkendelse · On-board charger på 7,2 kW

· Bagagerumsdækken · Opbevaringslommer bag forsæderygge

· Bagagerumsnet · Paddle shift 

· Bakkamera · Parkeringssensor for og bag 

· Bluetooth** · Radio

· Elektrisk håndbremse · Rat og gearknop i læder

· Elruder for og bag · Regnsensor 

· Drive Mode Select · Sidespejle med varme og blinklys 

· eCall · Smart Key (nøglefri adgang) inkl. start/stop-knap

· Fjernlysassistent · Solskærme med makeup-spejle og lys

· ICCB-strømkabel · Træthedsregistrering

· ISOFIX-beslag · Varme i forsæder

· Instrumentbræt i kunstlæder · Varme i rat

· LED-baglygter · Varmepumpe 

· LED-kørelys · Vognbaneassistent, aktiv

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

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

Premium

· Trend-udstyr + · LED-forlygter; nær- og fjernlys

· 10.25” touchskærm · Navigation (dansk)

· Alu-pedaler · Udvendige el-sidespejle m. velkomstlys

· Automatisk nedblændeligt bakspejl · Udvendige dørhåndtag i krom

· Blindvinkel-sensor m. advarsel for bagved-   
  krydsende trafik · Ventilationskanal ved bagsæder 

· DAB+ radio · Vindueslister i krom

· Infinity-lydsystem · Vognbaneassistent med følgefunktion

Sidst revideret: 26/03/21 - 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 er solgt af en autoriseret Hyundai-for-
handler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmel-
ser”, som kan læses på http://www.hyundai.dk/mediecenter/manualer. 8 års baterigaranti er gældende for 
biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 200.000 km og minimum 30% forringelse. 

Farver 

Standard

Polar White (WAW)

Speciallak

Electric Shadow (USS)

Metallak

Intense Blue (YP5)

Phantom Black (NKA)

Fluidic Metal (M6T)

v
Typhoon Silver (T2X)

Iron Gray (YT3)

Fabriksbestilling ikke mulig

Billede kommer Cyber Grey (C5G)

Billede kommer Amazon Grey (A5G)



Sidst revideret: 13/04/21 - 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 er solgt af en autoriseret Hyundai-for-
handler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmel-
ser”, som kan læses på http://www.hyundai.dk/mediecenter/manualer. 8 års baterigaranti er gældende for 
biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 200.000 km og minimum 30% forringelse. 

Tilbehør 

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

· Startpakke (velourmåtter, gummimåtter, bagagerumsbakke, sikkerhedskit) 2.495,-

· Lyspakke (LED-interiørlys for og bag samt LED-indstigningslys) 4.795,-

· Garderobebøjle 595,-

· Beskyttelsesfolie til dørhåndtag 695,-

· Beskyttelsesfolie tl bagkofanger (sort eller transparent) 795,-

· Praktisk krog til opbevaring 695,-

Fabriksmonteret ekstraudstyr

· Udstyrspakke A: Bluelink (Go! PLUS) 4.995,-

· Udstyrspakke B: Lædersæder, elektrisk førersæde med hukommelsesfunktion og 
  ventilation i førersæde samt varme i bagsæder (Go! PLUS) 24.990,-

· Udstyrspakke C: Bluelink, lædersæder, elektrisk førersæde med hukommensesfunktion, 
  soltag inkl. LED-belysning i kabine, varme i bagsæder og trådløs opladning af mobiltelefon*
  (Go! PLUS)

39.475,-

*Kræver Qi-kompatibel smartphone. 

Udstyrspakkerne kan ikke kombineres. 

Ovenstående priser er beregnet med 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Spørg din fohandler. 

Farver 

Standard

Polar White (WAW)

Speciallak

Electric Shadow (USS)

Metallak

Intense Blue (YP5)

Phantom Black (NKA)

Fluidic Metal (M6T)

v
Typhoon Silver (T2X)

Iron Gray (YT3)

Fabriksbestilling ikke mulig

Billede kommer Cyber Grey (C5G)

Billede kommer Amazon Grey (A5G)



Ladeløsninger - CLEVER

Løsning Inkluderet Installationspris Opladning Pris

Clever Go-ladebrik Clever-ladebrik - Clever-ladenetværk
Forbrugsbaseret 

3,5 kr. pr. kWt (normal- og hurtigladning)
5 kr. pr. kWt (lynladning)

Clever Unlimited 
Network Clever-ladebrik - Clever-ladenetværk

625 kr./md.
Mindstepris i bindingsperioden:

3.750 kr. (6 mdr.)
Ubegrænset opladning til en fast pris 

Clever Unlimited Clever-ladebrik samt 
installation af ladeboks 2.500 kr. 

Clever-ladenetværk 
samt opladning 

hjemme

749 kr.
Mindstepris i bindingsperioden:

6.994 kr. (6 mdr.)
Ubegrænset opladning til en fast pris

Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Inkl. lån af ladeboks på 
privatadresse (DK). Installation: Ekstraomk. kan forekomme, f.eks. ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde 
strøm, som er brugt til opladning v/ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.

Ladeløsninger - OK 

Løsning Inkluderet Installationspris Opladning Mdl. pris Kørselsbehov

OK Ladepakke

Standardinstallation 
og kabelholder 

Refusion af elafgift på 
1,12 kr. pr. kWt

2.995 kr. Opladning hjemme
199 kr.

Plus forbrug med
Grøn OK El Flex til markedspris

<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: 13/04/21 - Version-nr.: 1
Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl og ændrin-
ger i registreringsafgiften. 5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der er solgt 
af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i garantihæftet under 
”Hyundais garantibestemmelser”, som kan læses på https://www.hyundai.dk/ejer/garanti-og-vejhjaelp/
garanti. 8 års batterigaranti er gældende for biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 160.000 km 
og minimum 30% forringelse. 


