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IONIQ electric

Comfort

Voimalinjat ja varustetasot

Style

IONIQ Electric 38 kWh 136 hv
* Autoveroton hinta 30.9.2021 jälkeen ensirekisteröidylle autolle.
Valmisteilla olevan autoverolain muutosta koskevan lakiluonnoksen mukaisesti täyssähköautot vapautetaan autoverosta 01.10.2021 alkaen 01.01.2022 voimaan astuvalla lailla.
Laki koskee voimaan tulleessaan takautuvasti 30.09.2021 jälkeen ensirekisteröityjä uusia täyssähköautoja. Mikäli valmisteltavana olevaa lakia ei hyväksyttäisi valtio-neuvoston
budjettiesityksessä olevassa muodossa, autoveron määrä voidaan periä asiakkaalta jälkikäteen.
Työsuhdeauton autoverotuksessa ja luontoisetuarvon laskennassa ei voida vielä loka-joulukuussa soveltaa autoverotonta hintaa. Loka-joulukuussa on vielä käytettävä
autoverollista hintaa autoedun laskemisessa. Autoveron poiston myötä loka-joulukuulta peritty vero oikaistaan verotuksessa tammikuussa.
Lisäksi autosta jonka kokonaishinta on enintään 50 000 € voi vähentää valtion hankintatuen 2000 € kun kauppasopimus on tehty 30.11.2021 mennessä.
Kokonaishinta on tilaus- ja kauppasopimukselle määritettävä alennukset sisältävä myyntihinta (ei ovh. hinta). Tarvikkeita ja autoliikkeessä jälkiasennettavia autoverottomia
varusteita (esim. talvirenkaat, vetokoukku) ja toimituskuluja ei lasketa kokonaishintaan. Autovero tulee vielä loka-joulukuussa laskea täyssähköautojen kokonaishintaan, kun
määritellään täyssähköauton hankintatukikelpoisuutta. Katso tarkat sähköauton hankintatuen ehdot: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/sahkoauton-hankintatuki

Tärkeimmät vakiovarusteet

Comfort

Style

Hätäjarrutusassistentti -Forward CollisionAvoidance Assist (FCA)
Automaattinen Kaksialue-Ilmastointi
7,0" Supervision Cluster -mittaristo
Pysäköintitutka takana
Säädettävä hyötyjarrutus / vaihtosiivekkeet
Vakionopeudensäädin
8" värikosketusnäyttö
Android Auto / Apple Car Play -valmius*
uusi * langattomalla älypuhelin yhdistetävyydellä
Peruutuskamera dynaamisin apuviivoin
Lämmitettävä nahkaverhoiltu ohjauspyörä
eCall

uusi Bluelink-telematiikka
Sähkösäätoinen kuljettajan istuin, 2 muistipaikkaa
Smart Key - älyavain
Älykäs vakionopeudensäädin
Langaton Qi - älypuhelimen lataus
Sisätilojen tunnelmavalaistus
Sähköinen käsijarru
Lämmitys takaistuimen reunapaikoilla
Ilmastoinnin suuttimet takana
Automaattisesti himmentyvä taustapeili

Renkaat ja vanteet
Vanteet 6.5J X 16"
Renkaat 205/60R16

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa
ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun CO2-päästöarvon mukaisesti. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat
keskivertoajoa jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja
toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka
lyhentyy ja kulutus lisääntyy huomattavasti, hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta
ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän
kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttaa varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.
Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.
Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

Tekniset tiedot
Sähkömoottorin tyyppi
Suurin teho
Suurin vääntö
Sähköauton akun tyyppi
Sähköauton akun kapasiteetti
Kiinteä laturi (AC)
Latauspistoke
Sähköauton akun energiatiheys
Sähköauton akun jännite
Ohjeellisia latausaikoja
Sähköauton lataamiseen sopiva suko pistoke, esim. 220 V / 12 A / 2,6 kW
Koti- tai julkinen latausasema (Type 2) 3,6 kW -22 kW
Pikalatausasema (CCS): 50 kW - 100 kW

Kestomagnetoitu synkronimoottori
100 kW (136 hv)
295 Nm
Litium-ioni-polymeeriakku (Li-Ion Po)
38,3 kWh
7,2 kW (1-vaihe)
IEC 62196-2 Type 2 (Mennekes) ja IEC 62196-3 (CCS)
111,2 Wh/kg
319 V
n. 16 h
n. 11,5 - 6 h
n. 57 - 54 min*
* 5 - 80 % tasoon

Suorituskyky
Huippunopeus
Kiihtyvyys 0 - 100 km / h
Toimintamatka sähköllä yhdistetty/kaupunki (WLTP)
Polttoaineen kulutus ja päästöt
CO2-päästö
Sähkönkulutus
Voimansiirto
Tyyppi
Kytkin
Vaihteisto
Alusta
Ohjaus
Jarrut
Jousitus

165 km/h
9,9 s
311 km / 412 km
0g / km (wltp)
138 Wh/km
Etuveto
Automaattinen
Yksinopeuksinen alennusvaihde

Edessä
Takana
Edessä
Takana

Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus
Jäähdytetyt levyjarrut
Levyjarrut
McPherson-joustintuet, kaasuiskunvaimentimet
MultiLink-monivarsituenta

Massat ja tilavuudet
1 495 - 1 550 kg
1880 kg
-

Omamassa (min - max)*
Kokonaismassa
Perävaunumassa, jarruton
Perävaunumassa, jarrullinen
Kääntösäde 5,3 m
Mitat

Korkeus 1 450 mm

Maavara 140 mm
Akseliväli 2 700 mm
Pituus 4 470 mm

Leveys 1 820mm

Tavaratila 350 - 1410 l

Lataus
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CCS tasavirta (DC) pikalatauspistoke sekä Type 2 vaihtovirta (AC) latauspistoke

ICCB charging cable (ICCB in cable control box) latausjohto suko
pistokkeeseen. Mahdollisuus säätää latausvirta 8A / 10A / 12A.
Ulkoiset varusteet

UV suojatut Solar Glass tuuli- ja etusivulasit
Korin väriset ovenkahvat
Kromin väriset ovenkahvat
Lämmitettävä takalasi
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit
Sähköisesti taittuvat ulkopeilit lähestymisvaloilla
Ikkunalista

-

Musta

Satiinikromi

Ajovalot
Projektiotyyppiset halgoneeni ajovalot
Kaksois-led -ajovalot
Takaspoileriin integroitu led-lisäjarruvalo
Ulkopeileihin integroidut sivuvilkut
Led-päiväajovalot ja takasumuvalo
Led-seisontavalot
Led-takavalot
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Sisätilojen varusteet
Lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä jossa korkeus ja etäisyyssäädöt
3 vaiheisesti säädettävä Istuinlämmitys etuistuimilla
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
Sähkösäätöinen ristiseläntuki kuljettajan istuimessa
Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsimen nuppi (hybrid ja Plug-in)
Kyynärnoja ja säilytyslokero edessä
Mukitelineet edessä ja takana takaistuimen keskikyynärjnojassa
Karttavalot ja aurinkolasikotelo kattokonsolissa
Lehtitasku etuistuimen selkänojassa
Valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa
60:40-suhteessa jaettava takaistuimen selkänoja
Sähkösäätöiset lasinnostajat edessä ja takana
Tavaratilan suojaverho, kuormansidontalenkit ja verkko tavaroiden kiinnittämiseen
Valaistu tavaratila
Kromatut ovien sisäkahvat
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Sisustusvaihtoehdot

Style

Comfort / Limited Edition

Style / Limited Edition

-

o

-

o

-

o

Tumman harmaa kangasverhoilu

Fossil Gray
Tumman harmaa nahkaverhoilu
Etuistuinten tuuletus.

Shale Gray

Musta /saviliuskeen harmaa
kaksivärinen nahkaverhoilu
Etuistuinten tuuletus.

Sähkönharmaa nahkaverhoilu
Etuistuinten tuuletus.

Electric Shadow

Tieto- ja viihdejärjestelmä
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8" värikosketusnäyttö

10.25" värikosketusnäyttö

6

8

7" täysin digitaalinen
-

7" täysin digitaalinen

Mukavuusvarusteet
Vakionopeudensäädin
Mukautuva tutkaohjattu vakionopeudensäädin
Auto Defog -tuulilasin huurteenpoistojärjestelmä
Automaattinen ilmastointilaite
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot
Drive Mode -ajodynamiikan valinta (Eco/ Normal / Sport)
Nopeudenrajoitin
PTC-lämmitysvastus
Raitisilmasuodatin
Sadetunnistin
Lämpöpumppu
Akun lämmitysjärjestelmä
Smart key -avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä
Sähköinen käsijarru
Lähestymisvalot ulkopeileissä
Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Istuinlämmitys takaistuimen reunapaikoilla
Sähkösäätöinen kuljettajan istuin, 2 muistiprofiilia
Ilmasuuttimet takamatkustajille
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Turvallisuus
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) auto, jalankulkija sekä polkupyöräilijä -tunnistuksella
Etumatkustajan turvatyyny
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä avaimella
HAC-mäkilähtöavustin
Kaistavahti- ja kaistallapitoavustin (LKA)
Kaksi ISOFIX-turvaistuimen kiinnityspistettä takaistuimella
Koko matkustamon mittaiset turvaverhot
Kuljettajan polviturvatyyny
Kuljettajan turvatyyny
Pesunesteen loppumisen merkkivalo
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
Renkaan paikkasarja
Sivuturvatyynyt edessä
Törmäysvaroitin (FCWS)
Peruutuskamera
Pysäköintitutka takana
Pysäköintitutka edessä
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-
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(käyttökielinä mm. suomi, englanti, ruotsi ja saksa)

Tieto-viihdejärjestelmä
Android Auto ja Apple CarPlay valmius (langaton 8" värikosketusnäytön yhteydessä)
12 V virran ulosotto (2 kpl)
Kaiuttimet
USB-liitin
Bluetooth-matkapuhelinvalmius , kaksois yhdistettövyydellä
DAB-viritin
Ohjauspyörän audiosäätimet
Ajotietokone (käyttökielinä mm. suomi, englanti, ruotsi ja saksa)
Supervision Cluster -infonäyttö
Langaton Qi - älypuhelimen lataus

-

-

Tehdaslisävarusteet ja varustepaketit
Navigation Pack -varustepaketti:
> Navigointijärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä (käyttökielinä mm. suomi, ruotsi ja englanti)
> 8 kaiuttimen Infinity Sound System - Hi-Fi äänentoistojärjestelmä
> Live-palvelut
> Eco DAS - taloudellisen ajon assistentti
> Dual Bluetooth - mahdollisuus liittää- kaksi älylaitetta yhtä aikaa
> Älykäs liikennemerkkien tunnistus
> BlueLink -telematiikka

ovh.

LED Pack kaksois led -ajovalot, led parkkivalo

ovh.

Safety Pack - Katvealueen varoitusjärjestelmä (BCW), risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCCW),
etupysäköintitutka, edistynyt kaistaa seuraava Lane Following Assist (LFA)

-

Leather Pack -varustepaketti:
> istuinten nahkaverhoilu ja keinonahalla verhoiltu keskikyynärnoja edessä
> Tuuletetut etuistuimet
Tummennetut taka- ja sivulasit

Intense Blue YP5 veloitukseton metalliväri

Fiery Red (PR2) helmiäisväri

Fludic Grey (M6T) metalliväri

Amazon Gray (A5G) metalliväri

Polar White (WAW) erikoisväri

Autoveroton
hinta

Arvioitu
autovero

Kokonaishinta

-

ovh.

-

ovh

Cyber Grey (C5G) metalliväri

Electric shadow (USS) erikoisväri

Typhoon Silver (T2X) metalliväri

Phantom Black (NKA) helmiäisväri
-> 30.09.2021
rekisteröidyt
autot

ovh.

Autoedun
verotusarvot
-> 31.12.2021
rekisteröidyt autot

1.10.2021 ->
rekisteröidyt
autot

Autoedun
verotusarvot
1.1.2022->
rekisteröidyt autot

Vapaa
/kk

Kokonaishinta*

Vapaa
/kk

Käyttöetu
/kk

Yhdistetty
polttoaineen kulutus
ja päästöt

Käyttöetu
CO2 g/km l/100 km
/kk

IONIQ electric
38 kWh 136 hv Comfort MY21
38 kWh 136 hv Style MY21

38 390,26 €
40 339,14 €

1 000 €
1 051 €

39 390 €
41 390 €

480 €
510 €

435 €
465 €

38 390,26 €
40 339,14 €

460 €
490 €

415 €
445 €

0
0

-

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa
ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun CO2-päästöarvon mukaisesti. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat
keskivertoajoa jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja
toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka
lyhentyy ja kulutus lisääntyy huomattavasti, hetkellisesti se voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta.
Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista,
lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttaa varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.
Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.
Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

