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Hyundai IONIQ hybrid sai hinnat 
 
Hyundai IONIQ–malliston ennakkomyynti on käynnistynyt ja autoja voi tilata nyt Hyundai IONIQ- 
jälleenmyyntiliikkeistä. Malliston ensimmäisenä versiona Suomeen on hinnoiteltu IONIQ hybrid –
malli. IONIQ hybridin varustelu täyttää vaativammatkin toiveet ja jo hinnaston edullisimman 

Comfort-version vakiovarusteet ovat kilpailijoihin verrattuna ylivertaiset.   
 
Hyundai IONIQ hybrid Comfort -mallin vakiovarustelu pitää sisällään mm: kevytmetallivanteet, 
automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän, törmäysvaroittimen, mukautuvan vakionopeuden 
säätimen, automaattisen kaksialueilmastoinnin, peruutuskameran, kosketusnäytöllä varustetun 

audiojärjestelmän, lämmitettävän ohjauspyörän, kaistavahdin, sadetunnistimen, sekä Bluetooth 
–matkapuhelinvalmiuden.  
 
Hyundai IONIQ hybrid Comfort mallin hinta on 27.990. Hyundai IONIQ hybrid mallissa on myös 
markkinoiden kattavin takuu, 5 vuotta ilman kilometrirajaa. Korkeajänniteakkujen takuu on 8 
vuotta tai 200.000 kilometriä. 

 
Hyundai IONIQ hybrid 
 
IONIQ hybridin kaksi moottoria toimivat saumattomasti yhteen. Ajaminen on yhtä helppoa 
kuin perinteisellä autolla. Moottorit toimivat automaattisesti yhdessä tai erikseen, tilanteen ja 

energian tarpeen mukaan. Mittaristo kertoo aina kuljettajalle, kumpi moottori tuottaa voimaa. 
 
IONIQ hybrid -mallien bensiinimoottorina on suorasuihkutuksella varustettu 1.6 GDI Kappa -
moottori. Nelisylinterinen moottori tuottaa 105 hv ja 147 Nm väännön. Moottori on räätälöity 
toimimaan hybrid-malleissa yhdessä pehmeästi vaihtavan kuusinopeuksisen DCT-

kaksoiskytkinvaihteiston kanssa. 
 
Sähkömoottori mahdollistaa myös puhtaasti sähköllä ajamisen ja tarjoaa kuljettajan käyttöön 
heti moottorin koko vääntöalueen. IONIQ hybrid-mallin sähkömoottori tuottaa tehoa 32 kW 
(43,5 hv) ja vääntöä 170 Nm. Voimansa moottori saa takaistuinten alle sijoitetuista 1,56 kWh 
litium-ioni-polymeeri –akusta. Yhdessä 1.6 GDI-bensiinimoottorin kanssa se tarjoaa 

maksimitehon 103,6 kW (141 hv) ja 265 Nm:n väännön. IONIQ hybrid-mallin yhdistetty 
polttoaineenkulutus on vain 3,4 litraa / 100km ja CO2-päästö on 79 g/km. 
 
Parantaakseen auton polttoainetehokkuutta sekä dynaamista ajokokemusta, kuljettaja voi valita 
SPORT- tai ECO-ajotilan. SPORT-toiminto pitää pienemmän vaihteen kytkettynä pidempään ja 

yhdistää bensiini- ja sähkömoottorin tuottaman maksimitehon. ECO-asennossa 
kaksoiskytkinvaihteisto optimoi vaihteiston polttoainetaloudellisuutta vaihtamalla aikaisemmin 
suuremmalle vaihteelle. 
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Tehokas ja kompakti rakenne on otettu huomioon, kun akkujärjestelmä on sijoitettu takaistuinten 
alle. Akuston sijoituksessa ei tarvittu lainkaan kompromisseja sisä-ja tavaratilojen mitoitukseen. 
Hyundai IONIQ hybrid-mallisto tarjoaa luokkansa kärkeä olevat tavaratilat; 443 litraa (VDA 211) 
ja takaistuimet alas taitettuna 1505 litraa (VDA 214). 

 
IONIQ-mallisto tarjoaa auton ja mobiililaitteiden liitettävyyteen uudenlaisia käyttökokemuksia.  
Android Auto, Apple Car Play, TomTom live -palvelut sekä langaton älypuhelimien lataustoiminto 
tuovat laitteiden helpon käyttävyyden asiakkaille. Auton kaikki sähköinen viestintä on ohjattu 
keskikonsolin tyylikkäälle 7-tuumaiselle TFT-näytölle. 
 

Hyundain IONIQ-malliston tärkeimpiä ominaisuuksia on kierrätys- sekä ekologisesti kestävien 
materiaalien innovatiivinen käyttö. Esimerkiksi sisäovien verhoiluihin on käytetty 
mahdollisimman luonnollisesti tuotettua muovia, johon on yhdistetty mm. hienoksi jauhettua 
puuta sekä vulkaanista kiveä. 
 

Sama ratkaisumalli ulottuu myös auton muihin osiin. Sokeriruo’osta jalostetut raakamateriaalit 
on osittain lisätty mm. kattoverhoiluun sekä mattoihin. Nämä materiaalit auttavat myös 
parantamaan auton sisäilman laatua, ja ne myös helpottavat osien kierrätystä auton elinkaaren 
lopussa. Auton maalipinnassa on lisäksi käytetty ainesosia, jotka on uutettu soijapapuöljystä. 
 

IONIQ on jo voittanut virtaviivaisella muotoilullaan arvostetun ja himoitun vuoden 2016 Red Dot 
–muotoilupalkinnon. Malli on jo kuudes Hyundai, joka on saanut Red Dot -palkinnon kolmen 
edellisen vuoden aikana. 
 
Hyundai Suomessa 
 

2001 perustettu Hyundai Motor Finland on osa Bassadone Automotive Nordicia.  
Koko Hyundai-henkilöautomallistolla on viiden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.  
Takuu sisältää myös tieturvan sekä määräaikaishuoltojen välillä tehtävät kausitarkistukset. 
 
Lisätiedot: 
Hyundai Motor Finland Oy / Kellokukantie 2 / 01300 Vantaa 
PR & Viestintäpäällikkö / Sami Takaneva / Puh: 050 3800 758 / email: 
sami.takaneva@hyundai.fi 
 
Kuvat sekä videomateriaalit saatavilla osoitteista: 
hyundai.news 
news.cision.com/fi/hyundai-motor-finland 
Seuraa Hyundaita Facebookissa: facebook.com/hyundaifinland,  
Twitterissä: @HyundaiEurope 
Instagramisssa: @HyundaiEurope. 


