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Hyundai esittelee uutuuksia Auto 2016  
-tapahtumassa Helsingissä 
 

• Täysin uusi Hyundai i30 ennakkoesittelyssä 

• IONIQ-mallisto ensiesittelyssä sekä koeajettavana 

 
Hyundai esittelee Auto 2016 -tapahtumassa Helsingissä useita Suomessa 
ennennäkemättömiä uutuusmalleja. Messuyleisöllä on viikonlopun aikana mahdollisuus 
tutustua sekä myös koeajaa uutuusmalleja. Hyundain messuosasto on osa Bassadone 
Automotive Nordicin osastoa 6a 59. 
 
Uuden sukupolven i30-mallisto 
 
Hyundai tuo Auto 2016 -tapahtumaan juuri Pariisissa esitellyn täysin uuden i30-mallin.  
Uuden sukupolven i30 tuo tarjolle uusia moottoreita, innovatiivisia mobiililaitteiden 
yhdistettävyystoimintoja sekä hienostunutta designia. Malli tarjoaa myös viimeisimmät 
edistykselliset aktiiviset turvallisuusominaisuudet. 
 
Uuden sukupolven i30 tulee muodostamaan kokonaisen malliperheen. Yksittäisiä malleja 
yhdistää ajaton ja tasapainoinen muotoilu, joka on yhtä harmoninen korityypistä riippumatta.  
Hyundai laajentaa ensi vuoden aikana i30-mallistoa uudella wagon-mallilla, fastback-
versiolla sekä korkean suorituskyvyn omaavalla N-mallilla. Uuden sukupolven 5-ovisen i30-
mallin myynti alkaa Suomessa keväällä 2017. 
 
Uusi IONIQ-mallisto 
 
Auto2016-tapahtumassa on myös mahdollisuus tutustua ensi kertaa uuteen Hyundai IONIQ-
mallistoon. Ennakkoesittelyssä osastolla ovat uudet IONIQ electric ja hybrid. Messuyleisöllä 
on myös mahdollisuus koeajaa viikonlopun aikana uusi IONIQ hybrid. 
 
Hyundai IONIQ on maailman ensimmäinen kolme sähköistä voimalinjaa tarjoava 
automallisto.  Hyundai tarjoaa IONIQ-mallille koko autoteollisuuden parhaan takuun, 5 vuotta 
ilman kilometrirajaa, lisäksi autossa oleville korkeajänniteakuille Hyundai tarjoaa 8 vuoden / 
200.000 kilometrin takuun. 
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IONIQ hybrid ja electric mallien ennakkomyynti on käynnistynyt Suomessa. IONIQ hybrid -
malliston hinnat, ovat alkaen 27.990 € ja IONIQ electric -malliston 36.990 €. IONIQ hybrid 
malliston myynti alkaa vielä tämän vuoden aikana ja IONIQ electric-mallisto saapuu 
kauppoihin ensi vuoden alussa. IONIQ plug-In -malliston myynti käynnistyy kevään 2017 
aikana. 
 
Tutustu messuilla myös muuhun Hyundai-mallistoon 
 
Täysin uuden i30-mallin ja IONIQ hybridin ja electricin lisäksi Hyundai tuo messuille esille 
koko uudistuneen mallistonsa. Viikonlopun aikana esillä ovat i20, i20 Active, i30 Wagon, i40 
Sedan, i40 Wagon, Tucson, Santa Fe -mallit. 
 
Tule ja viihdy Hyundain messuosastolla 
 
Hyundai tarjoaa medialle sekä messuyleisölle mahdollisuuden vauhdikkaaseen ja tarkkuutta 
vaativaan ajosuoritukseen osastollaan. Medialla on jo torstaina mahdollisuus koeajaa 
ennakkoon Thierry Neuvillen, Hayden Paddonin tai Dani Sordon uudella i20 WRC-autolla. 
 
Viikonlopun nopein rattitaituri voittaa itselleen Hyundai Motorsportin VIP-paketin ensi kesän 
Neste Ralliin.  

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 
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Hyundai sosiaalisessa mediassa: 

Facebookissa: facebook.com/hyundaifinland, 
Twitterissä: @HyundaiEurope, @HMSGOfficial 
Instagramissa: @HyundaiEurope

 
 


