
Alla priser är inklusive moms och exkl. metalliclack. Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar 
utan förvarning. Med reservation för tryckfel. 5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som 
är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.  
8 års batterigaranti gäller upp till 160 000 km.

Datum: 2022-10-07

Standard Range

Elmotor Utrustningsnivå Förbrukning* Räckvidd* CO2* Rek. 
kundpris

Rek.  
kampanjpris **

Privatleasing- 
pris från/mån1)

58 kWh RWD 170 hk Essential 16,7 kWh/100 km 384 km 0 g 559 900 kr 524 900 kr

58 kWh RWD 170 hk Advanced 16,7 kWh/100 km 384 km 0 g 599 900 kr 564 900 kr

Long Range

77,4 kWh RWD 228 hk Essential 17 kWh/100 km 507 km 0 g 594 900 kr 559 900 kr 6 600 kr

77,4 kWh RWD 228 hk Advanced 17 kWh/100 km 507 km 0 g 634 900 kr 599 900 kr 7 145 kr

77,4 kWh AWD 325 hk Essential 17,9 kWh/100 km 485 km 0 g 629 900 kr 594 900 kr

77,4 kWh AWD 325 hk Advanced 17,9 kWh/100 km 485 km 0 g 669 900 kr 634 900 kr 7 585 kr

Garanti Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka Standard 0 kr

1 års vägassistans Metalliclack 8 900 kr

5 års lackgaranti Pärleffekt 8 900 kr

8 års batterigaranti eller 160 000 km Matt 11 900 kr

12 års garanti mot genomrostning

*  WLTP-standard
 **  Kampanjpris t.o.m. 2022-12-31. Gäller IONIQ 5 modellår 2023, eller så länge tilldelning av gällande specifikation av modellår 2023 finns kvar. 

1) Ovanstående privatleasingexempel är baserat på 36 mån leasing, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max 
körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden max 3 000 mil. Sedvanlig kreditprövning sker. Om bilen är berättigad 
till klimatbonus kommer det under grundleasingtiden utgå en klimatrabatt på leasingavgiften. Leasegivaren har rätt att ändra klimatrabattens storlek 
eller besluta att klimatrabatten inte ska utgå om förutsättningarna för klimatrabatten ändras och kan i dessa fall kräva återbetalning för redan 
erhållen klimatrabatt. Leasegivaren har således rätt att kräva återbetalning för erhållen klimatrabatt även om leasetagaren löser leasingavtalet i förtid. 
Privatleasingpris beräknat på förväntad klimatbonusnivå fr.o.m. 2023-01-01 (50 000 kr).

KLIMATBONUS 70 000 kr (Gäller t.o.m. 2022-12-31. Ej inräknat i rek. pris)
Gäller bilar med nybilspris upp till 700 000 kr. Klimatbonus beslutas och utbetalas av Transportstyrelsen.

IONIQ 5 
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Utrustningsnivå

Essential

· 1 x USB-laddare fram · Elmanövrerat förarsäte

· 12,3” TFT LCD instrumentering · Eluppvärmd ratt

· 12,3” TFT LCD pekskärm med navigationssystem · Eluppvärmda säten fram

· 18” skivbromsar fram & bak · Filhållningsassistans, aktiv (LKA)

· 19” aluminiumfälgar · Filkörningssystem, aktiv (LFA)

· 2 x USB-laddare bak · Förberedd för drag

· 3-fas 10,5kW ombordladdare (OBC) · Förvärmningssystem av batteri

· 6:4 delat/fällbart baksäte · Helljusassistans

· ABS+ESC+DBC+HAC+TSA+MCB · Höj- och sänkbara framsäten

· Adaptiv farthållare m. Stop&Go-funktion · Infällda dörrhandtag (Flush Handles)

· Auto Light · ISOFIX yttre baksäten

· Automatisk klimatanläggning, 2-zons · Körlägesväljare

· Automatisk skyltavläsare (ISLA) · LED bakljusgrupp

·  Avancerad autobroms m. detektering av fordon, 
cyklister och fotgängare (FCA JX) · LED hel- och halvljus

· Backkamera · LED varsel- och positionsljus

· Barnlås (Auto) · Läderklädd ratt

· Battery Conditioning (för optimal DC-laddning) · Motorvägsassistans 1.5 (HDA 1.5) 

· Bluelink® Connected Car services* · Parkeringssensorer fram och bak

· Bluetooth & DAB · Rattpaddlar

· Delläderklädsel (läder & ull) · Regnsensor

· Dimljus bak · Rörlig/justerbar mittkonsol

· Däckreparationssats · Smart Key 

·  Dödavinkelvarnare m. varning för korsande trafik vid backning · Svankstöd förare (el)

· eCall · Trådlös mobilladdare

· Elektriskt infällbara sidospeglar med värme · UV-skydd på vindruta och framdörrarna

· Elektronisk parkeringsbroms ·  V2L (Vehicle To Load) – invändigt och utvändigt

· Elektronisk växelväljare (Shift-By-Wire) · Ventilationskanaler bak

· Elektroniskt avbländande innerbackspegel (ECM) · Värmepump

· Elmanövrerad baklucka (ställbar i höjd) 

* Inkluderar 3 års gratis abonnemang. 
  Efter den kostnadsfria perioden uppgår abonnemangsavgiften till 109 kr/månad. Abonnemanget förlängs inte automatiskt efter gratisperioden.

Advanced

· Essential-utrustning + ·  LED hel- och halvljus (dubbla projektionslinser)

·  360-kamera ·  Läderklädsel

·  Head-Up Display (med Augmented Reality-funktioner) ·  Minnesfunktion förarsäte

·  Aluminiumpedaler ·  Premium Relaxation förarsäte

·  Autobroms vid backning ·  Fjärrstyrt självparkeringssystem (Remote smart parking assist)

·  Bose® Premium ljudsystem med 8 högtalare ·  Solgardiner, 2:a raden

·  Dödavinkelvarnare med bild i instrumentering ·  Stämningsbelysning

·  Elmanövrerat passagerarsäte ·  Svankstöd passagerare (el)

·  Eluppvärmda ytterplatser i baksätet ·  Tonade rutor bak

·  Exteriört designpaket ·  Ventilerade säten fram
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Fabriksmonterad extrautrustning

Essential & Advanced

·  20” aluminiumfälgar: Detta tillval sänker räckvidden med ca. 7% Endast till 77,4 kWh  7 900 kr

·  Soltak: Soltak (ej öppningsbart), LED interiörbelysning  14 900 kr

·  Smart Sense-paket*: Autobroms vid korsning (detektering av fordon från höger och vänster), motorvägsassistans 2 (HDA 2)  10 000 kr

*Observera att detta tillval påverkar leveranstiden

Advanced

·  Komfortpaket PLUS: Minnesfunktion passagerarsäte, Premium Relaxation passagerarsäte, 
elmanövrerad 2:a sätesrad & automatiska infällda dörrhandtag (Auto Flush Handles)  11 900 kr

·  Digitala sidobackspeglar*  14 900 kr

*Observera att detta tillval påverkar leveranstiden
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Färger 

Atlas White 
Standard 
(SAW)

Cyber Grey 
Metalliclack 
(C5G)

Galactic Grey 
Metalliclack 
(R3G)

Abyss Black
Pärleffekt 
(A2B)

Lucid Blue 
Pärleffekt 
(U3P)

Digital Teal-Green  
(M9U)

Gravity Gold 
Matt 
(W3T)

Gravity Gold 
Matt 
(W3T)

Atlas White 
Matt
(WAM)

Interiörfärger 

Svart
Delläderklädsel (Läder & ull)
(NNB)

Ljus Grå + Mörk Grå
Läderklädsel
(YGN)

Svart
Läderklädsel
(NNB)

Mörk Grön + Ljus Grå
Läderklädsel
(VKE)

Ljus Grå + Mörk Grå
Delläderklädsel (Läder & ull)
(YGN)

Fälgar

19” aluminiumfälgar 20” aluminiumfälgar
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Teknisk specifikation

Motor
Växellåda

58 kWh
RWD 170 hk

77,4 kWh
RWD 228 hk
AWD 325 hk

Motor Typ Permanent Magnet Synchronous Motor

Effekt hk, RWD/AWD (kW) 170 (125) 228 (168) / 325 (239)

Vridmoment, RWD/AWD (Nm) 350 350/605

Batteri Batterityp Litiumjon polymer

Batterivikt 370 476

Batterikapacitet (kWh) 58 77,4

Räckvidd WLTP (km) 384 485-507*

Prestanda Toppfart (km/h) 185

Acceleration 0-100 km/h, RWD/AWD (sek) 8,5 7,4/5,2

Bränsle & miljö* Bränsle El

Elförbrukning, blandad WLTP (Wh/km) 168 168-177*

CO2-utsläpp, blandad WLTP (g/km) 0

Fordonsskatt (kr) 360

Chassi Hjulupphängning fram McPherson Strut-typ

Hjulupphängning bak Multi Link-typ

Däckdimension/fälg
235/55R 7.5J x 19” aluminiumfälg
255/45R 8.5J x 20” aluminiumfälg

Bromssystem
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) & skivbromsar  

fram och bak.

Dimensioner (mm) Längd/Bredd/Höjd/Axelavstånd/Markfrigång 4 635/1 890/1 605/3 000/160

Lastutrymme, uppfällt/nedfällt baksäte (liter) 527/1587

Frunk, lastutrymme fram, RWD/AWD (liter) 57/24

Benutrymme fram/bak 1 060-1 138/884-1 002

Takhöjd fram/bak (med soltak) 1 010-1 046 (1 015-1 050)/970-982 (977-965)

Axelbredd fram/bak 1 465/1 470

Vikter (kg)** Totalvikt 2 370 2 450-2 560

Tjänstevikt 1 830-1 910 1 935-2 125

Max släpvagnsvikt, bromsat/obromsat -/750 1 600/750

Max taklast 80

 * Förbrukningssiffror saknas för närvarande. Räckvidd är preliminär data och har ännu inte bekräftats från fabrik.
** Se registreringsbevis för exakta viktdata.


