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Power your world.
Med et futuristisk bildesign, miljøvennlige materialer, imponerende ytelse og avansert teknologi byr IONIQ 5 på rask  lynlading  
og en rekkevidde på inntil 481 km*. På tur har du god plass til familien, og når dere stopper kan du lade opptil 100 km ekstra rek-
kevidde på under 5 minutter. Bilen har støtte for ultrarask lynlading på opptil 220 kW, og du kan på  
bare 18 minutter lade fra 10% til 80%.

*  Rekkevidde på inntil 481 km er for IONIQ 5 med stor batteripakke og bakhjulstrekk. Rekkevidden kan variere avhengig av underlaget, kjørestilen din og batteritemperatur  
og omgivelsestemperatur. Med stor batteripakke og firehjulstrekk har IONIQ 5 Project 45 en rekkevidde på inntil 460 km med 19” hjul og 430 km med 20” hjul.  
Alle dataene er målt etter WLTP.

Unike LED-hovedlykter med 256 parametriske piksler.
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Et nytt designspråk.

IONIQ 5 har et rent og minimalistisk design. Det heldekkende panseret går helt ut til sidene og minimerer panelåpningene. Den unike  
 lyssignaturen med LED-piksellykter vil også være et kjennetegn på alle IONIQ-modeller. LED-lyktene har 256 parametriske piksler.

De aerodynamiske felgene viderefører designtemaet og gir et eksklusivt og harmonisk 
 uttrykk.

De innovative parametriske LED-piksellampene bak understreker den unike rektangulære lyssignaturen.
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Romslig interiørdesign.

I IONIQ 5 er forskjellen mellom oppholdsrom og bil i ferd med å forsvinne. Den nye elbilplattformen har gitt oss 
muligheten til å skape en helt ny kupé. Et stort flatt gulv, forseter som kan legges ned i en behagelig hvileposisjon, og en 
midtkonsoll som kan skyves bakover til baksetene, gjør kupeen allsidig og komfortabel. I tillegg er det i stor grad brukt 
miljøvennlige materialer i IONIQ 5. Blant annet bidrar økologisk behandlet skinn og resirkulerte fibre til en bærekraftig 
produk sjonsprosess. Det er også brukt råmaterialer fra sukkerrør i taktrekk, teppe og setetrekk. Resultatet er både 
pent og resirkulerbart.
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Infotainmentskjermen på 12,3 tommer og det digitale instrumentdisplayet på 12,3 tommer gir enkel 
tilgang til alle kjøre-, sikkerhets- og infotainmentfunksjoner.

Det er ustrakt bruk av miljøvennlige materialer i kupeen i IONIQ 5. 

Forsetene kan legges ned i en komfortabel hvileposisjon med et tastetrykk. Du kan skyve midtkonsollen bakover til baksetene, for maksimal fleksibilitet.
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Interiørfarger.

Eksteriørfarger.

Sort Grå og mørkgrå Grå og “Dark Teal”-grønn

Phantom Black*

Gravity Gold**

Cyber Gray*

Lucid Blue*

Galactic Gray*

Mystic Olive-Green*

Shooting-Star Gray**

Digital Teal-Green*

Atlas White

* Metallic lakk
** Matt lakk
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Dimensjoner.
IONIQ 5 byr på all den plassen du trenger. Med optimale proporsjoner og svært lang akselavstand byr IONIQ 5 på langt mer plass ombord  
enn vanlige mellomstore SUVer.

Dette er en stor og romslig bil. Samlet bagasjeromsplass på 584 liter er for IONIQ 5 med bakhjulstrekk. IONIQ 5 med firehjulstrekk leveres med  
samlet bagasjeromsplass på 551 liter. Bagasjerommet bak i IONIQ 5 er på 527 liter nå baksetet er i bakerste posisjon. Bakseteraden kan skyves inntil 
20 cm frem. Ettersom akselavstanden er så lang som den er, er det meget god benplass bak. Så da kan man selv velge mellom mer bagasjeplass, 
eller enda mer plass i kupéen. IONIQ 5 er også utstyrt med frunk, altså et ekstra bagasjerom foran. Dette er på 24 liter i biler med firehjulstrekk og 
57 liter i biler med bakhjulstrekk.

1 605 mm

1 895 mm

3 000 mm

4 635 mm

2 680 mm

4 500 mm

2 600 mm

4 205 mm

1 865 mm

1 650 mm

1 800 mm

1 555 mm

IONIQ 5 TUCSON Plug-in Hybrid KONA Electric
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Hyundai er stolte av å tilby en av markedets aller beste fabrikkgarantier på fem år uten kilometerbegrensing,  
og i tillegg en av markedets beste garantier på driftsbatteriet i IONIQ 5. Den er på åtte år eller 160 000 km 
avhengig av hva som inntreffer først. Alle opplysningene i denne brosjyren er foreløpige og kan endres uten 
varsel. Av trykktekniske årsaker kan fargeprøvene som er gjengitt i denne brosjyren, avvike fra de faktiske 
 fargene. Produktene som er avbildet, er produkter som tilbys på det europeiske markedet. Bilen som er 
 avbildet eller beskrevet i denne brosjyren, kan være utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg, eller 
ikke leveres i Norge. Ikke alle modellvarianter er tatt med i denne brosjyren. Det tas forbehold om trykkfeil og 
endringer. Kontakt din Hyundai-forhandler for nærmere informasjon om hvilke farger og setetrekk samt hvilket 
utstyr som kan leveres.
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