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Cennik modelu
Rocznik 2017

   

electric

Promocyjne finansowanie
Wpłata 
własna

Okres 
umowy

RV / Rata 
balonowa

Wartość 
raty Premium Platinum

KREDYT SAMOCHODOWY 1
Hyundai Non-Stop Auto

40% 36 m-c 35% brutto 1 242 zł 1 372 zł

20% 48 m-c 30% brutto 1 836 zł 2 028 zł

LEASING 2
Hyundai Finance

40% 36 m-c 40% netto 919 zł 1 011 zł

20% 48 m-c 30% netto 1 475 zł 1 622 zł

1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt Non Stop Auto wynosi 8,76%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów 
kredytu) 56 700 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 71 973,38 zł, oprocentowanie stałe 6,99%, całkowity koszt kredytu 15 273,38 zł (w tym: prowizja 2 268 zł, odsetki 13 005,38 zł), 
69 miesięcznych rat równych w wysokości 1 043,09 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21 lipca 2016 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 66 328 zł,  
z wpłatą własną 9 620 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.
Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie 
zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta 
na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

2) Kalkulację sporządzono dla modeli EV IONIQ Premium w cenie netto 111 538,21 zł oraz EV IONIQ Platinum w cenie netto 122 699,19 zł w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M w wysokości 
1,66% z dnia 13 grudnia 2016 roku. Dla wpłaty wstępnej 40%, okresu leasingu 36 miesięcy, wykupu 40%, łączna suma opłat 109,65%. Dla wpłaty wstępnej 20%, okresu leasingu 48 miesięcy, wykupu 30%, 
łączna suma opłat 113,47%. 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. 
Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności do spłaty finansowania przez ubiegającego się o finansowanie.
Szczegóły u dealerów.

1) i 2) Propozycja finansowania przygotowana została przez BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Hyundai Finance jest nazwą handlową, pod którą BNP Paribas Leasing Services 
Sp. z o.o., oferuje swoje usługi we współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., na podstawie porozumienia z Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.
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Programy finansowe Hyundai

Hyundai Finance jest nazwą handlową pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi, na podstawie odrębnego porozumienia z Hyundai Motor Poland Sp. z o.o., 
będącym pośrednikiem kredytowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 

3) i 4) - Programy wynajmu samochodu Hyundai Abonament oraz Hyundai Fleet Lease dotyczą nowych samochodów marki Hyundai IONIQ i obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów. 

Po ocenie przedstawionych dokumentów, ostateczna decyzja o możliwości zawarcia umowy najmu zostanie podjęta przez operatora programu. Prezentowane programy nie są związane z ofertą sprzedaży 
samochodu, ale nie wyłączają promocji dealera. Propozycja wynajmu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przez okres najmu najemca ograniczony jest limitem kilometrów, które 
może przejechać wynajmowanym pojazdem, a po przekroczeniu którego zobowiązany jest do specjalnej opłaty za każdy kilometr ponad ten limit. Usługi kompleksowej obsługi serwisowej operatora 
prowadzone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie obejmują czynności obsługi codziennej pojazdu zgodnie z umową najmu z operatorem programu. Pełny pakiet ubezpieczenia oraz gwarancja 
pojazdu obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Szczegóły programu Hyundai Abonament, Hyundai Fleet Lease oraz gwarancji na pojazd, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych 
Dealerów Hyundai. Operatorem programów jest Grupa Masterlease (siedziby podane są na: www.masterlease.pl)

Sprawdź jak łatwo dostępny może być Hyundai IONIQ electric. Przygotowana gama programów 
finansowania pozwoli cieszyć się doskonałym samochodem, dostosowując się do Twoich preferencji. 

Oferta dla Ciebie
KREDYT Hyundai Non-Stop Auto 

•	 Niskie raty miesięczne dzięki wysokiej wartości końcowej samochodu
•	 Uproszczone procedury kredytowe
•	 Klient pozostaje właścicielem pojazdu w całym okresie finansowania 
•	 Elastyczna forma zakończenia umowy: Wykup samochodu przez Klienta, możliwość zmiany 

samochodu co 3 lub 4 lata bez konieczności wykupu samochodu, lub kontynuacja spłaty pozostałej 
części kredytu 

•	 Atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe od 2,99%

Oferta dla Twojej firmy
LEASING Hyundai Finance

•	 Elastyczna, szybka i wygodna forma finansowania samochodów firmowych,
•	 Leasing operacyjny: okres finansowania od 24 do 60 miesięcy
•	 Konkurencyjne warunki cenowe i możliwość planowania budżetu dzięki stałym ratom leasingowym
•	 Korzyści podatkowe; odliczenie podatku VAT oraz możliwość zaliczenia rat leasingowych do kosztów 

uzyskania przychodu
•	 Atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe od 2,99% 

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY Hyundai Fleet Lease (Full Service Leasing) 

•	 Połączenie finansowania leasingiem operacyjnym z obsługą firmowej floty 
•	 Czas trwania umowy od 24 do 60 miesięcy
•	 Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (grupa Masterlease)
•	 Pakiet usług dodatkowych w cenie: (serwis mechaniczny, samochód zastępczy, ubezpieczenie, opony 

zimowe, karty paliwowe)
•	 Elastyczna oferta umożliwiające korzystanie z wybranych usług dodatkowych
•	 Korzyści podatkowe: odliczenie podatku VAT oraz możliwość zaliczenia rat leasingowych do kosztów 

uzyskania przychodu

Oferta dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych

Hyundai Abonament
Nowoczesne rozwiązanie – dla Klientów indywidualnych i małych firm racjonalnie wykorzystujących swoje 
zasoby budżetowe. 
•	 Pakiet rozwiązań ułatwiających korzystanie z auta – finansowanie, ubezpieczenie, wymiana opon, 

serwisowanie, auto zastępcze. 
•	 Umowa na 13 lub 24 miesiące. 
•	 Pełna obsługa serwisowa w całej sieci Autoryzowanych Serwisów Hyundai
•	 W cenie wliczone ubezpieczenie i obsługa serwisowa w ASO
•	 Korzyści podatkowe: w przypadku firm możliwość odliczenia podatku VAT oraz zaliczenia rat 

leasingowych do kosztów uzyskania przychodu

JUŻ
WKRÓTCE

JUŻ
WKRÓTCE
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Cennik modelu
Rocznik 2017

electric

Cennik detaliczny PLN. Podane ceny są cenami brutto. Dotyczy samochodów z roku produkcji 
2017. Cennik ważny od 2.01.2017 r. Przedstawiony cennik promocyjny skierowany jest wyłącznie 
do Klientów indywidualnych, tj. nie korzystających z oferty dla firm. Szczegóły oferty dostępne są 
na www.hyundai.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

Cennik promocyjny
IONIQ ELECTRIC
120 KM

PREMIUM PLATINUM

149 900 zł 165 500 zł

Cennik podstawowy
IONIQ ELECTRIC
120 KM

PREMIUM PLATINUM

155 900 zł 171 500 zł
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Najlepsze połączenie 
dwóch światów!

Zero emisji. 
Zero kompromisów.

Radość z jazdy przy niewielkiej 
emisji spalin.

Trzy elektryzujące interpretacje.

plug-in electrichybrid
Najlepsze połączenie 

dwóch światów!
Zero emisji. 

Zero kompromisów.
Radość z jazdy przy niewielkiej 

emisji spalin.

Trzy elektryzujące interpretacje.

plug-in electrichybrid

IONIQ electric - mocne strony napędu

Polimerowe akumulatory litowo-jonowe 
(wysokonapięciowe)
Zwiększona moc wydajnych akumulatorów 
zapewnia prędkość maksymalną 165 km/h 
oraz zasięg aż do 280 km. Akumulatory są 
umieszczone w dolnej części nadwozia, co 
zdecydowanie poprawia właściwości jezdne.

Jednostka sterująca EPCU
EPCU, czyli „mózg” IONIQa, jest 
odpowiedzialna za kompleksową obsługę  
i nadzór nad wszystkimi systemami i układami 
znajdującymi się w pojeździe, takimi jak 
konwerter AC/DC, niskonapięciowy konwerter 
DC/DC czy jednostka sterująca VCU.

Silnik elektryczny
Silnik elektryczny prądu przemiennego  
z magnesami stałymi o maksymalnej mocy  
120 KM i maksymalnym momencie 
obrotowym 295 Nm zapewnia doskonałe 
przyspieszenia zwłaszcza przy niskich 
prędkościach.

Trzy różne jednostki napędowe

Zero emisji.
Zero kompromisów. 

Najlepsze połączenie
dwóch światów!

Radość z jazdy
przy niewielkiej emisji spalin.

Najlepsze połączenie 
dwóch światów!

Zero emisji. 
Zero kompromisów.

Radość z jazdy przy niewielkiej 
emisji spalin.

Trzy elektryzujące interpretacje.

plug-in electrichybrid

8 lat gwarancji lub 200 000 km gwarancji na akumulator litowo-jonowo-polimerowy 
Akumulatory tego typu charakteryzuje największa gęstość energii zmagazynowanej,  
czyli magazynują one większą ilość energii do wykorzystania przez silnik elektryczny.  
Co najważniejsze akumulatory litowo-jonowo-polimerowe charakteryzują się brakiem 
efektu pamięci co oznacza, że przez cały czas jest ich pełna, początkowa pojemność.

5 lat gwarancji bez limitu kilometrów* wyraża nasze zaangażowanie w oferowanie 
najwyższej jakości i świetnej obsługi. Dzięki temu będziesz cieszyć się jazdą przez długie 
lata.

Gwarancja obejmuje również:

8 lat Assistance | Ośmioletnia usługa pomocy drogowej obejmuje próbę naprawienia 
pojazdu na miejscu.  
W zależności od sytuacji zapewniamy: 
holowanie do najbliższego dealera Hyundaia, pojazd zastępczy, transport 
pasażerów lub zakwaterowanie. Szczegółowe warunki u dealerów.

5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego | Raz w roku użytkownik ma prawo do 
wykonania w ASO bezpłatnego sprawdzenia pięciu punktów kontrolnych samochodu.  
Usługa jest wykonywana poza przeglądami wynikającymi z harmonogramu przeglądów 
okresowych.

*  Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji, gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny, wystawiany 
przez sprzedawcę przy sprzedaży pojazdu. W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia jednej z następujących 
działalności gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz osób, gwarancja mechaniczna może obowiązywać na krótszy 
okres, może być ograniczona limitem kilometrów lub może nie być oferowana. Podobne ograniczenia dotyczą innych elementów gwarancji  
Szczegóły u Dealerów. Podane dane mają charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej.
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Wyposażenie
Bezpieczeństwo Premium Platinum
Przednie poduszki bezpieczeństwa  
Boczne poduszki bezpieczeństwa - przód  
Kurtynowe poduszki bezpieczeństwa  
Kolanowa poduszka bezpieczeństwa  
Mocowanie fotelików dziecięcych  
Ilość tarcz hamulcowych / wentylowane 4/2 4/2
ESC / VSM - systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu  
ABS z asystentem hamowania  
HAC - asystent ruszania pod górę  
Rodzicielska blokada drzwi tylnych  
Immobilizer  
Sygnalizacja braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy  

Komfort
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  
Elektryczne wspomaganie kierownicy  
Informacja o niskim poziomie płynu w spryskiwaczach  
Lampki do czytania z przodu ze schowkiem na okulary  
Podświetlone lusterka do makijażu  
Przednie i tylne szyby elektryczne  
Szyby elektr. z czujnikiem zabezpieczającym przed przyciśnięciem  
Klimatyzacja automatyczna z trybem „Tylko kierowca”  
Pompa ciepła Pakiet Komfort 
Nawiew dla pasażerów tylnych foteli  
Skórzana kierownica  
Podgrzewane koło kierownicy  
Elektrycznie podgrzewane siedzenia przednie Pakiet Komfort 
Elektrycznie podgrzewane siedzenia tylne Pakiet Komfort 
Czujniki parkowania przód/tył  /   / 
Czujnik deszczu  
Aktywny tempomat  
Kluczyk zbliżeniowy i przycisk Start/Stop  
System autonomicznego hamowania (AEB)  
System utrzymywania pasa ruchu (LKAS)  
System monitorowania martwego pola (BSD) Pakiet Bezpieczeństwo 
System ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCTA) Pakiet Bezpieczeństwo 
Lusterko fotochromatyczne  

Zewnętrzne
Czujniki ciśnienia w oponach (TPMS)  
Aluminiowe obręcze kół z oponami 205/55R16  
Zestaw naprawczy  
Światła automatyczne  
Przednie światła mijania LED  
Przednie światła do jazdy dziennej (LED)  
Tylne światła (LED)  
Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Elektrycznie składane lusterka  
Lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami  
Chromowane klamki zewnętrzne  
Listwy chromowane pod bocznymi szybami  
Lakier metalik/perłowy 2300 zł 2300 zł

Wewnętrzne
Tapicerka siedzeń - materiał 
Tapicerka siedzeń - skóra/skóra ekologiczna - 
Wentylowane przednie fotele - 
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień Pakiet Komfort 
Regulacja wysokości fotela kierowca/pasażer  /   / 
Regulacja podparcia lędźwiowego (fotel kierowcy)  
Kieszenie w oparciach siedzeń przednich  
Dzielone oparcie tylnego siedzenia 60:40  
Podłokietnik przedni i tylny  
Komputer pokładowy  
Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu  
Zestaw wskaźników Supervision  7'' TFT (kolorowy)  
Siatka zabezpieczająca bagaż  

Audio
Nawigacja z 8’’ dotykowym ekranem, kamerą cofania, cyfrowym radiem DAB  
i programem aktualizacji MapCare  

Tylna kamera  
Nagłośnienie Infinity  
Zdalnie sterowanie audio na kierownicy  
Liczba głośników (tweetery , centralny i subwoofer) 4 (2, 2 i 1) 4 (2, 2 i 1)
Wzmacniacz  
Podłączenie AUX, USB  
System ładowania bezprzewodowego Pakiet Ładowanie 
Metalowa nakładka na pedał gazu Pakiet Ładowanie 
System Bluetooth  

EV
System podgrzewania zestawu akumulatorów  
Kabel umożliwiający ładowanie pojazdu z gniazdek 230 V  
Układ hamowania rekuperacyjnego  
Tryb Eco/Normal/Sport  

Pakiety
Pakiet Ładowanie
System ładowania bezprzewodowego, metalowa nakładka na pedał gazu 600 zł

Pakiet Bezpieczeństwo + Ładowanie
System monitorowania martwego pola (BSD), system ostrzegania o ruchu 
poprzecznym (RCTA), system ładowania bezprzewodowego, metalowa nakładka  
na pedał gazu

2600 zł

Pakiet Komfort + Ładowanie
Pompa ciepła, elektrycznie podgrzewane siedzenia przednie i tylne, elektrycznie 
sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, system ładowania bezprzewodowego, 
metalowa nakładka na pedał gazu

8600 zł
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Pakiety

Pakiet Ładowanie     600 zł Pakiet Bezpieczeństwo + Ładowanie     2600 zł

Pakiet Komfort + Ładowanie     8600 zł

18

Kolory nadwoziaWykończenie wnętrza Felgi

Polar white (WAW)

Platinum silver (T8S)

Aurora silver (TS7)

Phantom black (NKA)

Blazing yellow (WY7)

Marina blue (N4B)

Phoenix orange (RY9)

16-calowe obręcze aluminiowe

Skóra

Skóra

Tkanina

Tkanina

Miedziane 
akcenty

Białe 
akcenty

White

Silver

Wykończenie wnętrza Kolory nadwozia Felgi
16-calowe obręcze aluminiowe
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Twój dealer Hyundai:

Silnik elektryczny 
Typ silnika Synchroniczny z magnesami stałymi
Moc maksymalna (KM) 120
Maks. moment obrotowy (Nm) 295

Akumulatory wysokonapięciowe 
Typ Polimerowe litowo-jonowe
Pojemność (kWh) 28
Moc wyjściowa (kW) 98
Napięcie (V) 360

Napęd 
Rodzaj napędu 2WD

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 165
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,9 (tryb sport) / 10,2 (tryb normalny)
Wydajność (kWh/100 km) 11,5
Zasięg (km) 280

Ładowanie
Ładowarka DC 400 V 30 min (do 80%)
Ładowarka AC 400 V 4,5 h
Ładowarka AC 230 V (na wyposażeniu) 12 h
Emisja CO2 0,0

Wymiary i masy
Liczba miejsc siedzących 2 + 3
Minimalna masa własna (kg) 1420
Maksymalna masa całkowita (kg) 1880
Długość/szerokość bez lusterek/wysokość (mm) 4470 / 1820 / 1450
Rozstaw osi (mm) 2700
Rozstaw kół przód/tył (mm) 1563 / 1577
Prześwit (mm) 140
Miejsce na nogi z przodu/z tylu (mm) 1073-1136 / 906-800
Od siedziska do dachu z przodu/z tyłu (mm) 994 / 950
Na wysokości ramion z przodu/z tyłu (mm) 1425 / 1396
Na wysokości bioder z przodu/z tyłu (mm) 1366 / 1344
Pojemność bagażnika VDA (Iitry) min. 455 / maks. 1410

Koła i zawieszenie
Zawieszenie kół przednich Niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe
Zawieszenie kół tylnych Belka skrętna
Koła 6.5JX16'' (aluminiowe)
Opony 205/55 R16
Koło zapasowe Zestaw naprawczy

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. 
W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w cenniku mogą różnić się od rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. 
Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dane znajdujące się w niniejszym cenniku podane są jedynie dla celów informacyjnych, są aktualne w chwili publikacji 
i mogą podlegać zmianom. Informacje zawarte w cenniku nie stanowią i nie będą stanowić części umowy sprzedaży samochodu ani zapewnień sprzedawcy, producenta lub przedstawiciela co do właściwości i 
cech produktu, o których mowa w art. 556(1) Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu.
Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie 
gwarancyjnym. Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji C02 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą 
Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji C02 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy 
kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji C02 zawierające dane wszystkich nowych 
samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.

Dane techniczne

2700 mm 
4470 mm

14
50

 m
m

1820 mm

Wymiary




