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Våra tillbehör är precisionstillverkade för perfekt passform. De är designade både för att förhöja  
utseendet och kapaciteten på din nya IONIQ. Högkvalitetsmaterial och känsla för detaljer säkerställer 
att våra tillbehör möter de högt ställda krav som ställs på produkter från Hyundai. Din återförsäljare 
är beredd att hjälpa dig med dina val.

När du kompletterar din nya Hyundai med tillbehör i samband med billeveransen ingår hela  
5 års garanti. Garantin gäller för följande tillbehörsprodukter som köpts och monterats hos en  
auktoriserad Hyundaiåterförsäljare: 

• Hyundai Original Tillbehör
• Elektriska motorvärmare
• Bränsledrivna motorvärmare
• Dragkrokar
• Extraljusramper

Använd alltid Hyundai Originaltillbehör 
 – det bästa valet för din bil!
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Markbelysning framdörrar med Hyundailogotyp
LED-belysningen projicerar en Hyundailogotyp som tänds/släcks automatiskt när
framdörrarna öppnas respektive stängs.
99651ADE00H
99651ADE99   Tilläggskit för bilar utan smart key (nyckellöst)

LED-ramp Vision X, XPR9M
XPR har den så kallade IRIS-optiken med endast 5 graders spridning per diod, 
vilket ger en lång räckvidd på ljuset. Med snedställda (tiltade) dioder i varje ände 
på rampen, får man även en bredd på ljuset. LED-rampen har stenskottssäkert 
glas, överhettningsskydd samt är vibrationstestad och E-godkänd.
Råa lumen: 9 711. Effektiva lumen: 6 795.
HYN-XPR9MIONIQ (hybrid/plug-in)
HYN-LPX1510IQEL (electric)

Markbelysning framdörrar
LED-belysning som tänds/släcks automatiskt när framdörrarna
öppnas respektive stängs.
99651ADE00
99651ADE99   Tilläggskit för bilar utan smart key (nyckellöst)

Inspirerande känslor. Personlig stil.
Ljus är det som får fram bilens speciella karaktär, magiskt attraherande för alla ögon.  
Med dessa tillbehör kan du göra din IONIQ till din egna ljuspunkt.
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Belysning för fotutrymme, LED
Lyser upp golvet och ger en välkomnande känsla. Tänds och släcks automatiskt 
när dörrarna öppnas och stängs. 
Finns att få i blått eller klassiskt vitt. 
Belysning i baksäte endast i kombination med belysning i framsäte.

1 Blå, framsäte 99650ADE20 2 Vit, framsäte 99650ADE20W
3 Blå, baksäte 99650ADE30 4 Vit, baksäte 99650ADE30W
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Fälglås
Skydda dina fälgar mot stöld med hjälp av kromade låsmuttrar.  
Sats om 4 st. 99490ADE10

Däck  Rullmotstånd  Våtgrepp  Ljud
Nokian R2, 15” B F 72dB-2 
Nokian RS2, 15” B F 72dB-2

Nokian R2, 16” B F 72dB-2
Nokian RS2, 16” B F 72dB-2

Kumho KW31, 15”    C    F      70dB-2
Kumho KW31, 16”     E    F      70dB-2

Europeiska unionens förordning gällande märkning av däck nr 1222/2009 (gäller ej dubbdäck)
Märkningen gäller de tre klassificeringskriterierna; Bränsleekonomi märks i skala A-G, Våtgrepp märks 
i skala A-G och externt däckljud märkt i decibel. Den standardiserade klassificeringsinfor mationen kan  
anges på ett klistermärke som finns på däckets slitbana eller på ett annat sätt. Utöver dessa tre kriterier 
finns en hel del andra egenskaper som påverkar säkerheten, prestandan och miljön och som däck-
utvecklare och -testare uppmärksammar. Exempelvis: Säkerhetsegenskaperna på is och snö, skydd mot 
vattenplaning, styr- och köregenskaperna.

Välj mellan följande däckfabrikat  
och mönster:  
Dubb Kumho Wi31
Dubb Nokian Nordman 7 
Dubb Hakkapeliitta 9
Dubb Hakkapeliitta 8
Friktion Kumho KW31
Friktion Nordman RS2
Friktion Hakkapeliitta R2

Dragkrok plug-in och hybrid  
(fr om årsmodell 2018, ej electric)

G2281ADE00 Avtagbar
G2620ADE00CP Elsats 7-polig
G2621ADE00CP Elsats, 13-polig
(Dragkrok, avtagbar korrosionsbeständig med ett 
låssystem som gör den enkel att montera på ett säkert 
sätt. Kan förvaras i bilen när den inte används.)

16” H3 15” H5

IONIQ electric och plug-in kräver minst 16”.  
För mer information och priser, kontakta din Hyundai-återförsäljare. 

Utrustad för alla väder.
Med dessa tillbehör är du alltid redo för nya upplevelser med din IONIQ.

Vinterdäck måste användas om vinterväglag råder från 1 december till 31 mars. 
Enligt Transportstyrelsen anses vinterväglag råda om det finns snö, is, snömodd 
eller frost på någon del av vägbanan. Dubbdäck får användas mellan 1 oktober och 
15 april, men får även användas under annan tid om det är eller befaras bli vinter-
väglag. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Hyundai vinterhjul
Med Hyundai Original vinterhjul får du ett komplett hjul som är speciellt fram taget för din Hyundai och håller lika 
hög kvalitet som din bil, så att du kan åka säkert i din Hyundai året om. Tillsammans bildar däck, fälg och däck-
tryck sensor ett komplett hjul. Rätt fälg är lika viktigt som rätt däck för att ge din bil de bästa egenskaperna. Däck-
tryckssensorer säkerställer att du har rätt lufttryck och med rätt lufttryck minskar du risken för onormalt slitage av 
däcken samt förhindrar onödig bränsleförbrukning.
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Motorvärmarsats
Starta dagen med en varm kupé och motor. Du får en bättre start på din resa med isfria  
rutor samtidigt som du minskar onödiga utsläpp kopplade till kallstarter. 
Motorvärmarsatsen består av elektrisk motor- värmare och kupéfläkt från Defa eller Calix. 
Endast för IONIQ hybrid och IONIQ plug-in. Kontakta din Hyundaiåterförsäljare för mer 
information och priser. 

1. Hemmaladdare
75%–90% av all elbilsladdning sker i hemmet. Få elinstallationer i hemmet är gjorda för att 
belastas med hög strömstyrka över längre tid. Med Hyundai hemmaladdare säkerställs det 
att laddning kan utföras på ett säkert sätt som klarar konstant belastning samt ditt behov 
av återkommande laddning. Inklusive basinstallation och support. Levereras med fast 
monterad Typ 2-kabel.

2. Laddkabel
Denna kabel behövs vid laddning på offentliga platser, t ex parkeringsplatser, 
parkeringshus och sjukhus. Se https://www.beincharge.se/hitta-laddstation/ för att finna 
laddplatser i Sverige. Endast för IONIQ electric och IONIQ plug-in. 

Bränsledriven värmare från Webasto
Starta dagen med en varm kupé även om du saknar tillgång till elektricitet. Värmaren 
från Webasto drivs av bilens eget bränsle. Kontakta din Hyundai-återförsäljare för mer 
information och priser. Endast för IONIQ hybrid.

C1164-T2T2 4m, 1F-16A, Typ2-Typ2
C1166-T2T2  8m, 1F-16A, Typ2-Typ2

C3324-T2T2  4m, 3F-32A, Typ2-Typ2
C3328-T2T2 8m, 3F-32A, Typ2-Typ2



8

iPad®-hållare för nackstöd
Monteras på framsätets nackstöd och håller din iPad® säkert på plats. 
Hållaren är roterbar och kan lutas för optimal visning. Passar iPad® 1, 2, 
3 och 4 samt iPad® Air 1 och 2.
iPad® samt kablar för laddning ingår ej.
99582ADE01

Bekvämlighet  
i varje detalj.  
Enkelhet i allt.
Se till att varje dag blir perfekt! Med dessa användbara och individuella 
tillbehör kan du och dina passagerare utöka bekvämligheten ännu mer.



Klädhängare, avtagbar
Trött på att använda baksätet som garderob eller att alltid ha skrynkliga kläder? Häng upp jacka eller kavaj på 
denna innovativa och avtagbara klädhängare istället. Kan snabbt tas med för användning på t.ex. kontor eller 
hotellrum.
99770ADE00

Krok för hämtmat
Monteras på passagerarsidans mittkonsol och håller 
säkert fast din bärkasse. Perfekt för hämtmaten!
99743ADE00
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Varför original?
• Precisionstillverkade samt testade enligt  

Hyundais höga krav.
• Skräddarsydda för perfekt passform
• Slitstarka med säkra förankringsringar samt  

antiglid-beläggning på undersidan.
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3. Gummimattor
Tåliga allvädersmattor som är enkla att 
rengöra. Fästpunkter håller golvmattan säkert 
förankrad till golvet. Med IONIQ-logotyp.
Sats om 4 st.  

G2131ADE00 (hybrid/plug-in)
G7131ADE00 (electric)

1. Textilmattor, premium
Lyxigt skräddarsydda velourmattor med perfekt passform och med 
Hyundai-logotyp. Mattorna har inbyggda fästpunkter och en anti-
glidskyddad yta på undersidan. Sats om 4 st.

G2144ADE00 (hybrid/plug-in)

2. Textilmattor, velour
Lyxiga velourmattor med inbyggda fästpunkter. Skräddarsydda för att 
passa fotutrymmet perfekt. Med IONIQ-logotyp. Sats om 4st. 
 
G2143ADE00 (hybrid/plug-in) 
G7143ADE00 (electric)

Vackert skyddad.  
Alltid i nyskick.

För att bibehålla din IONIQ i nyskick rekommenderar vi dessa praktiska och skyddande tillbehör.  
Dessutom matchar de interiören perfekt. 
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1. Bagagerumsmatta, gummi
Robust bagagerumsmatta som är enkel att hålla ren. Skräddarsydd och  
praktiskt designad med antiglid-beläggning, höga kanter samt med  
blåa kantlinjer. Med IONIQ-logotyp.
G2122ADE20

2. Bagagerumsmatta, textil
Lyxig bagagerumsmatta i velour, med blåa kantlinjer samt med IONIQ-logotyp.
G2120ADE00 Hybrid samt electric med ställbart lastgolv.
G2120ADE10 Hybrid utan ställbart lastgolv. Electric ej klar.

3. Skyddsfolie under dörrhandtag, transparent
Bilnycklar och annat kan lämna repor under/runt dörrhandtag. Dessa hållbara 
och självhäftande skyddsfolier håller lacken som ny. Sats om 4 st.
99272ADE00

4. Lastskydd för bakre stötfångare, svart folie
Skräddarsydd skyddsfolie för den övre ytan av bakre stötfångaren.  
Förhindrar lackskador under lastning och lossning. 
G2272ADE00BL

5. Lastskydd för bakre stötfångare, transparent
Lastskydd för bakre stötfångare, transparent folie. Skräddarsydd
skyddsfolie för den övre ytan av bakre stötfångaren. Förhindrar lackskador 
under lastning och lossning. 
G2272ADE00TR

3
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Bra omvårdnad. Bättre känsla.
Din nya IONIQ är designad och konstruerad för att ta hand om dig även i de extremaste förhållanden.  
Dock kan det finnas tillfällen när dessa extra tillbehör kommer till användning.

Säkerhetsväska
En oumbärlig första hjälpen-väska med de 
viktigaste hjälpmedlen. Två reflexvästar, en 
uppsättning bandage och en varningstriangel.
99940ADE00

Reflexväst
Fluorescerande gul väst med reflekterande 
band för bättre synlighet både i ljus och 
mörker. Uppfyller de Europeiska säkerhets-
kraven och är lagstadgad säkerhetsutrustning 
i de flesta europeiska länder. En storlek  
passar alla.
99941ADE00

Varningstriangel
Ser till att bilen syns i god tid vid driftstopp. 
Uppfyller Europeiska säkerhetskrav. 
99942ADE00

Lackstift
Repor, stenskott och andra mindre skador 
kan åtgärdas med ett lackstift i bilens 
original färg. Kontakta din Hyundai åter-
försäljare för att få rätt färg till just din bil.

Hyundai Aero Torkarblad
Att ha bra torkarblad är en billig försäkring för att säkerställa bra sikt under varierande väder-
förhållanden. Vi rekommenderar att du byter torkarblad två gånger per år. En bra tumregel är 
att byta torkar blad samtidigt som du byter till sommar- eller vinterhjul.
För mer information samt priser, ta kontakt med din Hyundai-återförsäljare.
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För mer information och priser, kontakta din Hyundai-återförsäljare.

1a. Sommarspolarvätska 1:100 koncentrat (40 ml)
1b. Fälgrengöringsspray (500 ml)
1c. Insektsspray (500 ml)

2a. Avisningsspray (500 ml)
2b. Spolarvätska, koncentrerad (-60°, 1 l)
2c. Spolarvätska, färdigblandad (-60°, 5 l)
2d. Spolarvätska, koncentrerad (-60°, 500 ml) 
2e.  Spolarvätska, koncentrerad (-60°, 250 ml)

3.  Isskrapa med handske 
Håller handen varm och torr vid isskrapning.



BATTERI
GARANTI

ÅR / 200.000 KM

5
Nybilsgaranti
med fri
körsträcka

ÅRS

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. Vi vill 
erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. 
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns 
redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer. Uppgifter aktuella vid tryck i oktober 2017. Rätt till ändringar och utförande och 
specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se 
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