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H80000 IONIQ 5 58 kWh 170ps RWD PREMIUM 49.090 € -8.000 € 41.090 € 300 € / 650 € / 900 €

Δωρεάν
Συσκευή 
Wallbox

(Ισχύει κόστος 
εγκατάστασης)

H80005 IONIQ 5 58 kWh 170ps RWD DISTINCTIVE 50.390 € -8.000 € 42.390 € 300 € / 650 € / 900 €

H80101 IONIQ 5 77 kWh 230ps RWD PREMIUM 53.890 € -8.000 € 45.890 € 300 € / 650 € / 900 €

H80106 IONIQ 5 77 kWh 230ps RWD DISTINCTIVE 55.190 € -8.000 € 47.190 € 300 € / 650 € / 900 €

H80110 IONIQ 5 77 kWh 230ps RWD LIMITED 59.090 € -8.000 € 51.090 € 300 € / 650 € / 900 €

H80200 IONIQ 5 77 kWh 325ps AWD PREMIUM 57.390 € -8.000 € 49.390 € 300 € / 650 € / 900 €

H80205 IONIQ 5 77 kWh 325ps AWD DISTINCTIVE 58.690 € -8.000 € 50.690 € 300 € / 650 € / 900 €

H80210 IONIQ 5 77 kWh 325ps AWD LIMITED 62.590 € -8.000 € 54.590 € 300 € / 650 € / 900 €

• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων
• 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
• 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιος τεχνικός έλεγχος
• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής
• 8 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης ή 160.000 χλμ.

Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022. Με ομορφιά που κόβει την ανάσα και καινοτομία που προκαλεί αβίαστα χαμόγελα έκπληξης, το 
IONIQ 5 επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που ο κόσμος αντικρύζει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κατάφορτο με σχεδιαστικές ιδέες που σπάνια 
ξεφεύγουν από τον κλειστό κόσμο των concept cars και με ένα συναρπαστικό εύρος έξυπνων τεχνολογιών, το IONIQ 5 δημιουργήθηκε για να
φορτίζει ακαριαία τη διάθεσή σας και να σας οδηγήσει ένα βήμα μπροστά – ή μάλλον, πολλά βήματα μπροστά. Τεχνολογικά προηγμένο, 
φιλικό προς το περιβάλλον και συμβατό με τις καθημερινές σας ανάγκες, το IONIQ 5 συνδυάζει αριστοτεχνικά τις ψηφιακές και αναλογικές 
τεχνολογίες. Επαναπροσδιορίζει πλήρως την αντίληψή σας για τα ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας μέγιστη συνδυαστική αυτονομία 507 
χιλιομέτρων (710 χλμ. σε αστικό κύκλο), καινοτόμο αξιοποίηση του τεράστιου εσωτερικού του και ένα πλήρες πακέτο προηγμένων
τεχνολογιών στον βασικό του εξοπλισμό – μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ένα μεγάλο power bank, φορτίζοντας οποιαδήποτε 
ηλεκτρική σας συσκευή, όπου και όποτε το θελήσετε, χάρη στη μοναδική τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L). Σχεδιασμένο από λευκό χαρτί και 
αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας E-GMP της Hyundai, με μπαταρία 58 ή 77 kWh, σε 2WD ή 4x4 έκδοση, ιπποδύναμη έως 
325ps, 0-100 έως 5,1” και οδική συμπεριφορά σπορ αυτοκινήτου, το IONIQ 5 ήρθε για να υποστηρίξει τον δικό σας τρόπο ζωής και να γίνει 
ένα με αυτόν.

*Η κρατική επιδότηση αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (Β’ κύκλος προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά») υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. 
Οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες βρίσκονται αναρτημένες στο http://kinoumeilektrika2.gov.gr/ .
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