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Štúdia potvrdzuje vysokú zostatkovú hodnotu a špičkovú pozíciu
nových modelov Hyundai IONIQ Hybrid a IONIQ Electric
•
•
•

IONIQ Hybrid sa umiestnil ako prvý v rebríčku zostatkovej hodnoty v takmer všetkých európskych
štátoch
Najlepšia záruka na vysokonapäťovú batériu v triede prispela k pozitívnej prognóze
Vysoká kvalita, priestranný interiér a nízka spotreba energie, zabezpečujúca najväčší dojazd sú
silnými argumentmi pre IONIQ Electric

Najnovšie štúdie nezávislých organizácií pre prieskum trhu v Európe ukazujú, že nový Hyundai IONIQ
dosahuje špičkové umiestnenie v prognózach zostatkovej hodnoty. IONIQ Hybrid a Electric, ktoré sa začali
predávať začiatkom októbra v Nemecku a Veľkej Británii, hodnotila spoločnosť EurotaxGlass’s v Nemecku,
Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Holandsku a spoločnosť CAP vo veľkej Británii. IONIQ Hybrid figuruje
s najvyššou zostatkovou hodnotou takmer vo všetkých európskych štátoch. Elektrická verzia je druhá
najlepšia a priemerne má takmer rovnakú zostatkovú hodnotu a odpisy ako automobil na prvej pozícii. Nový
Hyundai IONIQ je prvým automobilom na svete, ktorý poskytuje hybridný pohon, pohon plug-in hybrid
a elektrický pohon v tej istej karosérii. Tento inovatívny nový prístup Hyundai Motor demokratizuje elektrickú
mobilitu a robí jazdu s nízkymi až nulovými emisiami prístupnú pre široký okruh zákazníkov.
Osobitnými výhodami modelu IONIQ Electric je nízka spotreba energie, jeho vysoká kvalita, priestranný
interiér, dobrý výhľad z vozidla a vynikajúca akcelerácia a decelerácia v porovnaní s konkurentmi. Pri
obidvoch modeloch je ako prednosť oceňovaná záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených
kilometrov doplnená zárukou 8 rokov a 200.000 km na vysokonapäťovú batériu, ktorá je najlepšia v triede.
Okrem toho je pozitívne hodnotená aj vysoká jazdná dynamika modelu IONIQ Hybrid, ktorou prekonáva
konkurentov s benzínovými a naftovými motormi.
Perfektná voľba pre flotilových zákazníkov
„Naša záruka na vysokonapäťovú batériu, najlepšia v triede, odstraňuje neistotu u zákazníkov, čím jasne
odlišuje náš IONIQ od konkurentov,“ vysvetľuje Thomas Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe.
„IONIQ Electric predstavuje perfektnú alternatívu pre flotilových zákazníkov svojim praktickým dojazdom
280 km a krátkym časom nabíjania, ktorý poskytuje vodičom väčšiu flexibilitu.“
Rovnako ako vysoká zostatková hodnota sú pre flotilových zákazníkov silným argumentom nízke náklady na
údržbu elektrického vozidla. Spolu s najlepšou zárukou v triede a konkurencieschopnou cenou je IONIQ
jeden z najlepších ekologických automobilov z hľadiska celkovej hodnoty. Popri rozličných inovatívnych
technických prvkoch sa IONIQ Hybrid vyznačuje najnižšou spotrebou paliva v triede a emisiami CO2 iba 79
g/km.
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Predpokladaná zostatková hodnota (ZH)
Nemecko*
Elektrické modely
BMW i3
Hyundai IONIQ
Volkswagen e-Golf
Hybridné modely
Toyota Prius
Hyundai IONIQ
Toyota Auris

ZH (%)
49
47
43
ZH (%)
49
48
46

Francúzsko*
Elektrické modely
Hyundai IONIQ
Volkswagen e-Golf
Nissan Leaf
Hybridné modely
Hyundai IONIQ
Toyota Prius
Toyota Auris

ZH (%)
31
29
27
ZH (%)
47
47
46

Holandsko*
Elektrické modely
Volkswagen e-Golf
Hyundai IONIQ
Mercedes triedy B
Hybridné modely
Hyundai IONIQ
Toyota Auris
Lexus CT200

ZH (%)
44
42
39
ZH (%)
47
42
42

Veľká Británia**
Elektrické modely
BMW i3
Hyundai IONIQ
Renault ZOE
Hybridné modely
Hyundai IONIQ
Toyota Prius
Lexus CT

ZH (%)
29
27
18
ZH (%)
49
48
34
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Španielsko*
Hybridné modely
Toyota Prius
Hyundai IONIQ
Toyota Auris

ZH (%)
53
50
50

Taliansko*
Hybridné modely
Hyundai IONIQ
Toyota Prius
Toyota Auris

ZH (%)
41
41
37

*Zdroj: Eurotax, 36 mesiacov / 60,000 km (údaje September 2016)
** Zdroj: CAP, 36 mesiacov / 60,000 míľ (údaje September 2016)

-KoniecHyundai Motor Europe
V roku 2015 spoločnosť Hyundai Motor Europe odovzdala zákazníkom 470.130 automobilov v Európe čo predstavuje nárast predaja
o 10,9 % oproti roku 2014 – a obmenila 80 % svojho modelového programu, ktorý je teraz najmladší v Európe. Až 90 % automobilov
Hyundai predaných v regióne bolo navrhnutých, skonštruovaných a testovaných a vyrobených v Európe aby spĺňali požiadavky
európskych zákazníkov. Predaj podporuje rozsiahla infraštruktúra v Európe. Patria do nej aj dva výrobné závody – v Českej republike
a Turecku, ktoré majú spolu kapacitu 500.000 kusov ročne. Hyundai predáva automobily v 31 európskych štátoch v sieti 2.500
autorizovaných predajcov.
Hyundai Motor poskytuje na svoje nové automobily predávané v Európe päťročnú záruku bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Komplet záruky a popredajných služieb zahŕňa aj päťročnú bezplatnú cestnú asistenčnú službu a päť rokov prehliadok technického stavu
vozidla.
Ďalšie informácie o Hyundai Motor Europe a jej produktoch sú k dispozícii na www.hyundai.news. Sledujte Hyundai Motor Euro
pe na sieti Twitter @HyundaiEurope a Instagram @HyundaiEurope.

Hyundai Motor
Spoločnosť Hyundai Motor Company, založená v roku 1967, je významným svetovým partnerom v oblasti automobilovej výroby
a súvisiacich služieb. Hyundai Motor Group má inovatívnu obchodnú štruktúru umožňujúcu využívanie zdrojov od taveného železa po
hotové automobily. Spoločnosť Hyundai Motor má po celom svete 8 výrobných závodov a 7 dizajnových a technických centier a v roku
2015 celosvetovo predala 4,96 milióna vozidiel. S takmer 100.000 zamestnancami na celom svete Hyundai Motor pokračuje v rozširovaní
svojho modelového programu lokalizovanými vyrábanými modelmi a usiluje sa posilniť svoju rolu lídra v oblasti ekologického pohonu
spustením výroby celosvetovo prvého sériového automobilu poháňaného palivovým článkom na vodík Hyundai ix35 Fuel Cell a
modelom IONIQ, ktorý je prvým modelom na svete s troma rozličnými elektrifikovanými systémami pohonu.
Ďalšie informácie o Hyundai Motor a jej produktoch sú k dispozícii na:
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http://worldwide.hyundai.com alebo http://globalpr.hyundai.com/
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