„Comfort“
IONIQ hibridas 1,6 GDI
141 hv 6-DCT
IONIQ „Plug-in“ 1,6 GDI
141 hv 6-DCT
IONIQ elektrinė versija 38 kWh 136
hv 6-DCT

„Style“
28 990 €

24 990 €

24 990 €
35 990 €

32 990 €

31 990 €

29 990 €

41 990 €

38 990 €

37 990 €

„Comfort“

„Style“

Ratlankiai 6.0J X 15 col.
Padangos 195/65R15

Ratlankiai 6.0J X 17 col.
Padangos 225/45R17

Padangos ir ratlankiai
Ratlankiai 6.5J X 16 col.
Padangos 205/55R16

Ratlankiai 6.5J X 16 col.
Padangos 205/60R16

Transmisija ir techninės specifikacijos
Techninės specifikacijos

Benzininio variklio tipas
Cilindrų skaičius
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Degalų sistema
Elektros variklio tipas
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Hibrido ir elektrinio automobilio akumuliatoriaus tipas
Hibrido ir elektrinio automobilio akumuliatoriaus talpa
Didžiausia hibridinės sistemos galia
Didžiausias hibridinės sistemos sukimo momentas
Fiksuotasis įkroviklis (AC), kW
Įkrovimo prievadas
Elektrinio automobilio energijos tankis
Elektrinio automobilio akumuliatoriaus įtampa
Vardinis įkrovimo laikas
Įprastas „Schuko“ kištukas, pvz., 220 V / 12 A / 2,6 kW
Namų arba viešų vietų įkrovimo stotis 3,6–22 kW
Greitojo įkrovimo stotelė: 50–100 kW

hibridinis

„Plug-in“

Elektrinis

-

IEC 62196-2
(„Mennekes“)

240 V

360 V

111,2 Wh/kg
319 V

-

apie 4 val.
apie 3 val.
apie 3 val.

Apie 16 val.
Apie 11,5–6 val.
apie 57–54 minutes*

Linijinis variklis, DOHC, tiesioginis benzino
4
77,2 kW (105 AG) 5 700 sūk./min.
147 Nm esant 4 000 sūk./min.
GDI
Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
32 kW (43,5 AG)
44,5 kW (61 AG)
100 kW (136 AG)
170 Nm
170 Nm
295 Nm
Ličio jonų polimerų akumuliatorius („Li-Ion Po“)
1,56 kWh
8,9 kWh
38 kWh
104 kW (141 AG)
104 kW (141 AG)
265 Nm
265 Nm
3,3 (1-fazė)
7,2 (1-fazė)
IEC 62196-2
(„Mennekes“) ir
IEC 62196-3 (CCS)

* 0–80 % įkrova

Našumas

hibridinis

„Plug -in“

Elektrinis

Didžiausias greitis
Greitėjimas 0–100 km/h
Eksploatavimo laikas naudojant elektrą (WLTP)

185 km/h
10,8 sek.
-

178 km/h
10,6 sek.
52 km

165 km/h
9,9 sek.
311 km

hibridinis

„Plug -in“

Elektrinis

4,5–4,6 l/100 km
102–105 g/km (WLTP)
-

1,1 l/100 km
26 g/km
-

138 Wh/km

Kuro sunaudojimas ir emisinės reikšmės
Bendros sąnaudos
CO2 emisija
Elektros suvartojimas

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
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Transmisija

hibridinis

„Plug -in“

Elektrinis

„Plug -in“

Elektrinis

Priekiniai varantieji ratai
Dvi elektrohidraudiniu būdu valdomos kelių
Automatinė greičių
Vienkartinė greičio
6 greičių DCT automatinė pavarų dėžė
apribojimo pavara

Tipas
Sankaba
Pavarų dėžė

hibridinis

Važiuoklė
Vairo stiprintuvas
Stabdžiai

Priekis
Galas
Priekis
Galas

Pakaba

Elektrinis pagalbinis vairo stiprintuvas
Ventiliuojami diskiniai stabdžiai
Diskiniai stabdžiai
„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai amortizatoriai
„MultiLink“ pakaba
Apsukta sijinė ašis
Matmenys

Aukštis 1 450 mm

Prošvaisa 140 mm
Važiuoklės bazė 2 700 mm
Ilgis 4 470 mm
Plotis 1820 mm

Bagažinė 443–1 505 l

Svoris ir talpa
Bendras automobilio svoris (min. –- maks.)*
Bendras svoris
Priekaba be stabdžių
Priekaba su stabdžiais
Degalų bako dydis

Bagažinė 341–1 401 l
Sukimo spindulys 5,3 m

Bagažinė 350–1 410 l

hibridinis

„Plug -in“

Elektrinis

1,445–1,552 kg
1870 kg
750
45 l

1,570–1,625 kg
1970 kg
750
43 l

1,495–1,550 kg
1 880 kg
-
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Nauja „MY20

IONIQ“ hibrido | „Plug in“ | elektrinė versija
„Style“

„Comfort“

Reguliuojamas regeneracinis stabdymas

Standartinė įranga

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos
sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratininkų
aptikimo funkcija
Automatinė greičių dėžė
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema („Plug-in“
ir EV automatinės klimato kontrolės sistemos
blokas)
Įspėjimas dėl stovėjimo atstumo judant atbuline
eiga
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Informacijos ir pramogų įrangos sistema su 8
col. jutikliniu ekranu, „Bluetooth“ ir „Apple
Carplay“ bei „Android Auto“ funkcijomis
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su dinaminio
statymo nukreipimu
„Ecall“
Odinis šildomas vairas

Išorė
3 matmenų priekinės grotelės su dekoratyviniu chromu (hibridas ir „Plug-in“)
Nuo UV saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai
Chromuotos durelių rankenos
Galinio lango šildytuvas
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su artėjimo žibintais
Lango apvadas

Išmaniojo rakto sistema (FOB) su
užvedimo mygtuku
Apžvalginis daviklių skydas su 7 col. TFT
LCD ekranu
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo
sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC)
Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis
Salono aplinkos apšvietimas
Elektroninis stovėjimo stabdys su
automatinio sulaikymo funkcija
Šildomos galinės sėdynės
Galinė oro kondicionieriaus skydelio
vėdinimo anga
„ElectroChromic“ galinio vaizdo
veidrodėliai
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2
atminties angomis

„Comfort“

„Style“

●
●
●
●
●
Juoda

●
●
●*
●
●
●
„Satin Chrome“

„Comfort“

„Style“

●
p
●
●
●
●
p
-*

●
●
●
●
●
●
●

„Comfort“

„Style“

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

* Elektrinėje „Style“ versijoje yra chromuotos durelių rankenos

Priekiniai žibintai
Projekcinio tipo halogeniniai priekiniai žibintai
Dvigubi šviesos diodų priekiniai žibintai
Trečiasis stabdžių žibintas, integruotas galiniame aptake
Posūkių žibintai, integruoti šoniniuose veidrodėliuose
LED dienos šviesos žibintai
Galiniai rūko žibintai su šviesos diodais
Stovėjimo žibintai su šviesos diodais
Galiniai žibintai su šviesos diodais
* Elektrinėje „Comfort“ versijoje yra galiniai žibintai su šviesos diodais

Vidus
Odinis šildomas vairas su svorio ir atstumo reguliavimo funkcija
3 fazių reguliuojamas sėdynių šildymas priekinėse sėdynėse
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis
Elektriniu būdu valdoma stuburo atrama vairuotojo sėdynėje
Oda apdengta pavarų perjungimo svirties rankenėlė
Priekinis porankis ir laikymo skyrius
Priekiniai puodelių laikikliai ir galiniai puodelių laikikliai centriniame porankyje
Žemėlapio skaitymo lemputės ir saulės akinių dėklas centriniame skydelyje
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu
60:40 sulankstomas galinės sėdynės atlošas
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai
Bagažinės prilaikymo kilpos

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 23.03.2020

Apsauginė bagažinės užuolaida
Bagažinės tinklas
Bagažinė su apšvietimu
Chromuotos vidinės durų rankenėlės

Salono alternatyvos

●
●
●
-

●
●
●
●

„Comfort“

„Style“

●

●

-

o

-

o

-

o

-

o

„Comfort“

„Style“

8 col. spalvotas jutiklinis
ekranas

* 8 col. spalvotas
jutiklinis ekranas

●
●

●
-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Juodo audinio apmušalai

„Fossil Gray“

Juodos odos apmušalai
Priekinės sėdynės vėdinimas

„Shale Gray“

Dviejų atspalvių (juodos ir
pilkos) odiniai apmušalai
Priekinės sėdynės
vėdinimas

„Burnt Umber“ atspalvio
odiniai apmušalai
Priekinės sėdynės
vėdinimas
Tik hibridui ir „Plug-in“
hibridui

„Red

„Electric Grey“ atspalvio
odiniai apmušalai

„Electric Shadow“

Priekinės sėdynės
vėdinimas
Tik elektriniame
modelyje

Informacijos ir pramogų sistema – sąsajos kalba: anglų

Garso sistema (*elektriniame modelyje yra 10,25 col. ekranas)
12 V kištukinis lizdas (2)
6 garsiakalbiai
AUX ir USB jungtys
„Bluetooth“ mobiliojo telefono palaikymo funkcija (elektriniame modelyje yra dviguba
„Bluetooth“ palaikymo funkcija)
DAB nustatymo įtaisas
Garso valdikliai ant vairo
Kelionės kompiuteris

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
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Apžvalginio daviklių skydo prietaisų skydas su 4,2 col. informaciniu ekranu
Apžvalginio daviklių skydo prietaisų skydas su 7,0 col. informaciniu ekranu (* standartinė
įranga elektriniame modelyje)
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●

„Comfort“

„Style“
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●

●
●

●
-

Durų užrakto nuotolinio valdymo sistema „Smart Key“ (* standartinė įranga elektriniame modelyje)

●*/-

●

Elektrinis stovėjimo stabdys (* standartinė įranga „Plug-in“ ir elektriniuose modeliuose)
Artėjimo žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Šildoma galinė sėdynė (išskyrus centre)
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, 2 atminties profiliai
Oro angos gale sėdintiems keleiviams

●*/-

●
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●

-

●

-

●

-

●

-

●

„Comfort“

„Style“
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Komforto savybės
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Automatinė rūko sistema
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema („Plug-in“ ir EV automatinės klimato
kontrolės sistemos blokas)
Automatiniai priekiniai žibintai
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas („Eco“ / „Sport“) hibrido ir „plug-in“ modeliuose
Greičio ribotuvas
Salono oro filtras
Lietaus jutiklis
Šilumos siurblys (elektriniame modelyje)
Akumuliatoriaus pašildymo sistema (elektriniame modelyje)
Durų užrakto nuotolinio valdymo sistema

Saugumas
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Priekinio susidūrimo su pėsčiaisiais / dviratininkais išvengimo pagalbos sistema
Priekinio keleivio oro pagalvė
Priekinio keleivio išjungimas raktu
HAC važiavimo įkalne pagalbinė sistema
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Du ISOFIX vaikiškos apsauginės kėdutės tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje
Apsauginė užuolaida per visą saloną
Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaikymo sistema
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
Vairuotojo saugos oro pagalvė
Žemo plovimo skysčio lygio įspėjimo lemputė
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Padangos remonto rinkinys
Priekinės šoninės oro pagalvės
Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS)
Manevravimo kamera
Galinis statymo jutiklis

Gamyklos parinktys ir parinkčių paketas
"Metallic" spalva

-

●

395 €

Navigacijos paketas (*standartinė įranga elektriniame modelyje):
Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: anglų, švedų ir vokiečių)
8 garsiakalbių „Infinity“ garso sistema
„Android Auto“ palaikymas
„Apple Car Play“ palaikymas
„Live“ paslaugos
Pagalbinė ekonomiško vairavimo sistema „Eco DAS“
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų
įrenginių
Išmanioji įspėjimo apie greičio apribojimą sistema
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LED paketas Dvigubi priekiniai žibintai su šviesos diodais, stovėjimo žibintai su šviesos
diodais
Smart Cruise paketas Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ASCC) su
„Stop&GO“ funkcija (SCC)
Saugumo paketas BCW (įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema), PDW
(stovėjimo atstumo įspėjimo sistema); galinė / priekinė LFA (važiavimo juostos laikymosi
sistema)

995 €
795 €

●

●

-

995 €

Odinis paketas
Odiniai sėdynių apmušalai ir dirbtine oda dengtas centrinis priekinis porankis
Vėdinamos priekinės sėdynės

-

1 495 €

Tamsinti galiniai ir šoniniai langai

-

245 €

Metalizuota arba perlamutrinė spalva

„Polar White“, pagrindinė

„Fiery Red“, perlamutro

„Fluidic Metal“, metalo

„Intense Blue“, metalo

„Phantom Black“, perlamutro

„Liquid Sand“, perlamutro

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
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„Iron Gray“, perlamutro

„Typhoon Silver“, metalo

„Electric Shadow“, vientisa
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