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CENIK IONIQ                                                                                                                                                                                                                  03. 05. 2017 

električno vozilo  
 

 

Model 

Moč motorja 
kW/KM 

Menjalnik Cena v EUR 

elektro motor 

PREMIUM 88 / 120 1-stopenjski reduktor  

z diferencialom 

35.000 

IMPRESSION 88 / 120 37.500 

 

 

Dodatna oprema 

 Cena v EUR 

Električno pomično strešno okno s senčnikom za zatemnitev in LED stropnimi lučkami (PREMIUM, IMPRESSION) 550 

Električna in spominska nastavitev voznikovega sedeža (PREMIUM) 450 

Paket WINTER (PREMIUM): 

- ogrevan volanski obroč in 

- dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev  

 

300 

Paket SAFETY (PREMIUM):  

- sistem za nadzor mrtvih kotov (BSD), 

- sistem za opozarjanje na prečni promet (RCTA) ter 

- parkirni senzorji spredaj in zadaj z vizualnim prikazom med meriliniki 

 

680 

 

DOPLAČILA: 

- prevoz in priprava vozila: 140 EUR                          Poraba goriva: 0 l/km 

- kovinska ali mineralna barva: 450 EUR                          Emisije plinov CO2: 0 g/km 
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OPREMA IONIQ 

   
Oprema PREMIUM: * Sistem samodejnega uravnavanja razdalje z aktivnim Zunanjost 
Motor in pogon    radarskim sistemom za prednastavitev hitrosti  * Aluminijasta platišča 16’’v in pnevmatike Michelin  
* 1-stopenjski reduktor z diferencialom    (tempomat) z upravljanjem na volanskem obroču   205/55 R16 
* Obvolansko upravljanje želene stopnje regeneracije električne energije * Omejevalec hitrosti z upravljanjem na volanskem obroču * LED žarometi 
* Toplotna črpalka za ogrevanje kabine vozila * Sistem Drive Mode Select – prilagajanje načina vožnje in * Dnevne LED luči 
* Gretje visokonapetostne baterije (ohranja baterijo v boljši kondiciji)    trdote električnega servo volana * Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti 
* Hitri polnilec z enosmernim tokom (DC) * Električna ročna zavora * Dežni senzor 
Varnost * Sistem za držanje vozila na mestu - Autohold * Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki 
* Sistem za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil in peščev - AEB * Po višini nastavljiv voznikov sedež * Električno nastavljivi, ogrevani in sklopljivi zunanji ogledali 
* Protiblokirni zavorni sistem - ABS * Električno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža * Zunanji ogledali v barvi vozila 
* Sistem porazdelitve zavorne sile - EBD * Tristopenjsko gretje prednjih sedežev * Kromirane kljuke vrat 
* Ojačevalnik zavorne sile - BAS * Po višini nastavljiv sopotnikov sedež * Dodatna lučka v zunanjem ogledalu 
* Program za nadzor stabilnosti vozila - ESC  * Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom * LED zadnje kombinirane luči 
* Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec - HAC  * Bralne lučke in stropni predalček za očala * LED smerniki integrirani v zunanjih ogledalih 
* Opozorilni sistem ob zaviranju v sili - ESS * Po višini nastavljivi vzglavniki na vseh sedežih * Obrobe oken iz krtačenega aluminija 
* High Line sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (za * Deljivi in zložljivi zadnji sedeži 60:40 * Zadnji spojler z vgrajeno tretjo LED zavorno lučjo 
   vsako pnevmatiko posebej) - TPMS * Žepa na hrbtiščih prednjih sedežev * Pribor za polnjenje predrte pnevmatike 
* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika * Naslon za roke na zadnjem sedežu  
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine * Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči Oprema IMPRESSION (dodatno k opremi PREMIUM): 
* Stranski zračni blazini in stranski zračni zavesi * Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnim vodenjem Udobje 
* Zračna blazina za zaščito voznikovih kolen * Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav * Usnjeno oblazinjenje 
* 2 ISOFIX pritrdilni mesti na zadnjih sedežih * USB polnilec * Električno nastavljiv voznikov sedež (v 8 smereh) 
* Varnostna ključavnica na zadnjih vratih * Vtičnice 12V * Spominska nastavitev voznikovega sedeža (2 položaja) 
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo  * Električni pomik prednjih stekel s samodejnim * Dvostopenjsko gretje sedežev zadaj 
* Samodejno odklepanje vozila v primeru trka    odpiranjem/zapiranjem in zaščito proti priprtju * Tristopenjsko prezračevanje prednjih sedežev 
Udobje * Električni pomik zadnjih stekel * Ogrevan volanski obroč 
* Samodejna klimatska naprava z ločenim upravljanjem za * Daljinsko centralno zaklepanje z alarmnim sistemom  * Sistem za nadzor mrtvih kotov – BSD s sistemom za  
   voznika in sopotnika    in zložljivim ključem    opozarjanje na prečni promet - RCTA 
* Reže za prezračevanje zadaj * Potovalni računalnik s supervision merilniki, 7’’ LCD Zunanjost 
* Odroševanje vetrobranskega stekla    zaslonom med merilniki in stikalom za nastavitev * Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki 
* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za vžig    osvetlitve armaturne plošče  
* Integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo  * Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala  
   z 8’’ zaslonom dotik, digitalnim sprejemom radijskih signalov in  * Solarno vetrobransko steklo in prva stranska stekla  
   aplikacijo MapCare (7 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov) * Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega   
*  USB in AUX priključka    stekla  
* Premium Infinity ozvočenje z 8 zvočniki vključno z  * Kromirane notranje kljuke  
   nizkotonskim zvočnikom in zunanjim ojačevalcem * Kromirana letvica na pragovih vrat  
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in * Aerodinamični brisalci vetrobranskega stekla  
   upravljanjem na volanskem obroču * Originalni tepihi Hyundai  
* Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu - LKAS  * Rolo prtljažnega prostora  
* Električni progresivni servo ojačevalnik * Odlagalni predali in mreža za pritrditev tovora   
* Po višini in globini nastavljiv volanski obroč     v prtljažnem prostoru  
* Usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica * Osvetlitev prtljažnega prostora  
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                                       1,450 

 

       

           1,820 

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    Tehnični podatki se nanašajo na meritve opravljene v tovarni in se lahko spremenijo                                                   GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih kilometrov**; 12 let na prerjavenje.   

    brez predhodnega obvestila prodajalca. Na porabo goriva in CO2 posameznega                                                                           VELJAVNOST CENIKA: od 03.05.2017 do preklica oz. objave novega cenika               

    vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki.                                                    Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV.   

    Podatki in slike so informativne narave.                                                     Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez  

                                                                                                                                                                                                                          predhodne najave. Cene veljajo za vozila na zalogi. 

                                                                            * Garancijski pogoji za vozila, ki so last Rent-a-car ali Taxi podjetja je omejena na 3 leta ali 100.000 prevoženih kilometrov. 

                                                                                                                                                                                                                          **5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene  

                                                                                                                                                                                                                          trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.  

TEHNIČNI PODATKI  IONIQ    

Izvedenka vozila ELEKTRIČNO vozilo - EV 
Mere vozila (mm): 

Motor električni agregat  

Prostornina (ccm): 
  

Maksimalna moč:   

Maksimalni navor:   

Elektromotor elektromotor – 3 fazni sinhronski  

Moč elektromotorja (kW) 88  

Maksimalna 30 minutna moč (kW) 25,3  

Visokonapetnostna baterija    

Tip baterije Li-On  

Napetost baterije (V) 360  

Število celic baterije 12  

Menjalnik: 1-stop. reduktor z diferencialom  

Največja hitrost (km/h): 165  

Poraba električne energije, EU (kWh / 100 km):    

* kombinirano 11,5  

Domet baterije (po NEFZ standardu) 280  

Pogon: na prednji kolesi  

Zavore spredaj: diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS   

Zavore zadaj: diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS   

Masa vozila pripravljenega na vožnjo (kg) 1.495 - 1.550  

Največja tehnična dovoljena masa vozila (kg) 1.880  

Prostornina prtljažnega prostora VDA/SAE (l): 455/650  
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