Uradni uvoznik in distributer vozil Hyundai v Sloveniji:
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana
Brnčičeva ulica 45
1231 LJUBLJANA

IONIQ 5 06

Hyundai IONIQ 5

Cenik vozil, 02.11.2022

Model

Moč kW (KM)

Menjalnik

STYLE

45.740

PREMIUM
58,2 kWh

IMPRESSION
STYLE
PREMIUM
IMPRESSION

RWD
pogon zadaj
AWD
pogon na vsa
kolesa

49.240

125 (170)
1-stopenjski
redukcijski
173 (235)

spredaj: 53 (72)
zadaj: 120 (163)

54.460
49.540
53.040
58.260

STYLE

49.840

PREMIUM
77,5 kWh

Cena v EUR

RWD
pogon zadaj

STYLE
PREMIUM
IMPRESSION

AWD
pogon na vsa
kolesa

53.340

168 (229)
1-stopenjski
redukcijski

IMPRESSION
239 (325)

spredaj: 74 (100)
zadaj: 165 (225)

58.560
53.640
57.140
62.360

Možnost uveljavljanja nepovratne finančne spodbude v višini 4.500 EUR
in eko kredita Eko sklada z obrestno mero 1,3%.*
(*pred nakupom preverite možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude in eko kredita na www.ekosklad.si)

Pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai preverite tudi posebno ugodne pogoje, ki vam jih nudimo v okviru
HYUNDAI EKO FINANCIRANJA.

Poraba goriva: 0,0 l/100 km;
Emisije plinov CO2: 0 g/km
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Hyundai IONIQ 5

Cenik dodatne opreme
Cena v EUR

Barva Lucid Blue (U3P)
Bela barva
Kovinska ali mineralna barva
Mat barva
Aluminijasta platišča 8.5 x 20’’ in pnevmatike Michelin 255/45 R20 (pri modelih 77.4 kWh; PREMIUM, IMPRESSION)
VISION ROOF (PREMIUM, IMPRESSION):
steklena streha
električno pomičen rolo za zatemnitev
dodatne LED luči za branje
SOLAR ROOF (PREMIUM, IMPRESSION):
streha s sončnimi celicami, ki polnijo 12V in visokonapetostno baterijo
dodatne LED luči za branje
ROA – radarski sistem za opozarjanje na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu
Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom v instrumentni plošči (STYLE)
Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav (STYLE)
Kabel za polnjenje EV tip 2 - 32A (za 3-fazni notranji polnilec (11 kW))
Gretje visokonapetostne baterije (STYLE)
Toplotna črpalka za uravnavanje temperature visokonapetostne baterije in potniške kabine (PREMIUM)
Paket ENERGY (STYLE):
gretje visokonapetostne baterije
toplotna črpalka za uravnavanje temperature visokonapetostne baterije in potniške kabine
Paket V2L (STYLE, PREMIUM):
funkcija V2L – Vehicle-to-Load, ki omogoča 220V napajanje zunanjih električnih naprav iz visokonapetostne baterije vozila
adapter za priklop zunanjih električnih naprav na zunanjo vtičnico
220 V vtičnica pod zadnjimi sedeži
Paket MULTIMEDIA BOSE (PREMIUM):
vrhunski zvočni sistem BOSE – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči in zunanji ojačevalec
Paket PARK (STYLE, PREMIUM):
PCA – aktivni sistem za preprečevanje naleta ob vzvratni vožnji
RSPA – inteligentni sistem za parkiranje na daljavo (s pomočjo pametnega ključa) z možnostjo bočnega in pravokotnega parkiranja
SVM – Surround View Monitor – sistem kamer za 360° pogled okolice vozila

-

brez doplačila
250
500
800
490
1.200

1.620

210
120
339
310
1.200
1.510

490

520

1.230

BVM – slikovni prikaz območja mrtvega kota v instrumentni plošči

Paket RADAR (PREMIUM, IMPRESSION):
HDA II. – aktivni avtocestni asistent, ki hitrost vozila prilagaja spredaj vozečemu vozilu, omejitvam hitrosti in konfiguraciji ceste na izbrani poti
s funkcijo za samodejno menjavo voznega pasu
FCA-JX – radarski sistem za samodejno zaviranje v sili v primeru zaznave možnosti trka v križišču iz vseh smeri in asistenco krmilnega sistema
Paket WINTER (STYLE):
tristopenjsko gretje prednjih sedežev,
ogrevan volanski obroč
Paket WINTER (PREMIUM):
dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev
Paket RELAX (IMPRESSION):
spominska nastavitev sopotnikovega sedeža (shranjevanje 2 položajev)
nastavitev sopotnikovega sedeža v položaj za sprostitev (večfunkcijska nastavitev sedeža v položaj za počitek)
električno pomični zadnji sedeži
Paket VISIBILITY (IMPRESSION):
digitalni zunanji ogledali
zaslona za bočni vzvratni pogled

900

270

170
630

1.000
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Oprema
Oprema STYLE:

Motor in pogon

Zunanjost

* 1-stopenjski redukcijski menjalnik z diferencialom
* E-shift – ročica s stikali za prestavljanje (shift by wire)
* Inteligentni sistem regenerativnega zaviranja z obvolanskim
upravljanjem želene stopnje regeneracije energije
* Drive Mode Select – izbira načina vožnje (prilagajanje vzorca pospeševanja
in nivoja rekuperacijskega zaviranja)
* i-PEDAL – možnost nastavitve vožnje z enim pedalom
* 3-fazni notranji polnilec z največjo močjo polnjenja 11, kW
* ICCB kabel za polnjenje visokonapetostne baterije
* polnilni sistem hitrega polnjenja (DC) z napetostjo 800V
* HTRAC - elektronsko kontroliran pogon na vsa 4 kolesa (vozila z
AWD pogonom)

* Aluminijasta platišča 7.5 x 19’’ in pnevmatike Michelin 235/55 R19
* 18’’ zavorni diski spredaj in zadaj
* MFR bi-LED žarometi z LED pozicijskimi lučmi in LED dnevnimi lučmi
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* LED zadnje luči v parametrični zasnovi
* Dežni senzor s samodejnim delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla
* Električno nastavljivi, ogrevani in zložljivi zunanji ogledali v barvi vozila
z vgrajenimi LED smerniki
* Tonirana stekla in akustična prevleka vetrobranskega stekla
* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki
* Obloge kolotekov in stranske obloge v črni barvi
* Skrite kljuke za odpiranje vrat v barvi vozila
* Zadnji spojler z vgrajeno tretjo LED zavorno lučjo
* Prednapeljava za vlečno napravo
* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike
Oprema PREMIUM (dodatno k opremi STYLE):

Varnost
* Sistemi SMART SENSE:
FCWS - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk
FCA – radarski sistem za samodejno zaviranje v sili s
prepoznavanjem vozil, pešcev in kolesarjev
FCA-JX – radarski sistem za samodejno zaviranje v sili v primeru
zaznave možnosti trka v križišču ob zavijanju levo
LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
LFA – sistem samodejnega ohranjanja smeri
HDA I. – aktivni avtocestni asistent, ki hitrost vozila prilagaja spredaj

Motor in pogon
* Gretje visokonapetostne baterije

Varnost
* Sistemi SMART SENSE I.:
-

primeru zaznave ovire v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi
voznega pasu

vozečemu vozilu, omejitvam hitrosti in konfiguraciji ceste na izbrani poti

HBA - sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov
DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti
ROA - sistem za opozar. na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu
ISLA - inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov
LVDA – funkcija opozarjanja na speljevanje vozila pred vami
Ecall – sistem za samodejni klic v sili
* ABS - protiblokirni zavorni sistem
* ESC - napredni elektronski stabilnostni sistem
* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
* MCB – sistem sekundarnega zaviranja
* BAS - ojačevalnik zavorne sile
* ESS – samodejni vklop vseh smernikov ob zaviranju v sili
* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
* EPB – električna parkirna zavora s funkcijo Autohold – zadrževanje
vozila na mestu
* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika
* Stranski zračni blazini in stranske zračne zavese
* Sredinska zračna blazina spredaj
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine
* ISOFIX pritrdilni mesti za otroški sedež na zadnjih sedežih
* Varnostna ključavnica na zadnjih vratih
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo in odklepanje v primeru trka

Udobje
* Dvopodročna samodejna klimatska naprava z režami za prezračevanje
zadaj in odroševanjem vetrobranskega stekla
* ASCC - aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti z nastavitvijo in
uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila
* Električni progresivni servo ojačevalnik volanskega mehanizma
* Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
* Usnjen multifunkcijski volanski obroč
* Sredinska konzola z naslonom za roke in predalom
* Po višini nastavljiv voznikov sedež z električno nastavitvijo ledvenega dela
* Po višini nastavljiv sopotnikov sedež
* Deljiv in zložljiv zadnji sedeži 60:40 z naslonom za roke
* Infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom
Live storitvijo, 12.3’’ (31.24 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom dotik,
aplikacijo MapCare (3 leta nadgradenj in posodobitev zemljevidov), združljiv z
aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodatnim
modemom, ki omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai BlueLink
* Bluetooth brezžična povezava z dinamičnim prepoznavanjem
glasovnih ukazov
* Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom v infozabavnem sistemu in
prikazom dinamičnih vodil
* 1 x USB vtičnica, 3 x USB vtičnice za polnjenje, 12V vtičnica
* Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo samodejnega
odpiranja/zapiranja ter zaščito proti priprtju prednjih stekel
* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za vžig
* Digitalni instrumentna plošča z 12.3’’ (31.24 cm) barvnim LCD zaslonom
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla
* Stropna konzola z LED osvetlitvijo
* Rolo prtljažnega prostora in originalni tepihi Hyundai
* Dodatni prtljažni prostor v motornem prostoru

BCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje v sili v

-

RCCA – aktivni sistem za opozarjanje in samodejno zaviranje ob

zaznavi prečnega prometa zadaj
-

SEW – opozorilni sistem za varno izstopanje iz vozila

Udobje
* Vzdolžno premična sredinska konzola
* Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav
* ECM - samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala
* Električno pomičen voznikov sedež (v 8 smereh)
* Električno pomičen sopotnikov sedež (v 8 smereh) z električno nastavitvijo
ledvenega dela
* Tristopenjsko gretje prednjih sedežev
* Ogrevan volanski obroč
* Električno pomična prtljažna vrata s funkcijo samodejnega odpiranja

Zunanjost
* Napredni bi-LED projekcijski žarometi v parametrični zasnovi
* LED osvetlitev prednjega odbijača
* LED smerniki v parametrični zasnovi spredaj in zadaj
* Zunanji ogledali v barvi vozila in črni lakirani barvi ter črno lakirane letvice
okoli stekel
* Obloge kolotekov in stranske obloge v srebrni barvi
* Solarno vetrobransko steklo in prva stranska stekla ter dodatno
zatemnjena zadnja stranska stekla in steklo prtljažnih vrat
* Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom v instrumentni plošči
Oprema IMPRESSION (dodatno k opremi PREMIUM):

Motor in pogon
* Funkcija V2L – Vehicle-to-Load, ki omogoča 220V napajanje zunanjih električnih
naprav iz visokonapetostne baterije vozila (adapter za priklop zunanjih naprav na
zunanjo vtičnico in 220V vtičnica pod zadnjimi sedeži)
* Toplotna črpalka za uravnavanje temperature visokonapetostne baterije in
potniške kabine

Varnost
* Sistemi SMART SENSE I.:
-

PCA – aktivni sistem za preprečevanje naleta ob vzvratni vožnji
RSPA – inteligentni sistem za parkiranje na daljavo (s pomočjo

pametnega ključa) z možnostjo bočnega in pravokotnega parkiranja
-

BVM – slikovni prikaz območja mrtvega kota v instrumentni plošči

Samodejno varnostno zaklepanje zadnjih vrat

Udobje
* HUD – sistem projekcije na vetrobransko steklo (velikost 44’’ (111,76 cm))
* SVM – Surround View Monitor – sistem kamer za 360o pogled okolice vozila
* Vrhunski zvočni sistem BOSE – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni
osrednji zvočnik na armaturni plošči in zunanji ojačevalec
* Usnjeno oblazinjenje
* Spominska nastavitev voznikovega sedeža (shranjevanje 2 položajev) in zunanjih
ogledal
* Nastavitev voznikovega sedeža v položaj za sprostitev (večfunkcijska nastavitev
sedeža v položaj za počitek)
* Tristopenjsko prezračevanje prednjih sedežev
* Dvostopenjsko gretje sedežev zadaj
* Ambientalna osvetlitev notranjosti z možnostjo nastavitve 64 različnih barv
* Kovinska pedala
* Kromirana letvica na pragovih vrat z napisom IONIQ 5

Zunanjost
* Električno pomične skrite kljuke za odpiranje vrat
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Tehnični podatki
ELEKTRIČNO VOZILO
58,2 kWh
MOTOR / MENJALNIK / POGON

77,5 kWh

RWD

AWD

RWD

AWD

na zadnji kolesi

na vsa 4 kolesa

na zadnji kolesi

na vsa 4 kolesa

1-st. redukcijski menjalnik z diferencialom
Elektromotor
Tip motorja

3-fazni sinhroni (PMSM)

Moč elektromotorja
Maksimalna 30 minutna
moč
Maksimalni navor

prednja os

-

53,1 kW (72,2 KM)

-

73,9 kW (100 KM)

zadnja os

124,9 kW (170 KM)

119,5 kW (162,5 KM)

168,1 kW (228,6 KM)

165,4 kW (225 KM)

prednja os

-

18 kW

-

25 kW

zadnja os

42 kW

42 kW

56 kW

56 kW

prednja os

-

255 Nm

-

255 Nm

zadnja os

350 Nm

350 Nm

350 Nm

350 Nm

520 V

500 V

690 V

670 V

Nazivna napetost
Visokonapetostna baterija
Tip baterije

Li-On polimerna

Delovna napetost baterije

360 – 619 V

480 – 825,6 V

Število celic baterije

288

384

Nazivna kapaciteta

58,2 kWh / 111,2 Ah

77,5 kWh / 111,2 Ah

enofazna izmenična
napetost
trofazna izmenična
napetost

Maksimalna moč
polnjenja

standardno (AC)
hitro 50 kW
(do 80% napolnjenosti)
ultra hitro 350 kW
(do 80% napolnjenosti)

Čas polnjenja
visokonapetostne baterije

7 kW
10,5 kW
5 ur

5 ur

7 ur 20 minut

7 ur 20 minut

46 minut

46 minut

62 minut

62 minut

18 minut

18 minut

18 minut

18 minut

Poraba energije in zmogljivosti
Poraba električne energije
Doseg

mestni režim vožnje

10,9 kWh/100 km

12,1 kWh/100 km

12,2 – 12,5 kWh/100 km

12,8 – 13,9 kWh/100 km

kombiniran režim vožnje

16,7 kWh/100 km

18,1 kWh/100 km

17,0 – 18,0 kWh/100 km

17,9 – 19,1 kWh/100 km

mestni režim vožnje

587 km

539 km

687 – 710 km

626 – 672 km

kombiniran režim vožnje

384 km

360 km

476 – 507 km

454 – 481 km

7,3 s

5,1 s

Najvišja hitrost

185 km/h

Pospešek 0 – 100 km/h

8,5 s

6,1 s

Mase in dimenzije
Medosna razdalja

3.000 mm

Dolžina

4.635 mm

Širina

1.890 mm

Višina

1.605 mm

Oddaljenost od tal

160 mm

Zavore spredaj

kolutne

Zavore zadaj

kolutne

Rajdni krog

5,9 m

Masa vozila pripravljenega na vožnjo
Največja tehnično dovoljena masa vozila
Prostornina prtljažnega
prostora

spredaj

1.905 – 1.985 kg

2.015 – 2.095 kg

2.010 – 2.090 kg

2.120 – 2.200 kg

2.370 kg

2.480 kg

2.450 kg

2.560 kg

57 l

24 l

57 l

24l

zadaj

770 – 1.680 l (SAE); 531 – 1.587 l (VDA)

Največja dovoljena obremenitev strehe (kg)
Največja dovoljena statična navpična sila na vlečni
sklopki / krogli
Največja dovoljena masa
priklopnega vozila (kg)

zaviranega
nezaviranega

80
100 kg
750 kg

1.600 kg
750 kg

* »Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.«
* »Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov .«

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; baterija: 8 let / 160.000 prevoženih km*; 12 let na prerjavenje.
VELJAVNOST CENIKA: od 02.11.2022 do preklica oziroma objave novega cenika.
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.
Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v priporočeno maloprodajno ceno vozila.
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.
Podatke o pnevmatikah si lahko ogledate na: www.hyundai.si
**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.
* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc.
* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc.
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