Naujojo HYUNDAI IONIQ ELECTRIC KAINORAŠTIS 2017-06-01
Modeliai

IONIQ Electric

IONIQ Electric
IONIQ Electric

Įranga

Pavarų dėžė

Kuras

Galia kW/ag

Kaina EUR
su PVM

Comfort
Style

Automatinė
Automatinė

Elektra
Elektra

88 / 120
88 / 120

34 990
37 990

Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:
"Metallic" dažai

Kaina EUR su
PVM
295

STYLE papiloma gamyklinė įranga
Odos paketas:
•
•

1 495

Odiniai sėdynių apmušalai
Priekinių sėdynių vėdinimas

“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos,
IONIQ Electric baterijai suteikiama 8 metų arba 200‘000 km ridos
garantija, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas techninis
patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri
atliekama vieną kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros.
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Hyundai IONIQ electric
Comfort | Standartinė įranga
Saugos įranga
Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Saugos oro užuolaidos
ISOFIX tvirtinimo įtaisai vaikų apsaugos kėdutėms
Vairuotojo saugos oro pagalvė
Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
Įspėjimas dėl langų plovimo skysčio papildymo
Elektroninis stovėjimo stabdis su „Autohold“ funkcija
Keleivio saugos oro pagalvė
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Padangų remonto rinkinys
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Išorės įranga
16" AERO-lengvojo lydinio ratlankiai
Variklio dangčio izoliacija
Juoda šoninė dekoratyvinė juosta
Dienos šviesos žibintai su LED
Kėbulo spalvos buferis
Galinis rūko žibintas su LED
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
Galiniai žibintai su LED
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Kėbulo spalvos slenkstis
Prožektoriniai priekiniai žibintai
Chromuotos priekinės grotelės
Galiniai statymo jutikliai
Dekoratyvinė durų juosta
Galinis stogo oro aptakas
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
Į galinį stogo oro aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai
Galinio vaizdo kamera
Šildomas galinis stiklas
Vidaus įranga
60:40 santykiu sulenkiama galinė sėdynė
Bagažo skyriaus apšvietimas
Juoda spalva sžytos vidinės durų rankenos
Bagažo tinklas
Bagažo skyriaus apšvietimas
Bagažo tvirtinimo tinklo kabliukai
Durų slenksčių plokštelės
Taškinis apšvietimas su dėtuve saulės akiniams
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Vairuotojo sėdynės elektra valdoma juosmens atrama
Elektriniai galinių durų langai
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Priekinės sėdynės atrama rankai su daiktadėže apatinėje konsolėje
Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje
Beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema
Elektriniai priekinių durų langai
Kišenė sėdynės atloše
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
Veidrodėlis saulės skydelyje
Šildomos priekinės sėdynės
Prietaisų skydelis Supervision Cluster su 7,0 colių informaciniu ekranu
Šildomas vairas
Kelionės kompiuteris
Oda aptrauktas vairas
Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
Komforto įranga
Vairas su elektriniu stiprintuvu
Šilumos siurblys
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Lietaus jutiklis
Automatinis žibintų valdymas
Visiškai automatinė klimato kontrolės sistema
DAB-radijas
Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema
Infinity Sound System garso sistema su 8 garsiakalbiais
Salono oro filtras
USB/AUX lizdas
Papildomas keramikinis šildytuvas (PTC)
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Android Auto
Bluetooth
Apple Car Play
Greičio ribotuvas
Baterijos šildymo sistema
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu
12 V maitinimo lizdas salone (2 vnt.)
TomTom Live paslaugos
Style | papildomai/skirtingai nuo Comfort įrangos
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)
Chromuotos vidinės durų rankenos
Chromuota šoninė dekoratyvinė juosta
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 profiliai)
Chromuotos priekinės grotelės
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai
Galinių sėdynių šildytuvas
Priekiniai statymo jutikliai
Vėdinimo angos konsolėje
Gabaritiniai žibintai su LED
Belaidis telefono įkroviklis
Priekinių artimųjų šviesų žibintai LED
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Hyundai IONIQ electric techniniai duomenys
Transmisija
Elektros variklio tipas
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Akumuliatoriaus tipas
Baterijos talpa, kWh
Akumuliatoriaus energijos tankis (kWh/kg)
Akumuliatoriaus įtampa (V)
Įkroviklis automobilyje (AC), kW
Įkrovimo lizdo tipas
Dinamika
Didžiausias greitis
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.
Ekonomiškumas
Energijos suvartojimas (NEDC)
Važiavimo nuotolis (NEDC)
Pavaros sistema
Tipas
Sankaba
Pavarų dėžė
Perdavimo skaičiai
Važiuoklė
Stabdžiai
Stovėjimo stabdys
Pakaba
Vairas
Ratlankių dydis
Padangų dydis
Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis
Važiuoklės bazė
Tarpvėžė
Prošvaisa
Mažiausias apsisukimo spindulys
Masė ir tūris
Tuščio automobilio masė (min - max)
Bendroji automobilio masė
Priekabos be stabdžių masė
Priekabos su stabdžiais masė
Degalų bako talpa
Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA)
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA_Max)

kW (AG)
Nm

Nuolatinio magneto sinchroninis variklis
88 (120)
295
Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius
28
104,9
360
6,6
IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

km/val.
s

165
9,9

Wh/km
km

115,0
280
Priekiniai varomieji ratai
Automatinė
Vieno laipsnio reduktorius
7,412

Priekyje
Gale
Priekyje
Gale

Aušinami diskiniai
Diskiniai
Elektroninis
"McPherson"
Torsioninė pakaba
Elektrinis vairo stiprintuvas
6.5J X 16
205/55R16

mm
mm
mm
mm
Priekyje, mm
Gale, mm
mm
m
kg
kg
kg
kg
ℓ
ℓ
ℓ

4 470
1 820
1 450
2 700
1 555
1 564
140
5,30
1 495 - 1 550
1 880
350
1 410

* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.
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