
KAINORAŠTIS 2021-10-01

Jėgos agregatai ir komplektacija 

IONIQ electric 38 kWh 136 AG

Padangos ir ratlankiai

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

Techniniai duomenys

Elektros variklio tipas

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Elektromobilio akumuliatoriaus rūšis
Elektromobilio akumuliatoriaus talpa

Fiksuotasis įkroviklis (AC), kW
Įkrovimo jungtis
Elektromobilio energijos tankis

Elektrinio automobilio akumuliatoriaus įtampa

Nominalus 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

* 5–80 % įkrova

MY21 IONIQ electric

Comfort Style

38 990€ / 33 990 € 41 990 € / 35 990 €

Comfort Style

Pagrindinė standartinė įranga

Reguliuojamas regeneracinis stabdymas

FCA – Priekinio susidūrimo išvengimo 
pagalbos sistema su automobilių / pėsčiųjų 

/ dviratininkų aptikimo funkcija 

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2 
atminties angomis

Automatinė klimato kontrolės sistema 
Išmaniojo rakto sistema (FOB) su užvedimo 

mygtuku

7,0 colių „Supervision“ prietaisų skydelis 
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo 

sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC) 
Įspėjimas apie atstumą statant galu Belaidis telefono įkroviklis

Reguliuojamas regeneracinis stabdymas Salono apšvietimas

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio 

stovėjimo (Autohold) funkcija

Informacijos ir pramogų sistema su 8 col. 
jutikliniu ekranu

Šildomos galinės sėdynės

Apie 16 val.

Apie 11,5–6 val.

apie 57–54 minutes*

„Android Auto“ / „Apple Car Play“ 
palaikymas*

Oro kondicionieriaus vėdinimo anga galinėje 
konsolėje

Naujiena *Belaidis išmaniojo telefono 
įkroviklis

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis

Galinio vaizdo stebėjimo sistema su 
judėjimo trajektorijos linijomis ekrane Naujiena BlueLink telematika 

Šildomas oda aptrauktas vairas
Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema 

„eCall“

Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
100 kW (136 AJ)

295 Nm

Ličio jonų polimerų akumuliatorius („Li-Ion Po“)
38,3 kWh

7,2 kW (vienfazis)

2 tipo („Mennekes“) pagal IEC 62196-2 ir IEC 62196-
111,2 Wh/kg

319 V



Eksploatacinės savybės

Didžiausias greitis

Greitėjimas 0–100 km/h

Eksploatavimo laikas naudojant elektrą (WLTP)

Degalų sunaudojimas ir emisija
CO2  emisija

Elektros suvartojimas

Transmisija

Tipas
Sankaba

Pavarų dėžė

Važiuoklė
Vairo sistema

Stabdžiai Priekyje

Gale

Pakaba Priekyje
Gale

Svoris ir talpos

Tuščio automobilio masė (min–max)*
Bendroji masė

Priekaba be stabdžių

Priekaba su stabdžiais Juodo audinio apmušalai

Įkrovimas Comfort Style 

●                                         ●                                 

●                                 ●                                             

Paaiškinimai: ● standartinis, o galima pasirinkti už papildomą mokestį, – nėra

Kėbulas Comfort Style 

● ●

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ● – 

Chromuotos durų rankenos – ●

Galinio lango šildytuvas ● ●

Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai ● ●

Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su priartėjimo žibintais - ●

Lango apvadai Juodi
Pusiau matiniai 

chromuoti

1880 kg

-

-

165 km/val.

9,9 sek.

311 km / 412 km

0 g / km (WLTP)

138 Wh/km

Priekiniai varantieji ratai

Automatinė

Vienkartinė greičio apribojimo pavara

Elektrinis vairo stiprintuvas

Aušinami diskiniai
Diskiniai

„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai 

Apsukta sijinė ašis
Matmenys

Apsisukimo spindulys 5,3 m

1495–1550 kg

DC greito įkrovimo lizdas, CCS 2 tipo

Shuko įkrovimo laidas su kabelyje integruotu valdymo pultu
 (ICCB) 8A / 10A / 12A

Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai 

šoniniai langai

Aukštis 1450 mm

Prošvaisa 140 mm

Bagažinėstalpa 350–1410 lPlotis 1820mm

Ilgis 4470 mm

Atstumas tarp ašių 2700 mm



Priekiniai žibintai Comfort Style
Projekcinio tipo halogeniniai priekiniai žibintai ● -

Dvigubi LED priekiniai žibintai p ●
Trečiasis stabdžių žibintas, integruotas galiniame aptake ● ●

Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai ● ●

LED dienos šviesos žibintai ir galinis rūko žibintas ● ●

LED stovėjimo žibintai p ●

LED galiniai žibintai ● ●

Salonas Comfort Style
Odinis šildomas vairas su svorio ir atstumo reguliavimo funkcija ● ●

3 fazių reguliuojamas sėdynių šildymas priekinėse sėdynėse ● ●

Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis ● ●

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama ● ●

● ●

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ● ●

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 ● ●

Kilpos bagažui pritvirtinti, apsauginė bagažinės užuolaida ir bagažo tinklas ● ●

Bagažinė su apšvietimu ● ●

Chromuotos vidinės durų rankenėlės - ●

Salono variantai Comfort Style

● ●

- ●

Juodo audinio apmušalai

Priekinės sėdynės vėdinimas
Juodi odiniai apmušalai

Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties bumbulas (hibridas ir įkraunamas 
hibridas)

- ●

- ●

Priekinės sėdynės vėdinimas

Dviejų atspalvių (juodos ir pilkos) 

odiniai apmušalai

„Electric Grey“ pilkos spalvos odiniai 
apmušalai

Priekinės sėdynės vėdinimas

„Fossil Gray“ 

„Shale Gray“ 

„Electric Shadow“ pilka



Comfort Style 

8 col. spalvotas 
jutiklinis

10,25 col. spalvotas 
jutiklinis

● ●

12 V kištukinis lizdas (2) ● ●

Garsiakalbiai 6 8

USB lizdas ● ●

Du mobiliuosius telefonus palaikantis „Bluetooth“ ryšys ● ●

DAB nustatymo įtaisas ● ●
Garso valdikliai ant vairo ● ●

Kelionės kompiuteris ● ●

„Supervision“ prietaisų skydelis 7,0 col. 7,0 col.

- ●

Komforto savybės Comfort Style

Pastovaus greičio palaikymo sistema ● -

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema - ●

Automatinio langų džiovinimo sistema ● ●

Automatinė klimato kontrolės sistema ● ●

Automatiniai priekiniai žibintai ● ●
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas (ekonomiškas / įprastinis / sportinis)  ● ●

Greičio ribotuvas ● ●

Šildytuvas su PTC varža ● ●

Salono oro filtras ● ●

Lietaus jutiklis ● ●

Šilumos siurblys ● ●

Akumuliatoriaus pašildymo sistema ● ●

Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu  ● ●

Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija ● ●

Priartėjimo žibintai šoniniuose veidrodėliuose - ●

Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai - ●

Elektrochrominis veidrodėlis (ECM) (jei yra) - ●

Šildoma galinė sėdynė (išskyrus centre) - ●

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, 2 atminties profiliai - ●

Oro angos gale sėdintiems keleiviams - ●

Sauga Comfort Style

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ● ●

● ●

Priekinio keleivio saugos oro pagalvė ● ●

Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimas raktu ● ●

Važiavimo įkalne pagalbinė sistema (HAC) ● ●

Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKAS) ● ●

Du vaikiškos kėdutės ISOFIX tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje ● ●

Apsauginė užuolaida per visą saloną ● ●

Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė ● ●

Vairuotojo saugos oro pagalvė ● ●

Žemo plovimo skysčio lygio įspėjimo lemputė ● ●

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) ● ●
Padangos remonto rinkinys ● ●

Informacijos ir pramogų sistema
(Tarp sistemos kalbų yra anglų, švedų, vokiečių ir suomių kalbos)

Garso sistemos ekranas

Su „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ funkcijomis (modelyje su 
navigacijos sistema nėra bevielio ryšio funkcijos)

Belaidis telefono įkroviklis

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji / 
dviratininkai (FCA)



Priekinės šoninės oro pagalvės ● ●

Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS) ● ●
● ●

Galiniai statymo jutikliai ● ●

Priekinis statymo jutiklis - p

Gamyklinės parinktys ir parinkčių paketai
Navigacijos paketas

Hi-Fi „Infinity“ garso sistema su 8 garsiakalbiais 

„Live“ paslaugos

Pagalbinė ekonomiško vairavimo sistema „Eco DAS“

Du išmaniuosius įrenginius vienu metu palaikanti „Bluetooth“ įranga
Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema
BlueLink telematika

Dvigubi LED priekiniai žibintai, LED stovėjimo žibintai

795 €
●

Saugos paketas:

PDW (Įspėjimo apie atstumą statant galu / priekiu sistema)  

LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)
Odinis paketas :

Odiniai sėdynių apmušalai ir dirbtine oda dengtas centrinis priekinis porankis

Vėdinamos priekinės sėdynės 

Tamsinti galiniai ir šoniniai langai

Metalizuoti, perlamutriniai dažai arba speciali spalva 395 €

Lygi spalva € 0

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

- 1,495 €

- 245 €

Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: 
anglų, švedų, vokiečių ir suomių)

 ●

LED paketas
995 € ●

- 995 €
BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos)

1,895 €

Smart Cruise paketas  Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema 
(ASCC) su „Stop&GO“ funkcija (SCC)

Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane

„Polar White“ balta (PSW), lygi 
spalva

„Intense Blue“ mėlyna YP5, 
metalizuoti

„Fiery Red“ raudona (PR2), 
perlamutriniai

„Phantom Black“ juoda (PAE), 
perlamutriniai

„Typhoon Silver“ sidabrinė 
(T2X), metalizuoti

„Electric shadow“ pilka (USS), speciali 
spalva

„Aurora Grey“ pilka (C5G), 
metalizuoti

„Amazon Grey“ pilka (A5G), metalizuoti „Fludic Grey “ pilka (M6T), metalizuoti


