
Kainoraštis 2021-10-01

Comfort Style Comfort Style

Padangos ir ratlankiai

Ratlankiai 6.0J X 15 col. Ratlankiai 6.0J X 17 col. Ratlankiai 6.5J X 16 col. Ratlankiai 6.5J X 16 col.

Padangos 195/65R15 Padangos 225/45R17 Padangos 205/55R16 Padangos 205/55R16

Comfort Style 

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2 
atminties angomis„Ecall“ Skubios pagalbos iškvietimo 

sistema

Odinis šildomas vairas

MY21 IONIQ Hybridas | Įkraunamas hibridas

Comfort Style

24,990 €
28 990 €
24 990 €

32 990 €
29 990 €

35 990 €
31 990 €

Pagrindinė standartinė įranga

Reguliuojamas regeneracinis stabdymas

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos 
sistema su automobilių / pėsčiųjų / 

dviratininkų aptikimo funkcija

Automatinė 
dviejų zonų klimato kontrolės sistema                            

(įkraunamas hibridas ir elektromobilis - 
automatinė klimato kontrolės sistema)

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo 

sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC) 
funkcijomis

Įspėjimas apie atstumą statant galu

Išmaniojo rakto sistema (FOB) su užvedimo 
mygtuku

„Supervision“ prietaisų skydelis su 7 col. TFT 
LCD ekranu

Belaidis telefono įkroviklis

Salono apšvietimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema Šildomos galinės sėdynės

Informacijos ir pramogų įrangos sistema 

su 8 col. jutikliniu ekranu, „Bluetooth“ ir 
„Apple Carplay“ bei „Android Auto“ 

funkcijomis

Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaikymo 
sistema (Autohold)

Galinė oro kondicionieriaus skydelio vėdinimo 
anga

Galinio vaizdo stebėjimo sistema su 
dinaminio statymo nukreipimu

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis

Šildomos galinės sėdynės

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Jėgos agregatai ir komplektacija

IONIQ Hybrid 1.6 GDI 141 AG 6-DCT

IONIQ Hybrid 1.6 GDI 141 AG 6-DCT



Techniniai duomenys
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

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

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

Degalų sunaudojimas ir emisija
Vidutinės sąnaudos
Bendras CO2 pagal WLTP
CO2  emisija
Transmisija
Tipas
Sankaba
Pavarų dėžė

Važiuoklė
Vairo sistema
Stabdžiai Priekyje

Gale
Pakaba Priekyje

Gale

77,2 kW (105 AG) 5 700 sūk./min. -
147 Nm esant 4 000 sūk./min. -

Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in)
Vienaeilis DOHC, tiesioginis benzino įpurškimas

4 -

GDI -
Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis -

32 kW (43,5 AG) 44,5 kW (61 AG)
170 Nm 170 Nm

Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)
1,56 kWh 8,9 kWh

104 kW (141 AG) 104 kW (141 AG)
265 Nm 265 Nm

- 3,3 kW (vienu įkrovimu)

-    IEC 62196-2 („Mennekes“)
240 V 360 V

< 4h
- 3 val.
- -

 Hibridas Įkraunamas hibridas
185 km/h 178 km/h
10,8 sek. 10,6 sek.

- 52 km / 66 km

 Hibridas Įkraunamas hibridas

4,5–4,6 l/100 km pagal WLTP 1,1 l / 100 km
102 - 105 g / km pagal WLTP 26 g / km

 Hibridas Įkraunamas hibridas
Priekiniai varantieji ratai

Dvi elektrohidrauliniu būdu valdomos kelių diskų sankabos
6 bėgių DCT automatinė pavarų dėžė

 Hibridas Įkraunamas hibridas
Elektrinis vairo stiprintuvas

Aušinami diskiniai
Diskiniai

„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai amortizatoriai
„MultiLink“ pakaba

Matmenys

Apsisukimo spindulys 5,3 m

Bagažinės talpa VDA min. - max 443 - 1505 l Bagažinės talpa VDA min. - max 341 - 1505 l

Aukštis 1.450 mm

Prošvaisa 140 mm

Važiuoklės bazė 2 700 mm

Ilgis 4 470 mm
Plotis 1820 mm



Svoris ir talpa
Tuščio automobilio masė (min–max)*
Bendroji masė
Priekaba be stabdžių
Priekaba su stabdžiais
Degalų bako dydis

Įkrovimas Comfort Style 

●
(Įkraunamas hibridas)

●
(Įkraunamas hibridas)

Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Kėbulas Comfort Style
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai ● ●
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

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 LED 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 ● ●
Priekinis porankis su daiktadėže ● ●
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 

 Hibridas Įkraunamas hibridas
1 445–1 552 kg 1 570–1 625 kg

1870 kg 1970 kg
- -

750 750
45 l 43 l

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

                                       Juodo audinio apmušalai ● ●

      Juodos odos apmušalai
Vėdinama priekinė sėdynė                      

- o

o

                                  Dvispalviai juodos ir pilkos 

odos apmušalai

Vėdinama priekinė sėdynė                      

- o

                              Rudai raudonos spalvos odiniai 

apmušalai

Vėdinama priekinė sėdynė                      

-

„Fossil Gray“ 

„Shale Gray“ 

Rudai 



Comfort Style 

● ●

12 V kištukinis lizdas (2) ● ●
6 garsiakalbiai ● -
USB lizdas ● ●

Du mobiliuosius telefonus palaikantis „Bluetooth“ ryšys ● ●
DAB nustatymo įtaisas ● ●
Garso valdikliai ant vairo ● ●
Kelionės kompiuteris ● ●
"Supervision" prietaisų skydas su 4,2 col. informaciniu ekranu 4,2 col. 7 colių visiškai skaitmeninis 

- ●
"Supervision" prietaisų skydas su 7,0 col. informaciniu ekranu  - ●

Komforto savybės Comfort Style 
Pastovaus greičio palaikymo sistema ● -
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema - ●
Automatinio langų džiovinimo sistema ● ●

● ●
Automatiniai priekiniai žibintai ● ●
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas (ekonomiškas /  sportinis) ● ●
Greičio ribotuvas ● ●
Šildytuvas su PTC varža ● ●
Salono oro filtras ● ●
Lietaus jutiklis ● ●
Beraktė atidarymo sistema ● -
Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu - ●
Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaikymo sistema (Autohold) - ●
Priartėjimo 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 - ●

Sauga Comfort Style
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ● ●
Priekinio susidūrimo su pėsčiaisiais / dviratininkais išvengimo pagalbos sistema ● ●
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 ● ●
Priekinės šoninės oro pagalvės ● ●
Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS) ● ●
Galinio vaizdo kamera ● ●
Priekinis statymo jutiklis - p

Informacijos ir pramogų sistema – valdymas anglų kalba                                                                                                                                                      

Garso sistema                                                                                                                                   
Palaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėles

Belaidis telefono įkroviklis

8 col. spalvotas jutiklinis ekranas

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema (įkraunamas hibridas – automatinės 
klimato kontrolės sistemos blokas)



Gamyklinės parinktys ir parinkčių paketai
Navigacijos paketas
Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: anglų, švedų ir vokiečių)
8 garsiakalbių „Infinity“ garso sistema
„Live“ paslaugos
Pagalbinė ekonomiško vairavimo sistema „Eco DAS“
Du išmaniuosius įrenginius vienu metu palaikanti „Bluetooth“ įranga
Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema

995 €

497 €
Smart Cruise paketas

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

995 €

497 €

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

Tamsinti galiniai ir šoniniai langai 245 €

122 €

Metalizuotos arba perlamutrinės spalvos kaina 395 € 

948 € 948 €

795 € ●

1,895 € 1,895 €

1,495 €

747 €
–

–

LED paketas Dvigubi priekiniai žibintai su LED, stovėjimo žibintai su LED
●

Saugumo paketas  BCW (įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema), PDW 
(stovėjimo atstumo įspėjimo sistema) statant galu / priekiu; LFA (važiavimo juostos 
laikymosi sistema)

–

„Clean Slate“ melsva (S5P) 
metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)

„Polar White“ balta 
(WAW) bazinė

„Fiery Red“ raudona (PR2) 
perlamutrinė

„Intense Blue“ mėlyna YP5 
metalizuota

„Fluidic metal“ pilka (M6T) 
metalizuota

„Iron Gray“ pilka (YT3) metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)

„Electric shadow“ pilka (USS) 
lygi spalva

„Phantom Black“ juoda (NKA) 
perlamutrinė

„Typhoon Silver“ sidabrinė 
(T2X) metalizuota lic" spalva


