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Jėgos agregatai ir įrangos lygiai
77 kWh
IONIQ 6 77 kWh 229 AG
IONIQ 6 77 kWh 4WD 325 AG

10,5 kW trijų fazių automobilinis įkroviklis

12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis

12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis

3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu

Priekinių ir galinių šoninių sėdynių 3 lygių šildymas

Automatiškai išlendančios durų rankenos

Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės

„Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema 

Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)

Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai

Vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru

Nuotaiką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas

Aktyvus elektromobilio garso dizainas (E-ASD) 

Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)

Projekcinis ekranas

Šilumos siurblys

Interaktyvus vairo apšvietimas su LED pikseliais
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); atbulinė eiga / priekis / šonas

Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / galu

Elektra valdomos pakeliamos galinės durys

Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija

Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbto PET pluošto

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA II)

Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija

Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas

„Smartsense“ saugos funkcijos

Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)

Ypač greitas 800 V įkrovimas

60,490 €
64,490 €

IONIQ 6

Ultimate

Pagrindinė standartinė įranga

Ultimate

Bluelink® telematikos paslauga su valdymu telefono programėle (salono pašildymas, įkrovimo valdymas, durų atrakinimas ir užrakinimas, maršruto 
planavimas) įskaitant nemokamą 3 metų planą



Akumuliatoriaus tipas

Akumuliatoriaus aušinimas
Akumuliatoriaus šildytuvas
Salono šildymo sistema
Aukštos įtampos akumuliatorius
Akumuliatoriaus energijos tankis

Akumuliatoriaus įtampa
Elektros variklio tipas

Pavarų dėžė

Sankabos tipas

Transmisija

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Įkrovimas

Įmontuotas kroviklis (AC)

Įkrovimo jungtis

Apytikris įkrovimo laikas

Schuko 230 V / 8-10-12 A (10-100%)

2 tipo maks.: 10,5 kW trifazis įkrovimas (10-80%)
50 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)

100 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)
150-200 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)

CCS kroviklis ypač greitam įkrovimui: 240-350 kW / 800 V (10-80%)

Krovimas su 800 V/239 kW ypač greito įkrovimo DC krovikliu

*Esant optimalios sąlygoms ir temperatūrai

Energijos sąnaudos

Bendras CO2 pagal WLTP

Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP

Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją pagal WLTP

Greitis ir galia

0 → 100 km/val.

80 → 120 km/val.

Didžiausias greitis

Masė

Tuščio automobilio masė

Bendroji automobilio masė

Priekaba, be stabdžių

Priekaba, su stabdžiais

Stabdžiai

Priekyje ir gale

Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.

Mažiausias apsisukimo spindulys

Stogo apkrova

Vertikali apkrova

Prošvaisa

Techniniai duomenys
Ličio jonų

Skysčiu aušinama
●

Šildytuvas su PTC varža ir šilumos siurblys

IONIQ 6 77 kWh 229 AG IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG

Su vienu varikliu – galiniai varantieji ratai Su dviem varikliais – visi varantieji ratai

168,1 kW (229 AG)
Priekyje: 73,9 kW (100 AG)
Gale: 165,4 kW (225 AG)

77,4 kWh
161,5 Wh/kg

697 V
Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis

Vienkartinė greičio apribojimo pavara

Priekyje: Krumplio-sankabos skyriklis

apie 1 val. 10 min.

apie 30 min.
apie 30 min.

apie 18 min.*

Per 15 min. (77 kWh RWD)* įkraunama iki 351 km atstumui

IONIQ 6 77 kWh 229 AG IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG

350 Nm
605 Nm

Priekyje: 255 Nm / gale: 350 Nm

10,5 kW (trifazis)

CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)

8 A: 45 val. 30 min - 10 A: 33 val. 30 min - 12 A: 30 val.

apie 7 val. 30 min.

7,4 sek. 5,1 sek.

4,6 sek. 3,3 sek.

185 km/val.

1 910–1 986 kg 2 020–2 096 kg

0 g/km

14,3 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km

Bendras: 614 km Bendras: 583 km

IONIQ 6 77 kWh 229 AG IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG

5,91 m

80 kg

100 kg

141 mm
Matmenys

2 410 kg 2 520 kg

750 kg

1 500 kg

Priekyje: 18" (Φ345x30t) / Gale: 18" (Φ345x20t)

34,5 m

4 855

2 950 1 055850

1
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9
5

1 880



18 colių Aero ratlankiai Pasirenkami 20 colių Ultimate
(standartinėje įrangoje)  ratlankiai
7.5JX18 lengvo lydinio 8.5JX20 lengvo lydinio ratlankiai
ratlankiai Išvirtimas 53,5
Išvirtimas 51 245/40R20
225/55R18 Sumažina nuvažiuojamą atstumą 

apie 64–69 km

Talpa bagažui gale (VDA) litrais
Penkios pakeltos sėdynės (V211)401 l

Talpa bagažui priekyje
Galiniai varantieji ratai 45 l kg
Visi varantieji ratai 14,5 l kg

Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

Ratlankiai ir 
padangos

2WD priekinė bagažinė: 45 
ℓ

AWD priekinė bagažinė: 
14,5 ℓ



Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

Komforto įranga
Automatinis žibintų valdymas
Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su saugaus sustojimo funkcija
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija
Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)
Lietaus jutiklis
Izoliuotas variklio dangtis

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas

Aukštos įtampos PTC šildytuvas

Šilumos siurblys

3 lygių priekinių sėdynių šildymas
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys

Dinamika

Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)
Važiavimo režimo parinkimas
E-Active Sound (E-ASD) 

Automobilio parametrų – vairo sukimo stiprumo, variklio galios, akceleratoriaus pedalo jautrumo ir 4WD valdymo – reguliavimas
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti
Priekabos vilkimo paketas

3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu (išorės)
Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „schuko“ lizdas
Akumuliatoriaus pašildymo sistema
Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės

Kėbulas

Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais

Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais

„Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A

Aerodinaminiai valytuvai

Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija

LED dienos šviesos žibintai

LED gabaritiniai žibintai

Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu

LED galinis rūko žibintas

Kombinuoti galiniai LED žibintai

Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga

Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas

Priekinis stiklas su akustine plėvele

Šildomas galinis stiklas su laikmačiu

Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos

Salonas

Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas
Sėdynių apmušalai
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių elektra valdoma „Aircell“ tipo juosmens atrama
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas
Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai

LED šviestuvas priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje

Metalo spalvos vidinė durų rankena
Dviejų stipinų šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu
Slankus pirštinių dėtuvės dangtis 
Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės

Vairuotojo sėdynė su atmintimi

Reguliuojamas nuotaiką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas
„Deluxe“ durų slenkstis
Lengvojo lydinio pedalai

Vėdinamos priekinės sėdynės
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Audinys
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17 litrų

●
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Interjero dizaino ir medžiagų variantai

Informacijos ir pramogų sistema

12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis

12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslauga ir atnaujinimo radijo bangomis funkcija (nemokamas 3 metų paslaugos planas)
Žemėlapiai ir valdymo bloko duomenys atnaujinami radijo bangomis 

Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo

Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika (nemokamas 3 metų paslaugos planas)
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)

Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija

USB-A ryšio lizdas lentynoje po priekine konsole

Projekcinis ekranas

Ultimate

●

Juodas salonas (NNB) su medžiaginiais sėdynių apmušalais: prietaisų skydo apdaila iš 
bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, 
kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų

Sėdynių apmušalų audinys 
pagamintas iš perdirbto PET

Pilkas salonas (YTH) su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila iš 
bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, 
kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų

Ekologiškai išdirbta natūrali oda
Oda dažyta linų sėmenų ekstraktu, 
siekiant sumažinti išdirbimo proceso 

Ultimate

0 EUR

Juodas salonas (NNB) su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila 
iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais 
dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų

Ekologiškai išdirbta natūrali oda

0 EUR
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Fresh Comfort

2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje

2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje gale sėdintiems keleiviams
12 V maitinimo lizdas priekyje

Sauga

Pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ (Europa)

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX)
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS)
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO)
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)

ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis
Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)
Padangos remonto rinkinys (TMK)
Imobilizatorius

Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)

Užraktas vaikams apsaugoti (automatinis) su saugaus išlipimo pagalbine sistema
Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)

Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galo
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / šonu / galu
Susidūrimo priekyje / aklojoje zonoje prevencijos statant automobilį sistema
Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)

Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA 2)

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai

Įprasti šoniniai veidrodėliai

Odinis paketas

Ekologiškai išdirbtos odos vėdinamos sėdynės

Stiklinis stoglangis

Ultimate

●

Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro
pagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė (išsiskleidžiančios mažesne jėga)

●

●

Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti (FCA2)
●
●
●
●

●

●

„Bose©
“ aukščiausios klasės garso sistema su 8 garsiakalbiais (2 priekinėse duryse, 2 priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai, 1 

priekyje viduryje, 2 galinėse duryse ir 1 žemų dažnių garsiakalbis)
●

Ultimate

●
●
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●
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●
●
●
●

0 €

Ultimate

0 €

Ultimate

0 €

999 €
Ultimate

●
●
●
●

Pasirenkami elementai ir paketai

Ultimate

●
●
●
●
●
●



"Solid" spalva "Byte Blue"

„Metallic“ spalva 
„Matinė“ spalva

Realiai faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto ir (arba) antrinių prietaisų naudojimo, lauko temperatūros, keleivių skaičiaus ir (arba) 

papildomo krovinio bei vietovės reljefo. Kiekvienam automobiliui nurodomos orientacinės nuvažiuojamo atstumo ribos, kuriose vidutiniškai per metus turėtų važinėti 80 % mūsų 

klientų. Šį atstumą gali gerokai sutrumpinti važiavimas dideliu greičiu greitkeliais ir žiemą žemoje temperatūroje. Didžiausias įkrovimo greitis gali būti mažesnis už įkrovimo stotelės 

didžiausią įkrovimo greitį. Pavyzdžiui, jums nepavyks įkrauti automobilio 350 kW greičiu, nors įkrovimo stotelė tiekia 350 kW. Įkrovimo greitis taip pat priklauso nuo akumuliatoriaus 

būklės, jo temperatūros ir aplinkos oro temperatūros.

0 €
490 €
890 €

„Abyss Black“ juoda perlamutrinė (A2B)

„Transmission Blue“ mėlyna perlamutrinė 
(NY9)

„Ultimate Red“ raudona metalizuota (R2P)

„Curated Silver“ sidabrinė metalizuota (R9S) 

„Nocturne Grey“ pilka metalizuota (T2G)

„Nocturne Grey“ pilka matinė (T9M)

„Byte Blue“ mėlyna perlamutrinė (UCB)

„Gravity Gold“ auksinė matinė (W3T)

„Serenity White“ balta perlamutrinė (W6H) 

„Biophilic Blue“ mėlyna perlamutrinė (XB9)„Digital Green“ žalia perlamutrinė (RG9) 


