Hyundai IONIQ Electric
Drošība
Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB)
Aizkarveida drošības spilveni
Vadītāja drošības spilvens
Drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai
Elektroniskā stāvbremze ar Autohold funkciju
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Frontālas sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS)
Sānu drošības spilveni priekšā
Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HAC)
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
Zema logu mazgāšanas šķidruma līmeņa brīdinājums
Pasažiera drošības spilvens
Pasažiera drošības spilvena atslēgšanas slēdzis
Riepu remonta komplekts
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)
Aklās zonas noteikšanas sistēma (BSD)
Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošu satiksmi (RCTA)
Eksterjers
Melns viduslīnijas moldings
Buferis virsbūves krāsā
Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļi virsbūves krāsas korpusā
Sānu sliekšņi virsbūves krāsā
Hromēts priekšējais režģis
Durvju moldingi
Elektriski regulējami sānu spoguļi
Elektriski apsildāmi sānu spoguļi
Apsildāms aizmugurējais stikls
Motora pārsega izolācija
LED dienas gaitas lukturi
LED aizmugures miglas lukturis
Vadītāja puses sānu spoguļa virzienrādītājs
Projektora tipa priekšējie lukturi
Aizmugurējie stāvvietas sensori
Aizmugures spoileris
Aizmugures spoileris ar iebūvētiem LED stopsignāliem
Atpakaļskata kamera
Hromēts viduslīnijas moldings
Hromēts priekšējais režģis
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
Priekšējie stāvvietas sensori
LED gabarītlukturi
LED priekšējie lukturi
Izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums sānu spoguļos
Salons
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi
Iekšējie rokturi melnā krāsā
Bagāžas nodalījuma pārsegs
Sliekšņu uzlikas
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Elektriski regulējams vadītāja jostas vietas atbalsts
Auduma sēdekļu apdare
Priekšējais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu grīdas konsolē
Grīdas konsoles glāžu turētājs
Elektriskie logi priekšā
Priekšējie galvas balsti ar slīdošu regulējumu
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Priekšējo sēdekļu apsilde
Apsildāma stūre
Stūres ādas apdare
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Bagāžas nodalījuma tīkls
Bagāžas tīkla āķi
Lasīšanas lampa ar saulesbriļļu glabātavu
Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana
Elektriskie logi aizmugurē
Galvas balsti aizmugurējā sēdeklī slīdošu regulējumu
Vidējais roku balsts ar glāžu turētāju
Inteliģentās atslēgas sistēma ar iedarbināšanas pogu
Sēdekļa atzveltnes kabata
Saulessargs ar spogulīti
Supervision Cluster ar 7,0 collu informācijas ekrānu
Borta dators
Saulessarga spogulīšu apgaismojums
Hromēti iekšējie durvju rokturi
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņu (2 profili)
Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis
Aizmugures sēdekļa apsilde
Ventilācijas atvere konsolē
Komforts
Stūres pastiprinātājs ar motora piedziņu
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu
Automātiska lukturu vadība
DAB radio
Lietus sensors
AUX/USB pieslēgvieta
Audiosistēmas vadības pogas uz stūres
Bluetooth
Ātruma ierobežotājs
12 V rozete salonā (2 gab.)
Infinity Sound System skaņas sistēma ar 8 skaļruņiem
Pilnveidotā inteliģentā ātruma uzturēšanas sistēma
Siltumsūknis
Pilnībā automātiska klimata kontroles sistēma
Automātiskā pretaizsvīšanas sistēma
Salona gaisa filtrs
Papildu PTC sildītājs
Android Auto preinstalācija
Apple Car Play preinstalācija
Akumulatora apsildes sistēma
TomTom Live pakalpojumi
Navigācijas sistēma ar 8" skārienekrānu
Bezvadu tālruņa lādētājs
Riteņi un riepas
16" AERO-lietie diski
Rūpnīcas papildaprīkojums
Metāliskā krāsa
Eksterjers dizaina pakotnes "Black" (nav pieejams par Phantom Black): Melns režģis, DRL (dienas gaitas
lukturi) apdare un aizmugurējā bufera apdare glancētā melnā krāsā
Ādas pakete: Sēdekļu ādas apdare, ventilējami priekšējie sēdekļi
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