IONIQ

Comfort
IONIQ hibrīds, 1,6 GDI dzinējs,
141 ZS, 6-DCT
IONIQ plug-in, 1,6 GDI dzinējs,
141 ZS, 6-DCT
IONIQ elektromobilis, 38 kWh,
136 ZS 6-DCT

Style
28 990 €

24 990 €

23 990 €
35 990 €

32 990 €

30 990 €
41 990 €

38 990 €

36 990 €

Comfort

Style

Diski: 6,0J X 15”
Riepas: 195/65R15

Diski: 6,0J X 17”
Riepas: 225/45R17

Riepas un diski
Diski: 6,5 J X 16"
Riepas: 205/55R16

Diski: 6,5 J X 16"
Riepas: 205/55R16

Spēka pārvadi un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Benzīna motora veids
Cilindru skaits
Maksimālā jauda
Maksimālais griezes moments
Degvielas padeves sistēma
Elektromotora veids
Maksimālā jauda
Maksimālais griezes moments
Hibrīda un elektromobiļa akumulatora veids
Hibrīda un elektromobiļa akumulatora jauda
Hibrīdsistēmas maksimālā jauda
Hibrīdsistēmas maksimālais griezes moments
Fiksēts lādētājs (maiņstrāva), kW
Uzlādes ligzda
Elektromobiļa enerģijas blīvums
Elektromobiļa akumulatora spriegums
Nominālais uzlādes ilgums
"Parastais" Schuko spraudnis, piemēram, 220 V / 12 A / 2,6 kW
Mājas vai publiskā uzlādes stacija: 3,6 kW – 22 kW
Ātrā uzlādes stacija: 50 kW – 100 kW
Veiktspēja
Lielākais ātrums
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h
Darbības diapazons, izmantojot elektrību (WLTP)
Degvielas patri un izmei
Kombinētais patēriņš
CO2 emisijas
Elektrības patēriņš

hibrīdā versija

plug-in

elektromobilis

-

Apm. 4 st.
Apm. 3 st.
Apm. 3 st.

hibrīdā versija
185 km/h
10,8 s
-

plug-in
178 km/h
10,6 sek.
52 km

Apm. 16 st.
Apm. 6–11,5 st.
Apm. 54–57 min.*
* 0–80 % uzlāde
elektromobilis
165 km/h
9,9 sek.
311 km

hibrīdā versija
4,5-4,6 l / 100 km

plug-in
1,1 l / 100 km
26 g/km
-

elektromobilis
138 Wh/km

Vienrindas dzinējs, DOHC, benzīna tiešā
4
77,2 kW (105 ZS) / 5700 apgr./min.
147 Nm / 4000 apgr./min.
GDI
Sinhronais motors ar pastāvīgiem magnētiem
32 kW (43,5 ZS)
44,5 kW (61 ZS)
100 kW (136 ZS)
170 Nm
170 Nm
295 Nm
Litija jonu polimēra akumulators (Li-Ion Po)
1,56 kWh
8,9 kWh
38 kWh
104 kW (141 ZS)
104 kW (141 ZS)
265 Nm
265 Nm
3,3
7,2
IEC 62196-2
IEC 62196-2
(Mennekes)
(Mennekes)
IEC 62196-3
(CCS)
111,2 Wh/kg
240 V
360 V
319 V

102–105 g/km (WLTP)

-

Spēka pārvads
Tips
Sajūgs

plug-in
Priekšējo riteņu piedziņa
Divi elektrohidrauliski virzīti sajūgi ar vairākiem

elektromobilis

Transmisija

6 pakāpju automātiskā divsajūgu transmisija

Vienpakāpes reduktors

hibrīdā versija

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

Automātisks

versija 23.03.2020

Šasija
Stūres mehānisms
Bremzes

Priekšā
Aizmugurē
Priekšā
Aizmugurē

Balstiekārta

plug-in
elektromobilis
hibrīdā versija
Stūres vadības sistēma ar elektronisku pastiprinātāju
Ventilētas disku bremzes
Disku bremzes
McPherson amortizācijas balstiekārta, gāzes amortizatori
Balstiekārta ar vairākām svirām
Daļēji neatkarīgas

Gabarītizmēri

Augstums: 1450 mm

Klīrenss: 140 mm
Garenbāze: 2700 mm

Garums: 4470 mm
Platums: 1820 mm

Bagāžas nodalījums: 443–1505 l

Bagāžas nodalījums: 341–1401 l

Bagāžas nodalījums: 350–1410 l

Pagrieziena rādiuss: 5,3 m
Masa un tilpuma vērtības
Pašmasa (min./maks.)*
Kopējā masa
Piekabe bez bremzēm
Piekabe ar bremzēm
Degvielas tvertnes tilpums

hibrīdā versija
1445–1552 kg
1870 kg
750
45 l

plug-in
1570–1625 kg
1970 kg
750
43 l

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

elektromobilis
1495–1550 kg
1880 kg
-

versija 23.03.2020

IONIQ
Comfort

Galvenās standarta
iezīmes

Style

Regulējama reģeneratīvās bremzēšanas sistēma
Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma ar
Inteliģentās atslēgas (SmartKey) sistēma un
automašīnu/gājēju/riteņbraucēju noteikšanas
iedarbināšanas poga
funkciju
Kontroles mērinstrumentu panelis ar 7 collu
Automātisks
TFT LCD ekrānu
Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma
Inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go
(plug-in automašīnas un elektromobiļa automātiskā
funkciju (SCC)
gaisa kondicionēšanas iekārta)
Bezvadu Qi tālruņa lādētājs
Novietošanas stāvvietā attāluma brīdinājums,
Salona apgaismojums
braucot atpakaļgaitā
Elektroniskā stāvbremze ar stāvbremzes
Kruīza kontrole
funkciju (Autohold)
Informācijas un izklaides sistēma ar 8”
skārienekrānu, Bluetooth, Apple Carplay un Android
Auto savietojamību
Atpakaļskata monitors ar dinamiskiem automašīnas
novietošanas norādījumiem
eZvans - ārkārtas palīdzības numura izsaukums

Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
Aizmugures gaisa kondicioniera ventilācijas
atvere konsolē
Elektrohromisks atpakaļskata spogulis
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar
2 atmiņas slotiem

Apsildāma stūre ar ādas apdari

Virsbūve

3 dimensiju priekšējais režģis ar dekoratīvu hroma pārklājumu (hibrīdam un plug-in
automašīnām)
Solārais vējstikls un priekšējie sānu logi ar aizsardzību pret UV stariem
Hromēti durvju rokturi
Aizmugurējā loga atkausētājs
Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar perimetra apgaismojumu
Logu apdare
* elektromobiļa opcijai Style ir pieejami hromēti durvju rokturi

Priekšējie lukturi
Projekcijas tipa halogēna priekšējie lukturi
Dubulti LED priekšējie lukturi
Aizmugures spoilerā integrēts trešais bremžu lukturis
Sānskata spoguļos integrēti pagriezienu indikatori
LED dienas gaitas lukturi
LED aizmugurējais miglas lukturis
LED gabarītlukturi
LED aizmugures lukturi
* elektromobiļa opcijai Comfort ir pieejami LED aizmugures lukturi

Salons
Apsildāma stūre ar ādas apdari, kā arī svara un attāluma regulēšanas iespēju
3 pakāpju regulējama priekšējo sēdekļu apsilde
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa augstuma regulēšana
Elektriski regulējams gurnu balsts vadītāja sēdeklī
Pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari
Priekšējais roku balsts un mantu uzglabāšanas nodalījums
Priekšējie un aizmugurējie glāžu turētāji centrālajā roku balstā
Apgaismojums lasīšanai un saulesbriļļu nodalījums centrālajā konsolē
Kabatas žurnālu uzglabāšanai priekšējo sēdekļu aizmugurē
Apgaismoti salona spoguļi
60:40 nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne
Aizmugurējo un priekšējo logu elektriskie pacēlāji
Cilpas bagāžas nostiprināšanai
Bagāžu aizsargājošs pārsegs
Bagāžas nodalījuma tīkls
Izgaismots bagāžas nodalījums
Hromēti salona durvju rokturi

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
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Style

8” krāsu skārienekrāns

*8” krāsu skārienekrāns
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Salona alternatīvas

Melna auduma apdare

Fossil Gray
Melna ādas apdare
Priekšējo sēdekļu
ventilācija

Shale Gray

Divtoņu melni pelēka
ādas apdare
Priekšējo sēdekļu
ventilācija

Dedzināta umbra toņa
ādas apdare
Priekšējo sēdekļu
ventilācija

Red Umber

Electric Shadow

Pieejams tikai hibrīdam
un plug-in hibrīdam

Elektriski pelēka ādas
apdare
Priekšējo sēdekļu
ventilācija
Pieejams tikai
elektromobilim

Informācijas un izklaides sistēma angļu valodā

Audiosistēma (* elektromobilim ir 10,25” displejs)
12 V kontaktligzda (2)
6 skaļruņi
AUX un USB savienotāji
Duāls Bluetooth mobilā tālruņa atbalsts
DAB radio uztvērējs
Audiosistēmas vadības pogas uz stūres
Borta dators
Kontroles mērinstrumentu panelis ar 4,2” informācijas displeju
Kontroles mērinstrumentu panelis ar 7,0” informācijas displeju (* elektromobiļa standarta
aprīkojums)

Komforta iezīmes
Kruīza kontrole
Inteliģentā kruīza kontrole
Automātiska logu aizsvīduma likvidēšanas sistēma
Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma (plug-in automašīnas un elektromobiļa
automātiskā gaisa kondicionēšanas iekārta)
Automātiski priekšējie lukturi
Hibrīdiem un plug-in automašīnām — braukšanas režīma braukšanas dinamikas izvēle
(Eco/Sport)
truma ierobeotjs

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma
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PTC apsildes kontrole
Salona gaisa filtrs
Lietus sensors
Siltumsūknis (Electric)
Akumulatora apsildes sistēma (Electric)
Iekļūšana automašīnā bez atslēgas
Inteliģentās atslēgas sistēma iekļūšanai automašīnā bez atslēgas un aizdedzes sistēma (*
elektromobiļa standarta aprīkojums)
Elektriskā stāvbremze (* plug-in automašīnu un elektromobiļu standarta aprīkojums)
Perimetra apgaismojums sānu spoguļos
Elektriski nolokāmi sānskata spoguļi
Atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos
Apsildāms aizmugurējais sēdeklis (izņemot vidusdaļu)
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis, 2 atmiņas profili
Ventilācijas atveres aizmugures pasažieriem

Drošība
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
FCA frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma ar gājēju/riteņbraucēu noteikšanas funkciju

Priekšējā pasažiera drošības spilvens
Ar atslēgu izslēdzams priekšējā pasažiera drošības spilvens
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HAC)
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
Divi ISOFIX bērnu drošības sēdeklīšu piestiprināšanas punkti uz aizmugurējā sēdekļa
Salonu aptveroši drošības aizkari
Elektroniskā stāvbremze un pretripošanas palīgsistēma (elektriska)
Drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai
Vadītāja drošības spilvens
Zema vējstiklu šķidruma līmeņa brīdinājuma signāllampiņa
Riepu spiediena uzraudzbas sistma (TPMS)
Riepas remonta komplekts
Priekšējie sānu drošības spilveni
Frontālas sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS)
Atpakaļskata kamera
Aizmugurējais sensors auto novietošanai
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Rūpnīcas opcijas un opciju paketes
Metāliska krāsa
Navigācijas pakotne (* elektromobiļa standarta aprīkojums)
Navigācijas sistēma ar 10,25” skārienekrānu (darbības valodas ietver angļu, zviedru un vācu
valodu)
8 skaļruņu Infinity skaņas sistēma
Android Auto atbalsts
Apple Car Play atbalsts
Live pakalpojumi
Eco DAS ekonomiskas braukšanas palīgsistēma
Duālā Bluetooth savienojamība — iespēja vienlaikus pievienot divas viedierīces
Inteliģentā ātruma ierobežojumu noteikšanas sistēma

●

395 €

1 895 €

1 895 € / ●*

LED pakotne dubulti LED priekšējie lukturi, LED gabarītlukturi

995 €

●

Smart Cruise pakotne Inteliģenta kruīza kontrole ar (ASCC) Stop & Go funkciju
Drošības pakotne aklās zonas sadursmes brīdinājuma sistēma, stāvvietā novietošanas
attāluma brīdinājuma sistēma, joslas ievērošanas palīgsistēma kustībai atpakaļgaitā / uz
priekšu
Ādas pakotne
Sēdekļi ar ādas apdari un priekšējais centrālais roku balsts ar mākslīgās ādas apdari
Ventilējami priekšējie sēdekļi

795 €

●

-

995 €

-

1 495 €

-

245 €

Tonēti aizmugurējie un sānu logi

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 022020

Metāliska vai perlamutra krāsa

Polar White, pamatkrāsa

Fiery Red, perlamutra

Fluidic Metal, metāliska

Intense Blue, metāliska

Iron Gray, perlamutra

Phantom Black, perlamutra

Typhoon Silver, metāliska

Liquid Sand, perlamutra

Electric Shadow, tīrtoņa

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 022020

