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Prihodnost je tu
Eleganca in preprostost, ki ju v sebi združuje IONIQ je opazna na vsakem koraku. Poleg svoje 
futuristične zunanjosti navdušuje s številnimi inovativnimi dodatki v notranjosti. Prav tako noben 
avto ne reže skozi zrak s takšno lahkotnostjo kot IONIQ, ki s svojim nizkim količnikom upora 
omogoča neizmeren užitek v popolnoma tihi, a tudi izjemno varčni vožnji.

Aktivne zračne lopute na maski s samodejnim 
odpiranjem in zapiranjem večajo aerodinamično 
učinkovitost.

Energijsko učinkovite kombinirane zadnje LED luči 
poudarjajo značaj IONIQ-a.

Aktivne lopute na maski motorja Učinkovite podrobnosti
Dvobarvni zadnji odbijač z grafično popestritvijo 
poskrbi za športni duh ter zadek vizualno poveže s 
prednjim delom vozila.

Zadnji odbijač

Aerodinamični količnik  Cd 0.24
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Začutite čustveno vez 

IONIQ-ova notranjost je mojstrovina oblikovanja, prežeta z močnimi čustvi. Njeno preprosto 
eleganco dopolnjujejo materiali, prijetni na dotik, ter inovativne rešitve, med katere spada 
tudi sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav. Spodaj prirezan volanski obroč prispeva k 
športnejšemu videzu, znatno pa olajša tudi vstop v vozilo ter izstop iz njega. 

Veliki barvni digitalni zaslon zagotavlja širok nabor 
podatkov o vožnji vključno s hitrostjo, porabo goriva 
in pretokom energije hibridnega pogonskega sklopa. 
Z izbiro načina delovanja SPORT se spremenita slog in 
barva zaslona, skladno s športnimi zmogljivostmi.

Plošča z merilniki
Najnovejša tehnologija omogoča, da lahko pametni 
telefon tudi v avtu napolnite brezžično (samo kompatibilne 
naprave), zvočno opozorilo pa poskrbi, da ga nikoli ne 
pozabite vzeti s seboj.

Brezžično polnjenje mobilnih naprav

Spodaj prirezan 
volanski obroč

All models HEV EV PHEV

IONIQ prestavlja samodejno, a odlično pozicionirani 
obvolanski ročici, ki sta ves čas na dosegu prstov, prav 
tako omogočata bliskovito hitro ročno pretikanje. Pri tem 
niti za trenutek ni potrebno izpustiti volana. 

Obvolanski ročici menjalnika
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Menjalnik 
z dvojno sklopko (DCT)

IONIQ je opremljen z robotiziranim menjalnikom z dvojno sklopko, ki vožnjo spremeni v popoln užitek. 
Omogoča popolnoma samodejno delovanje, ki zagotavlja užitek v sproščujoči vožnji. Ročno prestavljanje 
pa zagotavlja športno vožnjo, med katero ni potrebno misliti na upravljanje s sklopko. Bliskovito hitro 
pretikanje je v obeh načinih stalnica. IONIQ-u tako uspe hibridno vožnjo preleviti v izkušnjo, prežeto z 
vznemirljivostjo.

S pomočjo te nadvse praktične rešitve lahko ob izbiri 
ročnega pretikanja preprosto preklapljate med načinoma 
vožnje ECO in Sport, saj za spremembo nastavitev 
zadostuje že nežen obrat zapestja. Poleg tega ročica 
menjalnika zaradi odlične lege deluje kot podaljšek roke, 
kar še olajša pretikanje.

Intuitivno upravljanje s prestavno ročico
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Pokrov motornega prostora 
in prtljažna vrata iz aluminija

Sedem zračnih varnostnih blazin

Da bi dosegel kar najvišjo stopnjo varčnosti, je IONIQ postal precej lažji. Za izdelavo prtljažnih vrat in 
pokrova motornega prostora se namreč namesto jekla uporablja aluminij. Poleg tega so deli vozila, ki 
so bistveni za varnost, ojačani s pomočjo tehnike vročega stiskanja, visokotehnoloških lepil in drugih 
inovativnih tehnik izdelave.  

Potniki so zaščiteni s sedmimi varnostnimi zračnimi blazinami. 
Mednje sodi tudi varnostna zračna blazina za zaščito 
voznikovih kolen.
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Najboljše 
iz obeh svetov 
Pod motornim pokrovom novega IONIQ-a sta dve srci združeni v eno: električni motor z 32 kW moči, 
namreč ubrano sodeluje z 1.6-litrskim GDI agregatom serije Kappa, ki za delovanje uporablja Atkinsonov cikel. 
IONIQ tako popolnoma neopazno preklaplja med bencinskim in električnim pogonom. 
Tehnologija direktnega vbrizga pri tem zagotavlja maksimalen izkoristek energije iz vsake kapljice goriva 
ter tako poskrbi, da motor razvije 105 konjskih moči. 

Delovna prostornina_1.580 ccm

Največji navor_147 Nm/4.000 vrt./m
in.
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Bencinski motor z neposrednim vbrizgom goriva
Posebej uravnan motor z notranjim zgorevanjem 1,6 GDI, z največjo 

termično učinkovitostjo doseže največjo moč 77kW (105 KM).

All models HEV EV PHEV
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Ker so baterije nameščene pod sedeži, se IONIQ 
ponaša z izjemno nizkim težiščem. Slednje bistveno 
pripomore k boljši vodljivosti in tako poskrbi za 
vrhunske vozniške užitke. 

Nizko težišče 

Izjemno napreden sistem za nadzor delovanja baterije med vožnjo zbira in analizira 
podatke o izbrani poti ter slogu vožnje in vozniških navadah, s čimer poskrbi za 
optimalno porabo energije. Napredni algoritmi zagotavljajo, da so prehodi med 
električnim in klasičnim pogonskim načinom popolnoma gladki, ter omogočajo 
polnjenje baterij s pomočjo zavorne energije. 

Sistem za pametno upravljanje z energijo

Električni motor, tip_sinhronski motor s stalnim
i m

agneti (PM
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Električni motor
Velik navor in velika učinkovitost sta osnovna atributa električnega motorja 

največje moči 32 kW. Motor zagotavlja impresivno pospeševanje iz mirovanja in 
vožnjo izključno na električni pogon s stalnimi hitrostmi do 120 km/h.

Zagon / nizka hitrost Pospeševanje & navkreber Umirjena vožnja / srednje 
visoka hitrost

Pojemek ali vožnja navzdol

Električni motor (EV način) Bencinski motor + električni motor Bencinski motor ali električni motor Polnjenje
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Opozarja voznika na nenamerno vožnjo izven izbranega voznega pasu in po potrebi 
samodejno popravlja smer vožnje.

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKAS)
Tipala radarja zadaj ob menjavi voznega pasu zaznajo približevanje drugega vozila. 
Opozorilo na približevanje vozila uporablja isto tipalo kot je uporabljeno za vzvratno 
vožnjo iz parkirnega prostora.

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSD)

Bolj varen kot kadar koli prej
IONIQ-ova kabina je varnejša kot kadar koli prej. Voznika in potnike varuje kot osebni stražar, zato so med 
vožnjo lahko popolnoma sproščeni. Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu in napredni AEB sistem za 
zaviranje v sili s kamero in radarjem za prepoznavanje vozil in pešcev ter mnoge ostale napredne varnostne 
tehnologije zagotavljajo več ravni zaščite, ki z vsakim novim kilometrom vlivajo dodatno samozavest.

All models HEV EV PHEV
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Samodejno ohranja vnaprej nastavljeno varnostno razdaljo. Njegovo delovanje je 
samodejno prekinjeno, ko je hitrost nižja od 10 km/h.*

*HEV in PHEV. Pri EV deluje stalno.

Napredni aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti z 
nastavitvijo razdalje do spredaj vozečega vozila (SCC)

Ob zaznavanju potencialnega trka z vozilom ali pešcem sistem AEB sproži najprej 
zvočno in vizualno opozorilo, kasneje delno ali popolnoma zavira.

Napredni AEB sistem za zaviranje v sili s kamero in radarjem 
za prepoznavanje vozil in pešcev



All models HEV EV PHEV

14



15

Do 280 km

Priključite se 
avtomobilistični prihodnosti
Cilj boja za okoljsko prijazno mobilnost je vožnja brez vsakršnih emisij, električni IONIQ 
pa predstavlja utelešenje tovrstnih prizadevanj. Najbolj navdušuje dejstvo, da preprosta 
povezava električnega motorja z močjo 88 kW in litij-ionske polimerne baterije z 
zmogljivostjo 88 kW omogoča, da z enim polnjenjem prevozi kar do 280 kilometrov. 
To je prava svoboda, to je bistvo vožnje z IONIQ-om.

LED žarometi z večjo svetilnostjo izboljšajo 
vidljivost ponoči in porabijo manj energije kot 
konvencionalne luči.

Prepoznavna maska hladilnika predstavlja vrhunsko 
sožitje elegance in izjemnih aerodinamičnih lastnosti.

LED žarometi Trendovska maska hladilnika
Za kar največjo fleksibilnost priključek za polnjenje 
ponuja več načinov delovanja, tako da je mogoče izbirati 
med običajnim in hitrim polnjenjem. Povezava vozila s 
kablom je varna, zanesljiva in nadvse preprosta. 

Priključek za polnjenje



16

Impresivna digitalna instrumentna plošča se ponaša 
z visoko ločljivim zaslonom LCD, ki prikazuje aktualne 
podatke o pretoku energije, napolnjenosti baterije ter še 
mnogo drugih uporabnih informacij.

Lopatici na volanskem obroču omogočata modularno, 
večstopenjsko regenerativno zaviranje.

Inteligentno, shematsko razporejena funkcijska stikala 
upravljanja menjalnika na sredinski konzoli so del 
poenostavljenega elektronskega nadzora funkcij vožnje.

Instrumentna plošča s 7-palčnim 
zaslonom LCD Nadzor regenerativnega zaviranja Elektronsko prestavljanje

Ko se srečajo čustva in 
uporabnost
Elegantna armaturna plošča se ponaša z izjemno jasnostjo prikaza podatkov. Prav vsak element 
v notranjosti navdaja s pomirjujočim zadovoljstvom.  Kakovost izdelave in izbira premijskih 
materialov namreč odražata Hyundaijevo skrbnost in integriteto, ki le še poglobita zaupanje 
v modelno družino IONIQ. 

Park (zaustavitev)

Reverse (vzvratna vožnja)

Neutral (nevtralen položaj)

Drive (vožnja)

Hand grip (naslon za roko)

All models HEV EV PHEV
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Priključite se svobodi in 
brezskrbnosti
Ker priključnega hibrida poganjata tako klasični bencinski motor kot tudi elektrika iz 
njegovih baterij, vožnja z njim zmanjšuje ogljični odtis. Obenem bencinski agregat 
omogoča, da se odpeljete, kamor vam poželi srce, saj je bencinska črpalka vedno blizu. 
Vožnja z IONIQ-om pomeni popolno brezskrbnost na prav vsaki poti.

Le pritisk na gumb je potreben za preklop med 
popolnoma električnim in hibridnim načinom vožnje. 
Vožnja na elektriko ne ustvarja emisij, v hibridnem 
načinu pa klasični motor sodeluje z električnim ter tako 
zniža porabo goriva. 

Trendovska aluminijasta platišča s svojo 
aerodinamično obliko zmanjšujejo vrtinčenje zraka, 
s čimer pripomorejo k bolj varčni vožnji. 

Izbira električnega ali hibridnega načina 
vožnje 16-palčna aluminijasta platišča

Zasnova električnega priključka zagotavlja varno, 
zanesljivo in preprosto polnjenje, ki je mogoče tako 
prek domače električne vtičnice kot tudi na polnilni 
postaji. 

Električni priključek za polnjenje

Standardno polnjenje 
(AC 7 –pin) Gorivo
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Usnje***

Barve zunanjosti

Polar white (WAW) Platinum silver (T8S) Aurora silver (TS7) Phantom black (NKA) Iron gray (YT3)*

Blazing yellow (WY7)** Demitasse brown (RB4)* Marine blue (N4B) Phoenix orange (RY9) Fiery red (PR2)

*Ekskluzivno za HEV in PHEV / Ekskluzivno na **EV

Enota : mm

Usnje

Blago / usnje Blago / usnje

Usnje

Blago* / usnje*

Barve notranjosti

All models HEV EV PHEV

Mere

*Ekskluzivno za HEV/ Ekskluzivno za ** EV/ Ekskluzivno za *** PHEV

Višina
1,450

Kolotek zadaj* 1,563
4,470Dolžina

Kolotek spredaj* 1,549 2,700Medosna razdalja

*HEV Koloteki: 15″ (spredaj/zadaj) - 1,563/1,577

Širina 2,045
(vključno z zunanjimi ogledali)

Širina 1,820
(brez zunanjih ogledal)

*EV Koloteki: 16″ (spredaj/zadaj) - 1,555/1,564
*PHEV Koloteki: 16″ (spredaj/zadaj) - 1,555 / 1,569



Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana 
preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. Tehnični 
podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila 
prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe 
vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Pridržujemo si pravico do napak. 
Tehnični podatki in oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. 
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 01/2018
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