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Pionir zelene 
mobilnosti.

Medtem ko je večina proizvajalcev šele nedavno naznanila svoje prve modele na 
električni pogon, imamo pri Hyundaiju v tem segmentu že nekaj let vodilno vlogo. 
Obenem smo tudi edini proizvajalec vozil, ki ponuja vse pomembnejše alternativne 
pogone, hibridnega, priključno-hibridnega in pogon na gorivne celice. Nedavno smo 
predstavili model NEXO, vozilo brez emisij, ki je naš drugi model na gorivne celice in 
s svojo napredno pogonsko tehnologijo omogoča kar 666 km dosega (po ciklu 
WLTP). Ponosni smo tudi na električno Kono, prvi mestni SUV na električni pogon v 
Evropi. Na cestah stare celine so se ji pridružile tudi osvežene različice naših 
uspešnic, modelov IONIQ Hybrid, IONIQ Plug-in ter IONIQ Electric. A ne bomo 
zaspali na lovorikah. Elektrifikacija je prihodnost in sledijo novi modeli.
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En avto.
Trije alternativni pogoni.
  Hibrid, priključni hibrid in elektrika.

Je kdo rekel, da ekološki vožnji manjka vznemirljivosti? 
Hyundai IONIQ s svojim večkrat nagrajenimi 
aerodinamičnimi linijami in osupljivo vozno dinamiko 
dokazuje, da temu še zdaleč ni tako. Njegova edinstvena 
lastnost je ponudba kar treh pogonskih sklopov, saj je na 
voljo kot hibrid, priključni hibrid in popolnoma električno 
vozilo. Od svoje premiere leta 2016 je prav zato eno 

največkrat nagrajenih vozil v Evropi, zato s ponosom 
predstavljamo njegovo nadgrajeno različico. Ta se ponaša z 
osveženim dizajnom, najnovejšimi asistenčnimi sistemi ter z 
neprekosljivo varčnostjo in še večjim električnim dosegom. 
Pozdravite novega IONIQ-a in odkrijte, kako zabavna je 
lahko skrb za okolje.
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V izbiri je moč.

IONIQ je na voljo s kar tremi različnimi pogonskimi sklopi, zato boste brez težav 
našli pravega zase. Takšnega, ki kar najbolj ustreza vašim potrebam in slogu 
vožnje, razdaljam, ki jih prevozite, ter možnostim polnjenja v vaši okolici.

Učinkovitost, ki naelektri. IONIQ Hybrid s pomočjo elektrike poskrbi, da z enim 
litrom goriva prevozite več, hkrati pa vam ni treba polniti vozila ali spreminjati 
svojih vozniških navad. Prenovljeni model neprekosljivo raven varčnosti uteleša s 
popolnim spojem bencinskega agregata in elektromotorja, ki ga napaja baterija. 
Za polnjenje baterij poskrbi regenerativno zaviranje. 

Elektrika na ukaz. Bencin po potrebi. IONIQ Plug-in združuje najboljše iz dveh 
svetov. S pritiskom na gumb lahko kar 63 kilometrov prevozite na elektriko, ko 
slednje zmanjka, pa vozilo priključite na polnilno postajo ali preprosto 
nadaljujete vožnjo z bencinskim motorjem. IONIQ Plug-in v takšnem primeru 
deluje enako kot hibridni model.

Nikoli več po gorivo. Novi IONIQ Electric lahko z enim polnjenjem prepelje 311 
kilometrov*, pri tem pa ne ustvarja emisij. Navorsko bogat motor s 100 kilovati 
moči napaja zmogljiva litij-ionska baterija kapacitete 38,3 kWh. Ob uporabi hitre 
polnilnice je mogoče slednjo do 80% napolniti v zgolj 54 minutah.

*Doseg, izmerjen glede na merilni cikel WLTP. Lahko se spreminja glede na pogoje na cesti, način 
vožje ali temperaturo.

Hybrid

Plug-in Hybrid

Electric
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Elegantne linije IONIQ-a so bile skrbno zasnovane, da zagotovijo kar najbolj varčno 
vožnjo. S koeficientom upora, ki znaša le 0,24, se uvršča med najbolj aerodinamična 
vozila na trgu. A pod dinamiko, ki jo uteleša prefinjena športna silhueta, se skrivata 
tudi zmogljivost in učinkovitost, ki ju zagotavljata zgradba iz izjemno lahkega aluminija 
in naprednega jekla visoke trdnosti. Obenem se tik za masko hladilnika nahajajo 
aktivne lopute, ki se samodejno odpirajo in zapirajo ter tako skrbijo za aerodinamiko. 
Slednjim so podrejene tudi odprtine v prednjem odbijaču, ki zagotavljajo optimalen 
pretok zraka prek prednjega kolesa in ob strani vozila. A to še ni vse. Tudi IONIQ-ova 
platišča so optimizirana tako, da zrak nemoteno prehaja po površini koles. Vsi ti 
elementi se zlivajo v dih jemajoče poteze, ki tvorijo trendovsko, a tudi izjemno 
učinkovito celoto, ta pa zagotavlja vrhunsko varčnost in izjemen doseg.

Ko se elegantne poteze 
spojijo z učinkovito tehnologijo.

Aktivne lopute, vgrajena v prednjo masko vseh treh različic, se samodejno 
odpirajo in zapirajo ter pripomorejo k odlični aerodinamiki vozila.
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Izraz prefinjene elegance. 

IONIQ-ove dinamične kupejevske linije bogati vrsta oblikovnih dodatkov, ki še dodatno poudarijo njegovo 
športno eleganco. Prečiščene in aerodinamične  poteze krasita močna LED žarometa, ki se elegantno 
zlivata s preoblikovano masko hladilnika. Tridimenzionalni vzorec, ki krasi prednji del hibrida in 
priključnega hibrida, še poudari visokotehnološki duh, ki se skriva pod prefinjeno zunanjostjo. Na drugi 
strani pa električni IONIQ krasi zaprta maska, ki nikakor ne ostane neopažena, hkrati pa ponosno 
naznanja, da ga poganja električno srce.  

Več sloga in boljša vidljivost: dinamično oblikovana LED prednja žarometa v 
kombinaciji z LED dnevnimi lučmi poskrbita za nezamenljiv svetlobni podpis. Svetlobni podpis v znamenju LED tehnologije krasi tudi zadnje luči.
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Zadovoljstvo, ki ga prinaša 
najnaprednejša povezljivost.
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Notranjost IONIQ-a Hybrid in 
IONIQ-a Plug-in.

Prenovljeno kabino hibrida in priključnega hibrida zaznamuje prefinjen spoj izjemne prostornosti in 
tehnološkega napredka, ki je prečiščena in urejena, hkrati pa polna najnaprednejše tehnologije. Sedaj 
lahko uživate v praktičnosti 5-sedežne kombilimuzine, ki na vsaki poti zagotavlja zavidljivo raven 
udobja in vrhunsko povezljivost, s tem pa vožnjo spreminja v posebno doživetje. Voznikov delovni 
prostor je bil deležen izjemne pomladitve, tako v tehnološkem kot v oblikovnem smislu. Modra 
osvetlitev multimedijskih tipk in klimatske naprave na osrednji konzoli izraža napredek, ki ga 
dopolnjuje še modra ambientalna osvetlitev. Eleganten 10,25-palčni zaslon na dotik omogoča 
nemoten dostop do integriranih funkcij povezljivosti, navigacije in infozabavnega sistema. Storitve 
LIVE Services, Apple CarPlayTM in Android AvtoTM skrbijo, da ste na vsakem potovanju v stiku, 
obveščeni ter, da so vam na voljo priljubljene zabavne vsebine.
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IONIQ Hybrid in IONIQ Plug-in – poudarki v kabini.
Nova IONIQ Hybrid in IONIQ Plug-in ponujata zmagovalno kombinacijo prostornosti, trendovskih linij in prefinjenih materialov, ki jih dopolnjujejo najnovejše tehnologije in funkcije povezljivosti.

Navigacijski sistem z 10,25-palčnim zaslonom na dotik  

Zaslon na dotik omogoča deljen prikaz informacij.
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Napredno upravljanje klimatske naprave 

Armaturna plošča je bila deležna popolne oblikovne in tehnološke posodobitve, ki jo poudarja tudi 
modra LED ambientalna osvetlitev. Prečiščen in eleganten videz nadzorne plošče zaznamuje tudi 
klimatska naprava z modernimi tipkami na dotik.

Digitalna instrumentna plošča 

Podatki o vožnji so združeni na 7-palčnem LCD zaslonu instrumentne plošče, ki omogoča dva načina 
prikaza in spreminja barvo glede na način vožnje. Poleg trenutne hitrosti prikazuje še širok nabor 
podatkov kot so poraba goriva, delovanje hibridnega sistema in napolnjenost baterije.
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Prenovljena kabina električnega IONIQ-a se predstavlja s prečiščenim 
in preglednim dizajnom, ki ga bogati najnovejša tehnologija. 
Od hibrida in priključnega hibrida se loči po nekoliko drugačni osrednji 
konzoli. Klasično prestavno ročico samodejnega menjalnika 
nadomeščajo štirje gumbi, tako da lahko med načini drive, neutral, 
reverse in park prehajate zgolj s pritiskom prsta. Ta sprememba se 
odraža tudi v večjih odlagalnih površinah med prednjima sedežema, 
kjer se nahaja prostor za brezžično polnjenje mobilnih naprav. Tako 
lahko uživate v praktičnosti 5-sedežne kombilimuzine, ki na vsaki poti 
zagotavlja zavidljivo raven udobja in vrhunsko povezljivost, 

s tem pa vožnjo spreminja v posebno doživetje. Voznikov delovni 
prostor je bil deležen izjemne pomladitve, tako v tehnološkem kot v 
oblikovnem smislu. Modra osvetlitev multimedijskih tipk in klimatske 
naprave na osrednji konzoli izraža napredek, ki ga dopolnjuje še 
modra ambientalna osvetlitev. Navigacijski sistem z elegantnim 
10,25-palčnim zaslonom na dotik ponuja nemoten dostop do 
integriranih funkcij povezljivosti in infozabavnega sistema ter storitve 
LIVE, ki omogočajo dostop do podatkov o prometnih in vremenskih 
razmerah, prostih parkiriščih, Hyundaijevih pooblaščenih zastopnikih 
v okolici in, kjer je to zakonsko omogočeno, točkah nadzora hitrosti.

Notranjost IONIQ-a Electric.
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IONIQ Electric - poudarki v kabini .
Notranjost električnega IONIQ-a je zasnovana za popolno sožitje praktičnosti in okolju prijazne vožnje. Obenem predstavlja izjemno kombinacijo prostornosti, 
trendovskih linij in prefinjenih materialov, ki jih nadgrajujejo še najnaprednejše tehnologije in funkcije povezljivosti.

Prikaz stanja napolnjenosti baterije

Le en pogled je dovolj. 10,25-palčni zaslon na dotik jasno prikazuje podatke o napolnjenosti baterije in 
dosegu, ko avtomobil doma ali na polnilni postaji priključite na elektriko, pa se prikaže tudi čas polnjenja.
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Pretikanje s pomočjo gumbov 

V električnem IONIQ-u boste med načini drive, neutral, reverse in park preklapljali zgolj s pomočjo tipk 
na osrednji konzoli, ki jih dopolnjuje še električna parkirna zavora. Pametni sistem za pretikanje 
poskrbi za več prostora med prednjima sedežema, saj se tam namesto prestavne ročice nahajajo 
prostor za brezžično polnjenje mobilnih naprav in držali za plastenke ali pločevinke.

Prilagodljivo polnjenje 

Naj bo tako, kot ustreza vam. Za popoln nadzor nad polnjenjem vašega IONIQ-a je tu sistem za 
upravljanje z baterijo. Z njegovo pomočjo lahko prilagodite čas polnjenja, da ta popolnoma ustreza 
vašemu urniku in finančnim zmožnostim. Obenem je na voljo tudi funkcija nastavitve časa polnjenja, 
tako da se vozilo samodejno prične in preneha polniti ob vnaprej nastavljenih terminih. Tako lahko 
izkoristite čas nižjih tarif za ugodno polnjenje, zjutraj pa vedno sedete v vozilo z napolnjeno baterijo.

21



IONIQ 
Hybrid.
Tehnologija.

Z dinamičnim tandemom, ki ga tvorita posebej prilagojeni 
bencinski agregat z direktnim vbrizgom in električni motor, 
ki ga napaja baterija, hibridni IONIQ predstavlja novo raven 
zelene mobilnosti. A pri tem se ne odpoveduje zmogljivosti, 
saj njegova pogona skupaj postrežeta s kar 103,6 kW. 
Glede na razmere hibridni IONIQ med vožnjo tako povsem 
gladko in nemoteno preklaplja med električnim in 
bencinskim motorjem, včasih pa uporabi kar oba skupaj, 
kar mu omogoča paralelna hibridna tehnologija. Električni 
motor je koristen tudi med zaustavljanjem, saj s pomočjo 
regenerativnega zaviranja polni litij-ionsko polimerno 
baterijo kapacitete 1,56 kW. Tako bencin in elektrika v 
novem IONIQ-u Hybrid tvorita vznemirljivo kombinacijo, 
kakršne v hibridnem vozili zagotovo še niste srečali.
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IONIQ Hybrid - tehnološki poudarki.

Prilagodljivo regenerativno zaviranje

IONIQ Hybrid je opremljen z najnovejšo tehnologijo za inteligentno vožnjo, katere pomemben del je tudi prilagodljivi sistem za 
regenerativno zaviranje. Ta poskrbi, da električni motor med zaviranjem deluje kot generator, ki z upočasnjevanjem vozila polni baterijo. 
Pri tem je mogoče izbrati med štirimi nivoji jakosti, s pomočjo katerih se uravnava moč zaviranja ob odmiku noge s pedala za plin.

Obvolanski ročici

S pomočjo obvolanskih ročic lahko povsem preprosto prilagajate 
moč regenerativnega zaviranja. V ekološkem načinu tako lahko 
določate, s kakšno močjo bo električni motor upočasnil vozilo in s 
tem napolnil baterijo, ob preklopu na športni način pa ročici služita 
pretikanju navzgor in navzdol.

Šeststopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko 

Inovativni robotiziran šeststopenjski menjalnik z dvojno sklopko 
omogoča športnejše pretikanje, s tem pa vozniški izkušnji vdahne tisto 
pravo vznemirljivost. Po zaslugi izjemne odzivnosti motorja poskrbi za 
boljše pospeševanje, pri tem pa varčnost in hitrost ročnega pretikanja 
učinkovito spaja s praktičnostjo samodejnega menjalnika. Ob prestavni 
ročici se nahaja tudi gumb električne parkirne zavore, ki olajša rokovanje 
s slednjo, hkrati pa poskrbi, da je med prednjima sedežema še več 
prostora.
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IONIQ 
Plug-in.
Tehnologija.

IONIQ Plug-in združuje najboljše iz obeh svetov. Ko želite, 
se lahko vozite zgolj s pomočjo elektrike, ko potrebujete 
bencin, pa je tu klasični agregat. Zmogljiva litij-ionska 
polimerna baterija kapacitete 8,9 kilovatnih ur v 
popolnoma električnem načinu omogoča domet kar 
63 kilometrov*. Ko se baterija izprazni, se priključni hibrid 
pretvori v klasičnega hibrida, po zaslugi paralelne hibridne 
tehnologije pa lahko uporablja tako zgolj električni ali 
bencinski pogon kot tudi kombinacijo obeh. Zato ni 
pomembno, kako dolga je vaša pot, kajti IONIQ Plug-in s 
svojo prilagodljivostjo vedno poskrbi, da prispete na svoj 
cilj. Odpeljite se tja, kamor želite, pa če vas na končni 
postaji čaka električna polnilnica ali ne. 

*Doseg, izmerjen glede na merilni cikel WLTP. Lahko se spreminja glede na 
pogoje na cesti, vaš način vožje ali temperaturo. 
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IONIQ Plug-in – tehnološki poudarki.

EV Mode

Zgolj pritisk na gumb je dovolj, da vaš IONIQ Plug-in preide v električni način 
vožnje, v katerem ne proizvede prav nobenega izpusta. In če želite prihraniti 
elektriko za kasneje, s pritiskom na isti gumb znova aktivirate hibridni način. 

Polnjenje baterije

Glede na tipe polnilnih postaj v vaši okolici ali zmožnosti 
vašega domačega električnega omrežja vam novi IONIQ 
Plug-in omogoča več načinov polnjenja. Uporabite lahko 
domačo AC polnilno postajo,  baterijo polnite s pomočjo 
polnilnega kabla z nadzornim modulom (ICCB) ali pa ga 
lahko priključite tudi na klasično vtičnico. 

IONIQ Plug-in je serijsko opremljen s polnilno vtičnico, ki 
izmenični tok (AC) pretvori v enosmernega (DC), da vam 
tako omogoči hitro polnjenje baterije.
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IONIQ 
Electric.
Tehnologija.

Električni IONIQ ekološko vožnjo brez emisij združuje z 
vznemirljivo vozniško izkušnjo, obenem pa omogoča, da z 
enim polnjenjem prevozite kar 311 kilometrov*. Glavne 
komponente njegovega električnega pogonskega sklopa so 
bile nadgrajene, tako da omogočajo še večji doseg in 
ponujajo še več zmogljivosti. Tako lahko s pridom izkoristite 
kar 36% večjo kapaciteto baterije, ki po novem ponuja 38,3 
kilovatne ure. Izjemno učinkovita litij-ionska polimerna 
baterija sicer napaja elektromotor, ki razvije 100 kW, s 
pomočjo 295 Nm navora pa ob speljevanju ponudi bliskovit 
pospešek. Za nameček je platforma električnega IONIQ-a 
posebej prilagojena za tovrstno vožnjo, tako da je baterija 
nameščena na dnu šasije in ne odvzema prostora v kabini. 
Pod sedeži nameščena baterija prav tako pripomore k 
nižjemu težišču novega IONIQ-a Electric, kar omogoča 
izjemno vozno dinamiko in s tem nepozaben užitek za 
volanom.  

*Doseg, izmerjen glede na merilni cikel WLTP. Lahko se spreminja 
glede na pogoje na cesti, vaš način vožje ali temperaturo. 
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IONIQ Electric - tehnološki poudarki.

Hitro in prilagodljivo polnjenje

Glede na tipe polnilnih postaj v vaši okolici ali zmožnosti vašega domačega električnega omrežja vam novi IONIQ Electric omogoča več 
načinov polnjenja. Serijsko je opremljen z zmogljivim polnilcem, ki namesto 6,6 kW sedaj premore 7,2 kW in dvosmerni tok za potrebe 
polnjenja pretvarja v enosmernega. Če vozilo polnite s pomočjo hitre polnilnice moči 100 kW, lahko litij-ionsko polimerno baterijo do 80% 
napolnete v 54 minutah, postaja z močjo 50 kW pa bo baterijo napolnila v 57 minutah. In če za polnjenje uporabite domačo polnilno 
postajo z izmeničnim tokom, boste baterijo popolnoma napolnili v 6 urah in 5 minutah. 

Obvolanske ročice za prilagajanje regenerativnega 
zaviranja 

S pomočjo ročic na levi in desni strani volanskega obroča lahko 
povsem preprosto prilagajate moč regenerativnega zaviranja in s 
tem podaljšate domet vozila. Izbirate lahko med štirimi stopnjami 
jakosti, ki se razlikujejo po zavorni moči ter jakosti polnjenja. Če 
povlečete levo obvolansko ročico in jo pridržite, aktivirate 
največjo jakost zaviranja, na ta način pa v nekaterih pogojih lahko 
celo zaustavite vozilo, brez da bi za to potrebovali stopalko 
zavore. V tej stopnji se baterija ob zaviranju tudi v največji meri 
napolni. 

Pametno regenerativno zaviranje

Novi električni IONIQ je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo za 
inteligentno vožnjo, zato tudi pametno zavira. Upočasnjuje lahko s 
pomočjo električnega motorja, ki pri tem polni baterijo. 
Obenem pametni sistem za regenerativno zaviranje s pomočjo radarja 
samodejno prilagaja moč regenerativnega zaviranja glede na razmere 
v prometu, tako da zavorna moč vedno ustreza okoliščinam. 
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Sistem za preprečevanje naleta (FCA)
Sistem s pomočjo kamere in radarja nadzoruje cestišče in vas v primeru nenadne 
ovire ali silovitejšega zaviranja vozila pred vami opozori na nevarnost, lahko pa 
tudi samodejno zavira. Vključuje tudi funkcijo za zaznavanje pešcev in kolesarjev. 

Pametni sistem za prednastavitev hitrosti s funkcijo Stop & Go (SCC w/ S&G)
Sistem vzdržuje prednastavljeno razdaljo do vozila spredaj, pri čemer samodejno 
zavira in pospešuje do izbrane maksimalne hitrosti. V primeru zastoja po 
zaustavitvi vozila zgolj rahlo pritisnite stopalko za plin ali pritisnite gumb na 
volanskem obroču, da znova zaženete motor.

Opozorilnik na speljevanje vozila spredaj (LVDA)   
Ta izjemno pametna funkcija vas opozori, da se je vozilo, ki je stalo pred vami, 
pričelo premikati, zato se kot posebej priročna izkaže v križišču ali mestni gneči. 

Sistem za ohranjanje voznega pasu (LKA)
Sistem s pomočjo prednje kamere nadzoruje črte na cestišču. Če vozilo zaide 
onkraj slednjih, voznika na to opozori in s prevzemom nadzora nad krmiljenjem 
pomaga vozilu, da se vrne v varno območje.

Aktivni sistem za ohranjanje voznega pasu (LFA)  
Ko je aktiviran, ta sistem med hitrostima xy in xy samodejno ohranja vozilo 
znotraj oznak na cestišču, in sicer tako v mestu kot na avtocesti. 
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Inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov (ISLW)
Sistem prepoznava prometne znake ob poti, nato pa vozniku na zaslonu 
navigacijskega sistema ter zaslonu instrumentne plošče prikaže trenutne 
omejitve hitrosti in podatek o morebitnih zaporah ceste. 

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BCW)
Sistem s pomočjo radarjev nadzoruje cestišče in se v primeru menjave pasu v 
trenutku, ko se v vašem mrtvem kotu nahaja drugo vozilo, odzove v zvočnim in 
grafičnim opozorilom. 

Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj (RCCW)
Ker s pomočjo zadnjega radarja opreza za vozili, ki se bližajo s strani, sistem 
RCCW voznika z zvočnim in grafičnim signalom opozori na nevarnost trka.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW)
Ko sistem DAW zazna vzorec, ki nakazuje na neprevidno ali nezbrano vožnjo, 
voznika z napisom na zaslonu instrumentne plošče opomni, da je čas za počitek.

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (HBA)
Za manj stresa in več vidljivosti. Sistem HBA ne zaznava le vozil na nasprotnem 
pasu, temveč tudi vozila pred vami, s tem pa vedno ustrezno prilagodi snop 
žarometov. 
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Priročni dodatki

Sončna streha

Spustite sončne žarke v kabino z električno pomično sončno streho. Slednja poskrbi za še izrazitejši 
občutek prostornosti in več svetlobe v kabini – in vse to zgolj s pritiskom na gumb. 

Sistem eCall

IONIQ bo v primeru nesreče ali ob sprožitvi zračnih blazin kar sam poklical na 
pomoč. Slednjo lahko prikličete tudi s pritiskom na gumb SOS, storitev pa deluje 
vse dni v letu in 24 ur na dan.
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Električna parkirna zavora (EPB)

Popoln nadzor je sedaj na dosegu vaših prstov. Parkirno zavoro v vseh treh 
različicah IONIQ-a lahko aktivirate ali deaktivirate s preprostim pritiskom na gumb 
v osrednji konzoli. Takšna rešitev poskrbi tudi za več prostora med prednjima 
sedežema, tako da je tam sedaj mesto za sistem za brezžično polnjenje mobilnih 
naprav.

Kamera za vzvratno vožnjo (DRM)

Kamera za vzvratno vožnjo z možnostjo uporabe med vožnjo vozniku prikaže vse, kar se dogaja za zadkom vozila. 
Tako je manevriranje v vse smeri še varnejše in hkrati mnogo preprostejše. 
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Pomočnik 
za ekološko 
vožnjo. Za 
manj emisij 
in nižjo 
porabo. 

Za izjemno varčnost in nizke emisije CO2 IONIQ Hybrid in 
IONIQ Plug-in poskrbita tudi s pomočjo sistema za pomoč 
pri ekološki vožnji (ECO-DAS). Ta sistem analizira pot, ki jo 
zariše navigacija, pri čemer preuči topografijo vozišča in 
določi optimalno uporabo obeh motorjev. Vodič za 
učinkovito vožnjo (Coasting Guide) obenem opozori voznika 
na bližajoče se zaviranje, s čimer še dodatno zniža porabo 
goriva.
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Pomočnik za ekološko vožnjo. 

Pametni sistem za upravljanje z energijo  

Vožnja po klancu navzgor – Ko sistem predvidi vožnjo po 
klancu navzgor, baterija pa je skoraj prazna, IONIQ Hybrid 
rahlo poveča doprinos bencinskega motorja, da pred vožnjo 
navkreber napolni baterijo. Na ta način zagotovi, da lahko 
električni motor vozilu pomaga pri vzponu in preprečuje 
neučinkovito rabo bencinskega motorja, s tem pa seveda 
poskrbi za varčnejšo vožnjo.

Vožnja po klancu navzdol – Če je baterija dovolj napolnjena, 
IONIQ Hybrid in IONIQ Plug-in pred vožnjo po klancu 
navzdol rahlo poveča delovanje električnega motorja in tako 
zmanjša porabo goriva. Porabljena električna energija se 
nadomesti s pomočjo regenerativnega zaviranja pri spustu.

Predpolnjenje

Praznjenje
Regenerativno zaviranje

Pomoč motorja

Vodič za učinkovito vožnjo (Coasting Guide) 

Vodič za učinkovito vožnjo  analizira podatke o poti, začrtani v navigacijskem 
sistemu, ter voznika opozori, ko se bliža zaviranje. Navadno se to zgodi, preden 
mora vozilo spremeniti smer ali denimo zapustiti avtocesto. V takšnih primerih 
sistem s simbolom na instrumentni plošči in zvočnim signalom vozniku sporoči, 
da lahko odmakne nogo s pedala za plin. Na ta način se poraba goriva zniža, saj 
vozilo med upočasnjevanjem preide na električni način, odpravi pa se tudi 
nepotrebno zaviranje. 
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IONIQ Hybrid 

Barve notranjosti Barve karoserije

Temno siva

Sivo blago Temno sivo usnje

Svetlo siva

Svetlo sivo usnje

Rjava

Rjavo usnje

Mere

Skupna širina 1.820
Kolotek 1.555

Skupna dolžina 4.470
Medosna razdalja 2.700

Kolotek 1.564

Skupna višina

1.450

Polar White (WAW) Liquid Sand (S5P)** Fluidic Metal (M6R)*

Iron Gray (YT3)** Intense Blue (YP5)* Fiery Red (PR2)**

Phantom Black (NKA)** Electric Shadow (USS) Typhoon Silver (T2X)*

*kovinska barva
**mineralna barva
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IONIQ Plug-in 

Mere

Barve notranjosti Barve karoserije

Skupna širina 1.820
Kolotek 1.555

Skupna dolžina 4.470
Medosna razdalja 2.700

Kolotek 1.564

Skupna višina

1.450

Temno siva

Sivo blago Temno sivo usnje

Svetlo siva

Svetlo sivo usnje

Rjava

Rjavo usnje

Polar White (WAW) Liquid Sand (S5P)** Fluidic Metal (M6R)*

Iron Gray (YT3)** Intense Blue (YP5)* Fiery Red (PR2)**

Phantom Black (NKA)** Electric Shadow (USS) Typhoon Silver (T2X)*

*kovinska barva
**mineralna barva
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IONIQ Electric 

Mere

Barve notranjosti Barve karoserije

Temno siva

Sivo blago Temno sivo usnje

Svetlo siva

Svetlo sivo usnje

Siva

Sivo usnje

Skupna širina 1.820
Kolotek 1.555

Skupna dolžina 4.470
Medosna razdalja 2.700

Kolotek 1.564

Skupna višina

1.450

Polar White (WAW) Liquid Sand (S5P)** Fluidic Metal (M6R)*

Iron Gray (YT3)** Intense Blue (YP5)* Fiery Red (PR2)**

Phantom Black (NKA)** Electric Shadow (USS) Typhoon Silver (T2X)*

*kovinska barva
**mineralna barva
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Električni pogon, ki premika 
                         meje – v vrhunskem slogu.
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1 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.
2 Garancija 8 let oziroma 200.000 prevoženih kilometrov na baterijo.
 
Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave 
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv. 
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura 
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih 
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez 
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai. 
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