Hyundai IONIQ ELECTRIC+
Výbava vystaveného modelu:

TECHNICKÉ ÚDAJE

Redukčná prevodovka s elektronickým ovládaním „Shift by Wire“
Zásobník elektrickej energie s kapacitou 38,3 kWh
Ohrev batérii v prípade nízkych okolitých teplôt
Systém rekuperovania kinetickej energie počas brzdenia
Nastavenie intenzity rekuperácie kinetickej energie pádlami pod volantom

Motor: synchrónny elektromotor
Výkon (kW/k): 100/136
Max. krútiaci moment (Nm): 295
Prevodovka: redukčný prevod

Možnosť výberu jazdného režimu – Drive Mode
7,2 kW palubná nabíjačka
Nabíjanie batérií striedavým prúdom z bežnej elektrickej zásuvky, nabíjací kábel
"Combo 2 (EU)" konektor na rýchle nabíjanie batérií jednosmerným prúdom

Typ: Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh): 38,3
Napätie batérie (V): 319

Technické údaje motora:

Batéria:

Disky kolies z ľahkých zliatin s rozmerom pneumatík 205/60 R16

Spotreba (kWh/100km):

Predná maska "ELECTRIC"

spotreba: 13,8

Lepiaca sada na opravu defektu

Emisie CO2 (g/km):

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla

Kombinovaný cyklus: 0

LED denné svetlá

Jazdné výkony:

Predné Bi-LED svetlomety
Zadné kombinované LED svetlá "ELECTRIC"
Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru

Maximálna rýchlosť (km/h): 165
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 10,2
Dojazd (km): 311

Chrómovaná lišta na spodnej hrane bočných okien a vonkajšie chrómované kľučky dverí

Rozmery:

Predné AERO stierače

Celková dĺžka (mm): 4 470
Celková šírka (mm): 1 820
Celková výška (mm): 1 475
Rázvor (mm): 2 700
Rozchod predných kolies (mm): 1 555
Rozchod zadných kolies (mm): 1 564
Polomer otáčania (m): 5,3
Minimálna svetlá výška (mm): 140
Objem batož. priestoru (l): 462/1 417

Bezpečnosť
Antiblokovací systém ABS, stabilizačný systém ESC, asistent na rozjazd do kopca HAC
E-call
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy a okenné airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA (len s Bi-LED svetlometmi)
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Safety pack (systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s ochranou chodcov a cyklistov)
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Safety Pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BCW a systém na upozornenie na vozidlá blížiace sa v priečnom smere pri cúvaní RCCW)
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti - asistent sledovania dopravných značiek ISLW
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu so sledovaním vozidla pred sebou LFA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
Ambientné osvetlenie interiéru
Látkové čalúnenie sedadiel
Výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca a el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Vyhrievane predných sedadiel a zadných sedadiel a vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 3:2
Kovové pedále
Solárne tónované sklá
Čelné okno s pásom proti zapadajúcemu slnku a s protihlukovou fóliou
Funkcia komfortného blikania - trojblik
Rozšírený palubný počítač "ELECTRIC"
El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okna vodiča)
Vnútorné chrómované kľučky dverí
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá
Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá
Tepelné čerpadlo slúžiace na ohrev interiéru
Automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného skla
Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá v stredovej konzole
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Adaptívny tempomat s funkciou "auto stop a štart"
Dažďový/svetelný senzor
Predné/zadné parkovacie senzory
Prístrojový panel Supervision so 7" displejom
Manuálne prepínateľné/samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo ECM
Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, imobilizér, alarm)
Integrovaná navigácia s 10,25” LCD, RDS a službami Apple CarPlay/Android Auto
DAB tuner
Premiový audiosystém INFINITY s externým zosilňovačom
USB+ Bluetooth
Zadná parkovacia kamera
Ovládanie audiosystému na volante
Počet reproduktorov: 8

Príplatková výbava
Metalický lak - 590 €
Premium pack (kožené čalúnenie sedadiel, predné ventilované sedadlá, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, zatmavené sklá zadných okien) - 1500€

Cena vystaveného modelu:
Cena od:

35 990 €

41 080 €

