Hyundai IONIQ 5, 160 kW/217 k, 72,6 kWh, 4x2, Style
Prevodovka, pohon a vonkajšia výbava:
Redukčná prevodovka s elektronickým ovládaním „Shift by Wire“ na páčke pod volantom
Ohrev batérií v prípade nízkych okolitých teplôt
Systém rekuperácie kinetickej energie počas brzdenia s možnosťou ovládania úrovne rekuperácie
páčkami pod volantom
Možnosť výberu jazdného režimu – Drive Mode
10,5 kW trojfázová palubná nabíjačka
Nabíjanie batérií striedavým prúdom z bežnej elektrickej zásuvky, nabíjací kábel
Zásuvka na rýchle nabíjanie batérií jednosmerným prúdom
Rozmer pneumatík 235/55R19
Zliatinové disky kolies
Lepiaca sada na opravu defektu
Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
Zapustené vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie – manuálne
Predné LED reflektorové svetlomety
LED denné svetlá
Zadné LED obrysové, brzdové a hmlové svetlá

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje motora:
Motor: elektromotor
Typ: synchrónny s permanentným magnetom
Prevodovka: jednostupňová redukčná
Výkon (kW/k): 160/217
Max. krútiaci moment (Nm): 350
Typ batérie: Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh): 72,6
Napätie batérie (V): 653,4

Spotreba (kWh/100 km):
16,8

Dojazd (km):
481

Emisie CO2 (g/km):
Kombinovaný cyklus: 0

Dynamika:
Bezpečnosť

Maximálna rýchlosť (km/h): 185

Antiblokovací systém ABS, stabilizačný systém ESC, asistent na rozjazd do kopca HAC, systém
automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s ochranou chodcov a cyklistov
Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA a asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa
v priečnom smere pri cúvaní RCCA
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA (bez senzoru pohybu)
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek ISLA
E-call – automatické tiesňové volanie
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchytky na detskú sedačku (Isofix)

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant
Polokožené čalúnenie sedadiel
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Vyhrievanie predných a zadných sedadiel
Vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4 s lakťovou opierkou v strede
Stredová konzola s odkladacím priestorom a lakťovou opierkou - posuvná
Vnútorné lakované kľučky dverí
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
Osvetlenie v prednej a zadnej časti interiéru
Osvetlenie v batožinovom priestore
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Prístrojová doska Supervision s 12,3'' farebným displejom
El. ovládanie okien (s bezpečnostnou funkciou proti privretiu a impulzným ovládaním predných
okien)
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
Dvojité dno batožinového priestoru a fixačná sieť v batožinovom priestore
Tepelné čerpadlo slúžiace na ohrev interiéru
Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
Automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného skla
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart”
Svetelný a dažďový senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Zadná parkovacia kamera
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo ECM
Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, centrálne zamykanie, imobilizér, alarm)

Audio
Integrovaná navigácia s 12,3'' farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live
Services
Prémiový audiosystém BOSE
Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
Ovládanie audiosystému na volante
USB + Bluetooth
Mapové podklady integrovanej navigácie, systém vzdialenej správy vozidla Bluelink, služby Live
Services a aktualizácia mapových podkladov vzduchom (OTA) počas prvých troch rokov zdarma
Počet reproduktorov: 6

Príplatková výbava
Príplatkový lak Galactic Gray: 660 €
Safety Pack (systém autonómneho brzdenia pri vozidlách približujúcich sa v priečnom smere FCAJC, asistent na jazdu na diaľnici HDA II): 850 €
Interiérová elektrická zásuvka V2L s napätím 230 V pre zariadenia s výkonom do 3,6 kW: 250 €
Cena testovaného modelu: 47
Cena od: 41

390 €

500 €

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 7,4

Rozmery:
Celková dĺžka (mm): 4 635
Celková šírka (mm): 1 890
Celková výška (mm): 1 605
Rázvor (mm): 3 000
Rozchod predných kolies (mm): 1 638
Rozchod zadných kolies (mm): 1 647
Polomer otáčania (m): 5,99
Minimálna svetlá výška (mm): 160
Objem batož. priestoru (l): 527/ 1 587
Batožinový priestor pod prednou kapotou (l):
57

Farba karosérie:
Galactic Gray Metallic

Farba interiéru:
Light Gray + Dark Gray

