
Piedziņa un komplektācija 

IONIQ Electric 38 kWh 136 ZS 38 990 € 33 990 € 41 990 € 35 990 €

Riepas un diski

Diski: 6,5J X 16”
Riepas: 205/60R16

Tehniskie parametri

Elektromotora veids

Maksimālā jauda

Maksimālais griezes moments

Elektromobiļa akumulatora veids

Elektromobiļa akumulatora ietilpība

Fiksēts lādētājs (maiņstrāva), kW

Uzlādes ligzda

Elektromobiļa akumulatora enerģijas blīvums

Elektromobiļa akumulatora spriegums

Nominālais uzlādes ilgums

Mājas vai publiskā uzlādes stacija 3,6 kW-22 kW

Ātrā uzlādes stacija:  50 kW-100 kW

* 5 - 80 % uzlāde

Aptuveni 16 h

Aptuveni 11,5- 6 h

Aptuveni 57-54 min*

319 V

Android Auto/Apple Car Play 

savietojamība*

Aizmugures gaisa kondicionētāja 

ventilācijas atvere konsolē

jaunums* bezvadu viedtālruņa savienojums
Elektrohromisks atpakaļskata spogulis

Atpakaļskata monitors ar dinamiskajām 

automašīnas novietošanas norādēm
jaunums Bluelink telemātika 

Apsildāma stūre ar ādas apdari
eCall

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 

2 atmiņas pozīcijām

Sinhronais motors ar pastāvīgiem magnētiem

100 kW (136 ZS)

295 Nm

Litija jonu polimēra akumulators (Li-Ion Po)

38,3 kWh

7,2 kW (1 fāzes)

IEC 62196-2 Type 2 (Mennekes) un IEC 62196-3 

111,2 Wh/kg

Inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go 

(SCC)

"Parastais" Schuko spraudnis, piemēram, 220 V / 12 A / 2,6 kW

MY21 IONIQ electric

Comfort Style

Comfort Style

Svarīgākais standarta aprīkojums

Regulējama reģeneratīvās 

bremzēšanas sistēma

Frontālās sadursmes novēršanas 

palīgsistēma (FCA) ar 

automašīnu/gājēju/riteņbraucēju 

noteikšanas funkciju 

Inteliģentā atslēga (piekariņš) un 

iedarbināšanas poga

Automātiska gaisa kondicionēšanas 

sistēma 
7,0" Supervision Cluster 

Stāvvietas attāluma brīdinājums 

atpakaļgaitā
Qi bezvadu tālruņa lādētājs

Regulējama reģeneratīvās 

bremzēšanas sistēma
Salona fona apgaismojums

Kruīza kontrole Elektriskā stāvbremze ar Autohold

Infoizklaides sistēma ar 8” skārienekrānu Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi



Veiktspēja

Maksimālais ātrums

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h

Nobraukuma rezerve, izmantojot elektrību (WLTP)

Degvielas patēriņš un izmeši

CO2  izmeši

Elektroenerģijas patēriņš

Piedziņa
Tips
Sajūgs
Transmisija
Šasija
Stūres sistēma
Bremzes Priekšā

Aizmugurē
Balstiekārta Priekšā

Aizmugurē

Masa un tilpuma vērtības

Pašmasa (min.-maks.)

Pilna masa

Piekabe bez bremzēm

Piekabe ar bremzēm Melna auduma apdare

Uzlāde Comfort Style 

●                                         ●                                 

●                                 ●                                             

Apzīmējumi: ● standarta aprīkojums, o opcija pieejama par papildu maksu, -  nav pieejams

Āriene Comfort Style 

Solārais vējstikls un priekšējie sānu logi ar aizsardzību pret UV stariem ● ●

Durvju rokturi virsbūves krāsā ● – 

Hromēti durvju rokturi – ●

Aizmugurējā loga atkausēšana ● ●

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi ● ●

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar tuvošanās apgaismojumu - ●

Logu apdare Melna Satin Chrome

Stūres sistēma ar elektronisku pastiprinātāju
Ventilējamas disku bremzes

Disku bremzes

1880 kg

-

-

Makfersona statņi, gāzes amortizatori
Vērpstieņa ass

Izmēri

Pagrieziena rādiuss 5,3 m

1495-1550 kg

Līdzstrāvas ātrās uzlādes ligzda CCS Type 2

  Shuko kabelis ar ICCB kabelī integrētu vadības bloku 8 A/10 A/12 A

138 Wh/kg

Priekšējo riteņu piedziņa
Automātiski

Vienpakāpes reduktors

165 km/h

9,9 s

311 km/412 km

0 g/km (WLTP)

Augstums 1450 mm

Klīrenss 140 mm

Bagāžas  ietilpība 350-1410 lPlatums 1820mm

Garums 4470 mm

Garenbāze 2700 mm



Priekšējie lukturi Comfort Style

Projekcijas tipa halogēna priekšējie lukturi ● -

Duālie LED priekšējie lukturi p ●

Aizmugures spoilerī integrēts trešais bremžu lukturis ● ●

Sānu spoguļos integrēti pagriezienu rādītāji ● ●

LED dienas gaitas lukturi un aizmugures miglas lukturis ● ●

LED gabarītlukturi p ●

LED aizmugures lukturi ● ●

Salons Comfort Style

Apsildāma stūre ar ādas apdari un svara un attāluma regulēšanu ● ●

3 pakāpju regulējama priekšējo sēdekļu apsilde ● ●

Vadītāja un pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana ● ●

Elektriski regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim ● ●

Pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas apdari (hybrid ja plug in) ● ●

Priekšējie un aizmugurējie glāžu turētāji centrālajā roku balstā ● ●

Apgaismojums lasīšanai un saulesbriļļu nodalījums viduskonsolē ● ●

Kabatas žurnāliem priekšējo sēdekļu aizmugurē ● ●

Spogulīši ar apgaismojumu ● ●

60:40 proporcijā nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ● ●

Elektriski vadāmi aizmugurējie un priekšējie logi ● ●

● ●

Izgaismots bagāžas nodalījums ● ●

Hromēti salona durvju rokturi - ●

Salona alternatīvas Comfort Style

o

Ventilējami priekšējie sēdekļi.

Divtoņu melni pelēka ādas apdare

Electric Grey ādas apdare

Ventilējami priekšējie sēdekļi.

● ●

- o

Melna auduma apdare

Ventilējami priekšējie sēdekļi.

Melna ādas apdare

Cilpas bagāžas nostiprināšanai, bagāžu aizsargājošs pārsegs un bagāžas 

nodalījuma tīkls

- o

-

Fossil Gray

Shale Gray

Electric Shadow



Comfort Style 

8” krāsu 

skārienekrāns

10,25” krāsu 

skārienekrāns

● ●

12 V kontaktligzda (2) ● ●

Skaļruņi 6 8

USB pieslēgvieta ● ●

Duālais Bluetooth mobilā tālruņa atbalsts ● ●

DAB radio uztvērējs ● ●

Audiosistēmas vadības pogas uz stūres ● ●

Borta dators (darbojas angļu, zviedru un vācu valodā) ● ●

Supervision Cluster displejs 7,0" 7,0"

- ●

Komforta aprīkojums Comfort Style

Kruīza kontrole ● -

Inteliģentā kruīza kontrole - ●

Automātiskā aizsvīduma novēršana ● ●

Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma ● ●

Automātiski priekšējie lukturi ● ●

Braukšanas režīma dinamikas izvēle (Eco/Normal/Sport) ● ●

Ātruma ierobežotājs ● ●

PTC sildītāja kontrole ● ●

Salona gaisa filtrs ● ●

Lietus sensors ● ●

Siltumsūknis ● ●

Akumulatora apsildes sistēma ● ●

Inteliģentā bezatslēgas iekāpšanas un iedarbināšanas sistēma  ● ●

Elektriskā stāvbremze ● ●

Tuvošanās apgaismojums sānu spoguļos - ●

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi - ●

Elektrohromatisks spogulis (ECM) - ●

Apsildāms aizmugurējais sēdeklis (izņemot vidusdaļu) - ●

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis, 2 atmiņas profili - ●

Ventilācijas atveres aizmugures pasažieriem - ●

Drošība Comfort Style

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ●

● ●

Priekšējā pasažiera drošības spilvens ● ●

Priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivizēšana ar atslēgu ● ●

HAC – palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā ● ●

LKAS – joslas ieturēšanas palīgsistēma ● ●

● ●

Drošības aizkari visā salona garumā ● ●

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens ● ●

Vadītāja drošības spilvens ● ●

Zema vējstiklu šķidruma līmeņa brīdinājuma signāllampiņa ● ●

Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS) ● ●

Riepas remonta komplekts ● ●

Priekšējie sānu drošības spilveni ● ●

Frontālas sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS) ● ●

Infoizklaides sistēma                                                                                                                                                             

(pieejamās valodas: angļu, zviedru, vācu un somu)

Audio displejs

Apple Carplay un Android Auto atbalsts (bezvadu savienojamība nav pieejama ar 

navigācijas sistēmu)

Qi bezvadu tālruņa lādētājs

FCA – frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma ar 

automašīnu/gājēju/riteņbraucēju noteikšanas funkciju

Divi ISOFIX bērnu drošības sēdeklīšu piestiprināšanas punkti uz aizmugurējā sēdekļa



Atpakaļskata monitors ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm ● ●

Aizmugurējais stāvvietas sensors ● ●

Priekšējais stāvvietas sensors - p

Rūpnīcas opcijas un opciju paketes
Navigācijas pakete:

8 skaļruņu Infinity skaņas sistēma

Live pakalpojumi

Eco DAS ekonomiskas braukšanas palīgsistēma

Duālā Bluetooth savienojamība — iespēja vienlaikus pievienot divas viedierīces

Inteliģentā ātruma ierobežojumu noteikšanas sistēma

BlueLink telemātika

Duālie LED priekšējie lukturi, LED gabarītlukturi

795 €
●

Drošības pakete:

PDW (stāvvietas attāluma brīdinājums atpakaļgaitā), atpakaļgaitā/uz priekšu 

LFA (joslas ievērošanas palīgsistēma)

Ādas pakete:

Ventilējami priekšējie sēdekļi 

Tonēti aizmugurējie un sānu logi

Metāliska, perlamutra vai īpaša krāsa 395 €

Nemetāliska krāsa € 0

Sēdekļi ar ādas apdari un priekšējais centrālais roku balsts ar mākslīgās ādas apdari

Navigācijas sistēma ar 10,25” skārienekrānu (darbojas angļu, zviedru, vācu un 

somu valodā)

 ●

LED pakete:
995 € ●

- 995 €
BCW (aklās zonas sadursmes brīdinājums)

- 1 495 €

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

- 245 €

1 895 €

Smart Cruise pakotne Inteliģenta kruīza kontrole ar (ASCC) Stop & Go funkciju

Polar White (WAW) nemetāliska

Intense Blue YP5 metāliskaFiery Red (PR2) perlamutra

Phantom Black (NKA) perlamutra Typhoon Silver (T2X) perlamutra

Electric Shadow (USS) īpaša krāsa

Cyber Grey (C5G) metāliska

Amazon Gray (A5G) metāliska Fludic Grey (M6T) metāliska


