
electric
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Hyundai пропонує автомобіль з трьома різними 
електрифікованими трансмісіями на вибір, 

які поділяють один і той же сучасний дизайн і 
спеціально розроблену платформу. Кожен з цих 

автомобілів відповідає філософії компанії  
Hyundai: надати стильні електромобілі з 

найкращими характеристиками динамічної 
плавності ходу та керованості, які створюють 

відчуття задоволення від водіння.

Один 
автомобіль.
Три різних 
силових 
агрегати.

IONIQ Hybrid

поєднує в собі бензиновий двигун та електромотор з високим крутним 
моментом, які взаємодіють із спортивною 6-ступінчастою трансмісією  
з подвійним зчепленням для економічного та приємного водіння.

IONIQ Plug-in Hybrid 

унікальна модифікація, яка поєднує у собі усі найкращі 
властивості електромобіля та авто з ДВЗ: може заряджатися 
від зовнішнього джерела живлення (час зарядки – 2 год. 15 хв.), 
має запас ходу на електротязі у 63 км, а загальний запас ходу – 
більш ніж 1 100 км. 

IONIQ Electric 

обладнаний потужним електродвигуном, що живиться від 
літій-іонного полімерного акумулятора високої ємності ,  
має запас ходу у 280 км без додаткової підзарядки.
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Надихаючий дизайн. 
Створений емоціями.

Привабливість IONIQ Electric визначається елегантністю кожної деталі екстер'єру.
Його плавні лінії та збалансовані пропорції висловлюють надихаючу суміш повністю 
електричних характеристик і ефективності використання енергії.
Навіть спеціально розроблені легкосплавні диски забезпечують надзвичайну
загальну аеродинаміку. Унікальна контрастна панель решітки радіатору обрамлена 
динамічно стилізованими світлодіодними фарами, а передній бампер підкреслений
стильними денними світлодіодними ходовими вогнями
та характерною нижньою кромкою мідного кольору.
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Стандартний 
зарядний пристрій 
(AC 5-контактний)
Пристрій швидкої 
зарядки (DC)

Світлодіодні  
фари 
Світлодіодні фари головного світла забезпечують прекрасну 
видимість в нічний час завдяки насиченому пучку світла, 
і, в той же час, споживають менше енергії, ніж звичайні лампи.

Адаптивний інтелектуальний  
круїз-контроль
Система адаптивного інтелектуального круїз-контролю 
використовує встановлений в решітці радіатору датчик, який 
визначає відстань до автомобіля попереду. Вона автоматично 
підтримує встановлену швидкість руху і безпечну дистанцію між 
автомобілями, використовуючи екстрене гальмування у разі 
виникнення ризику зіткнення.

Порт  
зарядки
Авто оснащено двома зарядними портами.
Один – для підключення до побутової електричної розетки 
або стандартної зарядної станції. Інший порт призначений 
для використання з пристроєм швидкої зарядки, який може 
заряджати до 80% об'єму батареї всього за 23 хвилини.

Майбутнє прийшло. 
І воно без викидів.
IONIQ Electric - це автомобіль з нульовим рівнем викидів, що приручає вітер і електризує почуття.
Коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,24 та інноваційний електричний силовий агрегат роблять 
цю модель по-справжньому динамічною. Це практичний п'ятимісний автомобіль, яким ви можете 
насолоджуватися кожен день для поїздок на короткі та довгі відстані.
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Інноваційне мислення. 
Вражаюча продуктивність.
Надихаючий дизайн IONIQ Electric вдало поєднано з його безшумним, повністю електричним силовим агрегатом. 
Вас вразить миттєве прискорення автомобіля, яке відбувається завдяки постійно високому крутному моменту 
інноваційного електромотору.
Плавність ходу та інші динамічні характеристики можна регулювати на ходу, вибравши режим приводу Eco, Normal 
або Sport. При русі накатом або гальмуванні електричний мотор виробляє енергію для підзарядки акумулятора.

Паркування

Реверс

Нейтраль

Драйв

Підлокітник

Режими приводу ECO, NORMAL і SPORT

Режим приводу NORMAL доповнюється режимом ECO, який 
збільшує ефективність використання енергії, а також режимом 
SPORT, що підвищує крутний момент мотору  на 30 Н·м до 295 
Н·м для максимального драйву.

Контроль рекуперативного гальмування

Регулювання ступеня рекуперативного гальмування 
здійснюється за допомогою зручно розташованих пелюстків на 
рульовому колесі.

Спрощене керування трансмісією

Ергономічно згруповані кнопки на центральній консолі 
спрощують електронне управління основними функціями 
автомобіля.
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Дальність пробігу

Запасу ходу до 280 км на одній зарядці вистачає для 
щоденних поїздок та подорожей на вихідні дні. 
Доступний діапазон пробігу відображається на кольоровій 
панелі приладів.

Інтелектуальна 
інженерія.  
Інноваційні рішення.
Ретельно підібрані компоненти електричного силового агрегату були розроблені  
для забезпечення відмінних характеристик водіння і якнайбільшої дальності пробігу.

Літій-іонний полімерний акумулятор
Висока щільність енергії легкого і компактного акумулятора на 28 кВт·год 
забезпечує більш високу продуктивність і збільшений запас ходу.
Його розташування під днищем автомобіля знижує центр ваги  
для поліпшення характеристик керованості. 

До 280 км на одній зарядці

Високий крутний момент на колеса

Одношвидкісний редуктор передає постійно високий 
крутний момент на колеса, щоб забезпечити виняткову 
динаміку, коли вам це потрібно.

Електромотор

Електромотор високої потужності розвиває 88 кВт  
і максимальний крутний момент 295 Нм від пуску для 
значного прискорення, особливо на низьких швидкостях.

Інноваційний електромотор_постійні синхронні магніти
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Запас ходу, діапазон акумулятора і розрахунки ефективності водіння можуть відрізнятися в залежності від індивідуальних обставин водіння і 
дорожніх умов. Час і швидкість зарядки автомобіля буде залежати від потужності обраної зарядної станції. Швидкий варіант забезпечує 80% 
заряду батареї за 23 хвилини (100 кВт).

Висока міцність, мала вага

Раціональне використання легких алюмінієвих 
сплавів та сталі надвисокої міцності створюють міцну 
конструкцію, яка забезпечує більшу стійкість і впевнену 
маневреність.
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Цифрова панель приладів

Кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю передає
інформацію, в тому числі швидкість, стан заряду батареї та
використання енергії. Обраний режим* приводу, Eco, Normal
або Sport зображується на 7" дисплеї за допомогою окремого
стилю та кольору.
*Режим ECO показано на малюнку.

Чиста потужність
Висока ефективність.
Елегантний та просторий інтер'єр IONIQ Electric створений за сучасними канонами дизайну Hyundai. 
Це втілюється у інтуїтивній простоті та зручності усіх приємних на дотик приладів та елементів 
управління. D-подібне рульове колесо і елементи декорування мідного кольору додають інтер'єру 
спортивного вигляду.

Бездротова зарядка для смартфонів

Сумісні смартфони можна заряджати без дротів за допомогою 
вбудованої зарядної станції. ** Попереджувальний сигнал буде 
спрацьовувати, якщо ви забули телефон в автомобілі.

** Для несумісних смартфонів потрібен адаптер бездротової зарядки.

Мультимедійна система з 8”монітором

Ви можете користуватися усіма функціями смартфону за 
допомогою вбудованих  додатків Apple CarPlay та Android Auto. 
Також доступна нова навігаційна платформа.

* Apple CarPlay™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Apple Inc.
Android Auto™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Google Inc.

D-подібне 
рульове колесо
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Система утримання смуги руху (LKAS)

Попереджає водія про ненавмисний вихід з обраної смуги руху  
і при необхідності застосовує коригування рульового управління.

Система виявлення об'єктів у “сліпих” зонах (BSD)

Система інформує водія про транспортні засоби, що знаходяться в «сліпий» зоні, 
допомагаючи при перестроюванні із смуги в смугу і інших маневрах. Виїжджаючи  
з паркувального місця заднім ходом, система попередження про зіткнення при 
реверсивному русі разом з BSD сповістить водія про наближення автомобілів.

Адаптивний інтелектуальний круїз-контроль (ASCC)

Підтримує задану дистанцію до транспортного засобу попереду, автоматично зменшуючи або 
збільшуючи швидкість за заздалегідь заданими параметрами. 

Автономне аварійне гальмування (AEB)

При небезпеці потенційного зіткнення з транспортним засобом або пішоходом, AEB спочатку 
попереджує водія за допомогою візуального та звукового сигналу,  
а потім застосовує часткове або повне гальмування.

Сім подушок безпеки

Водія та пасажирів захищають сім подушок безпеки, 
включаючи подушку безпеки для колін водія.

Поліпшений захист.  
Інтелектуальна технологія.
На додаток до захисту, що забезпечується 7 подушками безпеки, автомобіль укомплектовано повною лінійкою передових технологій допомоги водієві.
Оглядові камери, радар і ультразвукові датчики допомагають утримувати IONIQ Electric на правильному шляху.
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Досконалість в деталях. Якість у всьому.

Хромовані дверні ручки

Вбудований блок управління
зарядним пристроєм

Підігрів передніх і задніх сидінь Навігаційна система з 8“ екраномВентильовані передні сидіння

Люк з електроприводом Звукова система Infinity PremiumХромовані накладки на пороги
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Од. виміру: мм

Задня колія        1,564Загальна ширина                  

Передня колія  
1,820

1,555

Загальна висота

1,450

4,470
2,700

Загальна довжина                  

Колісна база                             

Кольори кузову

Електричний мотор

Тип Синхронний мотор з постійними магнітами (PMSM)

Макс. потужність (кВт) 88

Макс. крутний момент (Нм) 295

Ємність акумулятору (кВт-год.) 28

Викиди СО2 (г/км) 0

Розміри

Висота стелі (мм) Спереду / ззаду (без люка) 994/ 950

Простір для ніг (мм) Спереду / ззаду 1,073/ 906

Ширина салону на рівні плечей пасажирів (мм) Спереду / ззаду 1,425 / 1,396

Місткість багажника (л) 455

Технічні характеристики

Внутрішнє оздоблення Колеса

Polar white (WAW) Platinum silver (T8S) Aurora silver (TS7)

Phantom black (NKA) Blazing yellow(WY7) Marina blue (N4B)

Phoenix orange (RY9)

16˝ легкосплавні диски

Шкіра

Тканина



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделей включені в цій брошурі. Hyundai Motor Europe залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт дистриб’ютора Hyundai або 
проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.


