
IONIQ Electric IONIQ EV 88 kW Stálý redukční převod EV
Future

Shrnutí

Model
IONIQ Electric *

919 990 Kč
(základní cena)

Stupeň výbavy
EV Future

0 Kč

Motorizace
IONIQ EV 88 kW Stálý redukční
převod

0 Kč

Příplatková výbava
0 Kč

Příslušenství
0 Kč

Barva
Polar White

0 Kč

Interiér
Látkové čalounění
sedadel

0 Kč

Celková cena

919 990 Kč

Stupeň výbavy
EV Future

16" kola z lehké slitiny, pneumatiky 205/55 R16
Sada na opravu pneumatik 
Nárazníky, zrcátka s integrovanými blikači a kliky dveří v barvě vozu, tónovaná skla
Ozdobné lišty v předním a zadním nárazníku a na bocích v kontrastní barvě (odstín závisí na barvě
karoserie)
Projektorové přední světlomety a LED světla denního svícení 
Zadní kombinované LED svítilny 
Dobíjení akumulátorů střídavým proudem (AC) z běžné elektrické zásuvky
Antiblokovací systém ABS + EBD + brzdový asistent BA
Stabilizační systém VSM vč. protiprokluzového systému TCS
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích - LKA, asistent pro rozjíždění do kopce HAC
Autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před čelním nárazem FCW
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný), boční airbagy před. sedadel, okenní airbagy, kolenní
airbag řidiče
Imobilizér, funkce varovných světel při nouzovém brzdění
Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix)
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a elektrická bederní opěrka
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Vyhřívání předních sedadel
Výškově a podélně nastavitelný volant, elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem
Kůží potažený volant s vyhříváním, pro Ioniq HEV navíc kožená hlavice voliče převodovky
Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
Přístrojový panel Supervision se 7" barevným TFT displejem, regulace osvětlení palubních přístrojů
Elektricky ovládaná přední a zadní okna (přední s jednotykovým ovládáním)
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Inteligentní klíč a startování tlačítkem, alarm, 2 klíče, automatické uzamčení vozu při rozjezdu
Automatická klimatizace s funkcí auto. odmlžování a s ionizérem vč. chlazení schránky před
spolujezdcem (pro Ioniq HEV dvouzónová)
Monitorování tlaku v pneumatikách, funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny 
Nastavení intenzity rekuperace elektrické energie pádly pod volantem
Systém nastavitelných jízdních režimů Drive Mode Select vč. režimu Sport 
Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí opětovného rozjezdu ze stojící kolony a omezovačem
rychlosti
Zadní parkovací senzory a parkovací kamera s obrazem na displeji rádia nebo navigace
Automatické světlomety a stěrače (světelný a deštový senzor)
Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních
clonách
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla 60:40, kapsy na opěradlech předních sedadel
Osvětlení kosmetických zrcátek
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem
Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem
Kryt zavazadlového prostoru, fixační síť zavazadlového prostoru, 12V zásuvka v zavazadlovém
prostoru 
Integrovaná navigace s 8" barevným TFT dotykovým displejem, podpora Android Auto, Apple Car
Play, TOMTOM Live Services
Bluetooth handsfree 
Bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 10 let (1x ročně) v hodnotě 30 000 Kč
Prémiový audiosystém Infinity (RDS+DAB, 8 reproduktorů vč. externího zesilovače a subwooferu) 
Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (pouze pro kompatibilní přístroje podporující standard Qi) 
Dobíjecí kabel na střídavý proud (AC) s koncovkami Type 2 (příslušenství)
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondiční prohlídky
8 let / 200 000 km záruka na akumulátor
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