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Napolnite svoj svet ...
IONIQ 5 s svojim dih jemajočim dizajnom in izjemno naprednostjo spreminja
tradicionalne predstave o električnih avtomobilih. Ta povsem električni kompaktni
križanec v elegantno celoto združuje vrhunsko zmogljivost, okolju prijazne materiale in
vznemirljiv nabor pametnih tehnologij, s tem pa povsem spreminja pravila igre v svojem
segmentu. Opremljen je s kar 800-voltnim baterijskim sklopom, ki skrbi za bliskovito
polnjenje in omogoča kar do 500 km dosega. Da boste prišli dlje, hitro napolnili baterijo
in potovali v slogu.
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Poseben. Ikoničen.
Izčiščenih linij.
Izčiščene linije IONIQ-a 5 se spajajo v osvežujoče drugačno celoto, ki se odpoveduje zapletenim potezam in
stavi na preproste, minimalistične oblike. Uglajenost minimalizma uteleša tudi prvi Hyundaijev motorni pokrov,
ki se razteza po celotni širini vozila vse do kolotekov, s tem pa zmanjšuje število stikov med paneli in prispeva k
moderno prečiščenemu izgledu. Za piko na i na prednjem delu poskrbita prav posebna LED žarometa s kar 256
parametričnimi točkami, edinstvenimi oblikovnimi elementi v obliki dragulja, s katerimi se bodo ponašali vsi
modeli IONIQ.
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Ko oblika konceptnega
vozila zaživi v serijski
izvedbi.

Športna čutnost IONIQ-a 5 predstavlja poklon Hyundaijevi oblikovalski dediščini, hkrati
pa slednjo prilagaja za prihodnost. Navdihnil jo je futurističen dizajn konceptnega vozila
Concept 45 EV, ki se je javnosti predstavil leta 2019 na mednarodnem avtomobilskem
salonu v Frankfurtu (IAA). Konceptni model se s svojo obliko poklanja tudi enemu od
Hyundaijevih preteklih vozil, in sicer modelu Pony Coupe Concept iz leta 1974, ki velja za
eno od ikon znamke. IONIQ 5 tako od strani predstavlja futuristično nadgradnjo Ponyjeve
kupejevske silhuete s kratkimi previsi. Precizno izklesane površine in natančno zarisane
linije pri tem ustvarjajo zašiljen, skorajda geometričen izgled. Perfektne proporce
stranskega dela še dodatno obogatijo v vrata skrite kljuke, ki se odlično podajo
izčiščenemu slogu, hkrati pa izboljšajo aerodinamične lastnosti vozila.
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Lepota, ki v sebi skriva
najučinkovitejše tehnologije.

Izgled IONIQ-a 5 ni le vpadljivo drugačen, temveč vozilu zagotavlja tudi izjemne aerodinamične lastnosti.
Njegov koeficient upora znaša zgolj 0,228, s čimer se uvršča v vrh svojega segmenta. Dodatki, kot so aktivni loputi
za pretok zraka, pokrito podvozje in spojler, pomembno znižajo raven upora in s tem povečajo zmogljivost. Izjemna
aerodinamika služi svojemu namenu: da prav z vsakim polnjenjem naredite še več kilometrov, hkrati pa potujete
še udobneje, saj je raven hrupa zaradi vetra med vožnjo nižja.
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Oblikovne podrobnosti.
Progresiven slog IONIQ-a 5 predstavlja odmik od preteklih norm, saj izkorišča oblikovalsko svobodo, ki jo omogoča nova,
zgolj električnim vozilom namenjena platforma. Sveže linije predstavljajo novo interpretacijo brezčasnega sloga, ki bo s širjenjem
modelne palete IONIQ dobil še več edinstvenih izrazov.

Prednji odbijač z aktivnima loputama.

Parametrične točke za edinstven svetlobni podpis.

Prednji odbijač se ponaša z vpadljivim zgornjim delom v obliki črke V, ki poudarja kockast slog žarometov. Za nameček
se tik nad zaščitno ploščo podvozja nahajata aktivni loputi za pretok zraka, ki ne poudarjata le visokotehnološkega duha
vozila, temveč skrbita tudi za učinkovitost: ko sta zaprti, izboljšata aerodinamične lastnosti, ko se odpreta, pa skrbita za
hlajenje pogonskih komponent.

Inovativen dizajn LED žarometov krasi tudi zadnji del vozila. Privlačen zadnji odbijač se skupaj s prtljažnimi vrati odlično
poda pravokotnim parametričnim točkam (pikslom), ki tvorijo unikaten svetlobni podpis žarometov in odsevnikov.
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Aerodinamična 20-palčna aluminijasta platišča.

Sončna streha.

Ekskluzivna aerodinamična platišča se elegantno dopolnjujejo s slogom parametričnih pikslov in
odlično zaokrožajo uglajen stranski profil vozila. Njihov premer znaša kar 20 palcev, tako da gre za
največja platišča na Hyundaijevih električnih vozilih doslej.

Ideja, ki zasije – kot sončni žarki, ki jih vpije streha, posejana s solarnimi paneli. Ko jo poboža sonce, se v vozilu ustvarja elektrika,
ki napaja tako 12-voltno kot tudi glavno baterijo, s tem pa povečuje doseg vozila.
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Za življenje, vožnjo, delo in
sprostitev.
V kabini IONIQ-a 5 se meje med vozniškim in bivalnim prostorom razblinijo. Po zaslugi nove platforme, razvite
posebej za električna vozila, smo namreč lahko ustvarili notranjost, ki omogoča povsem novo doživetje prostora.
Dno v notranjosti je ravno, naslonjali izjemno prilagodljivih prednjih sedežev pa je mogoče nagniti do skoraj
vodoravnega položaja. Fleksibilno centralno konzolo je za še izjemnejšo izkušnjo moč vzdolžno pomikati po vozilu,
s čimer lahko še dodatno povečate prostor in poskrbite za vtis zračnosti. Za nameček smo kabini namenili materiale,
prijazne okolju. Sedeži so odeti v ekološko predelano usnje, ki je barvano in obdelano z oljem lanenih semen. Strop,
talne prevleke in tkanine sedežev prav tako tvorijo materiali, katerih vir je sladkorni trs – za vrhunski slog in lažje
recikliranje! Ostale mehke površine prekrivajo materiali na osnovi volne ali poliestra, nekateri deli pa so izdelani celo iz
recikliranih plastenk. Površino armaturne plošče, stikal, volanskega obroča in vratnih panelov prekriva bio poliuretanska
barva, izdelana iz olj repne ogrščice in koruze, s čimer dodatno prispevamo k trajnostnemu proizvodnemu procesu.
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Vsestranskost športnega terenca v električni preobleki.
IONIQ 5 se po zaslugi svoje vsestranske zasnove zlahka spopade z vsemi izzivi vašega pestrega vsakdana. Tako za potnike kot tudi za prtljago namreč ponuja pravo obilje prostora.
Ker njegova medosna razdalja znaša kar 3.000 mm, se ta kompaktni križanec po prostornosti zlahka meri celo s številko večjimi vozili. Navdušil vas bo z izjemnimi 527 litri prtljažnega
prostora, ki ga je s pomočjo sedežne klopi, deljive v razmerju 60:40, mogoče povečati na skoraj 1.600 litrov. Tako dobite idealnega sopotnika za izletniške pobege ob koncu tedna ali
prevoz večjih predmetov. In če potrebujete še več vsestranskosti, vam IONIQ 5 omogoča celo vleko prikolice do 1.600 kg. Za dodaten prostor smo poskrbeli tudi na mestu, kamor
bi običajno namestili bencinski motor, ter vam zagotovili še prednji prtljažnik s 57 litri prostornine. Tako ni prav nič pomembno, kam vas odpelje naslednja avantura, saj bo IONIQ 5 na
vsakem kilometru vaš zvest sopotnik, s katerim boste premikali meje električne mobilnosti.
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IONIQ 5 je tehnološko napreden, okolju prijazen in prilagojen potrebam sodobnega kupca. Obenem predstavlja
mojstrski spoj digitalnih in analognih tehnologij. Voznikov prostor uteleša preplet preteklosti, sedanjosti in
prihodnosti, ki se harmonično zlivajo v nadvse prijetno vozniško izkušnjo. Srce modularne armaturne plošče
predstavlja širok ekran, ki je pravzaprav kombinacija 12,25-palčnega infozabavnega
zaslona na dotik ter zaslona digitalnih merilnikov, ki prav tako meri 12,25 palca. Oba zaslona skupaj
poskrbita za futurističen vtis, prikazujeta pa tudi številne informacije o električni vožnji, denimo stanje
napolnjenosti baterije ali lokacije polnilnic v bližini. Za ščepec pristne klasike pa se levo od digitalnih
zaslonov nahaja celo površina, na katero lahko z mini magneti pritrdite lističe ali slike. Na dosegu vaših
prstov je tudi vse ostalo, kar potrebujete: elegantna ročica za izbiro prestave je tik ob volanskem obroču,
na slednjem pa sta nameščeni tudi ročici za uravnavanje moči pri regenerativnem zaviranju.
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Povezljivost po vaši meri.
IONIQ 5 je opremljen z izjemnim naborom pametnih tehnologij, s pomočjo katerih ste lahko s svetom povezani
natanko tako, kot vam ustreza. Uživajte v izjemni integraciji inovativnih rešitev za še bolj digitalizirano vozniško izkušnjo,
med katere spada tudi tehnologija Bluelink® Connected Car Services. Ta vam omogoča, da s svojim vozilom upravljate kar
preko pametnega telefona ali celo z glasom. Kopico pametnih funkcij, ki jih nudi aplikacija Bluelink, pa obogati še brezplačna
naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE Services, ki prinašajo aktualne informacije o stanju v prometu, prostih parkirnih
mestih in polnilnicah v vaši bližini. IONIQ 5 se ponaša tudi z nadgrajeno podatkovno bazo, ki sedaj vključuje še več
polnilnih postaj, navigacijski sistem pa sedaj prikaže tudi njihovo zasedenost in oceni čas polnjenja. In če tapnete na
ikono postaje, lahko za nameček takoj vidite, kateri tipi priključkov so na voljo. Prav tako sta tu storitvi Apple CarPlay™
in Android Auto™, ki vsebino in funkcionalnosti vašega pametnega telefona poneseta na osrednji zaslon vozila.
Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc.
Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.

Kakovostni zvočni sistem Bose z 8 zvočniki , ojačevalcem in nizkotonskim
zvočnikom.

Zrcanljenje telefona preko storitevi Apple CarPlay™ in Android Auto™.
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Tehnološki poudarki.
IONIQ 5 spreminja ustaljen pogled na električna vozila, saj z inovativnimi prostorskimi rešitvami in naprednimi dodatki pričara edinstveno uporabniško izkušnjo.

44-palčni napredni projekcijski zaslon.
Ta pametni pripomoček vaše vetrobransko steklo spremeni v dodaten zaslon, ki vas varno vodi po vsaki cesti. Naravnost v vaše
vidno polje projicira navodila navigacijskega sistema ali varnostna opozorila. Tako lahko hitro pridobite potrebne informacije, pri
tem pa vam ni treba niti za sekundo odmakniti pogleda s cestišča.
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Brezžično polnjenje mobilnih naprav.

Tehnologija Vehicle-to-Load (V2L).

V premični osrednji konzoli se nahaja tudi enota za hitro brezžično polnjenje mobilnih naprav. Ker se ta univerzalna
konzola lahko potisne kar 140 mm nazaj, lahko do držal za pijačo, vhodov USB in polnilnega sistema dostopajo tudi
potniki v drugi sedežni vrsti. Brezžična enota z močjo 15 vatov je opremljena s hladilnim sistemom, ki preprečuje
pregrevanje naprav in tako zagotavlja varno polnjenje.

IONIQ 5 je lahko vir energije za katero koli električno napravo, saj z njim lahko polnite električna kolesa, skuterje ali opremo za kampiranje.
In to tako na poti kot na enem od vaših najljubših ciljev. V drugi sedežni vrsti se nahaja 230-voltna vtičnica. S pomočjo pretvornika,
ki se priključi na dvosmerni zunanji vhod za polnjenje, lahko naprave z močjo do 3,6 kW polnite celo, ko vozilo stoji.
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Nov nivo
električne zmogljivosti.

Hyundaijev kompaktni križanec z elegantno kombinacijo dih jemajoče zmogljivosti in osupljivega
nabora pametnih tehnologij spreminja pravila igre, za nameček pa zagotavlja do 500 km dosega.
Glede na vaše potrebe in vozniške navade je na voljo v različno gnanih izvedenkah. Izbirate lahko
med dvema baterijskima sklopoma: standardni se ponaša s kapaciteto 58 kWh, za daljši doseg pa je
na voljo baterija kapacitete 72,6 kWh. V ponudbi sta tako štirikolesni pogon z dvema električnima
motorjema kot različica s pogonom na zadnji kolesni par in enim motorjem. Ne glede na izbrano
konfiguracijo pa vam bo IONIQ 5 postregel s pravim športnim pospeškom: model z baterijo
kapacitete 72,6 kWh se bo v štirikolesni različici od 0 do 100 km/h zapodil v le 5,2 sekunde, v
dvokolesni različici pa bo do stotice pospešil v 7,4 sekunde. Obe različici omogočata hitrosti do
185 km/h. IONIQ 5 je lahko opremljen tudi s Hyundaijevim izjemnim štirikolesnim pogonom HTRAC,
ki avtomobil obogati s pristnimi terenskimi zmogljivostmi in omogoča še zanesljivejšo vožnjo v
kakršnih koli razmerah.
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Na čelu razvoja električne mobilnosti: platforma E-GMP.
IONIQ 5 je prvi avtomobil, zasnovan na Hyundaijevi novi modularni platformi za električna vozila (E-GMP). Ta je nastala na temeljih Hyundaijevih lastnih tehnologij in je namenjena zgolj električnim modelom,
zato omogoča hitrejše polnjenje, večji doseg, prostornejšo zasnovo kabine in boljšo vodljivost vozila. Namestitev baterijskega sklopa med osema zagotavlja idealno razporeditev teže med zadnjim in prednjim
delom ter nizko težišče za izboljšano vozno dinamiko. Položaj baterije pod dnom vozila prav tako izniči potrebo po osrednjem tunelu, kar pomeni, da je dno vozila popolnoma ravno. Tako je prostora za noge
potnikov še več, kabino pa prežema občutek neverjetne zračnosti.

Območje absorpcije energije trka
Dvosmerna vtičnica za polnjenje

Zaščitno območje visokonapetostne baterije
Podporno območje dna vozila

Baterijski sistem
Vgrajen sprednji pogonski motor

Vgrajen zadnji
pogonski motor
ICCU – Vgrajena integrirana krmilna enota za polnjenje

Posebna “multi-frame” struktura šasije in nove varnostne tehnologije skupaj zagotavljajo odlično zaščito potnikov
in baterije. Posebna mesta za absorpcijo energije razpršijo sile trka in poskrbijo, da se šasija zmečka na vnaprej predviden
način, s tem pa učinkovito obvaruje potniško kabino in 800-voltno baterijo. Poleg tega je inženirjem s krepitvijo strukture
nosilnega dela, ki se nahaja pred armaturno ploščo, uspelo zmanjšati silo potencialnega čelnega trka in učinkovito zaščititi
pogonski sklop ter baterijo na dnu vozila. Slednjo obdaja tudi jeklo izjemno visoke trdnosti, ki zagotavlja še dodatno raven
varnosti v primeru trčenja.

Hyundaijev novi električni pogonski sistem predstavlja novo merilo učinkovitosti v segmentu. Sestavljajo ga motor, redukor,
inverter in baterija. Ti elementi predstavljajo samo srce električnega vozila, saj nadomeščajo klasični motor z notranjim
zgorevanjem. Pri najnovejši generaciji pogonskega sistema izstopata napredna integracija motorja, reduktorja in inverterja v eno
enoto ter standardiziran baterijski modul. Tovrstna rešitev podaljša doseg in učinkovitost sistema povzdigne na vodilno raven.
Inovativna integrirana polnilna enota (ICCU) po zaslugi uporabe silicijevega karbida zagotavlja hitro polnjenje 800-voltne
baterije, omogoča pa tudi polnjenje drugih električnih naprav.
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Baterija / Doseg / Zmogljivost.
Izberite moč in doseg, ki ustrezata vam. IONIQ 5 je na voljo z dvema različno močnima baterijama: prva se ponaša kapaciteto 58 kWh (standardni doseg), druga pa nudi 72,6 kWh (daljši doseg).
Prav tako lahko izbirate med pogonom na vsa štiri kolesa (AWD) in dvema električnima motorjema ter pogonom na zadnji kolesi (RWD) in enim električnim motorjem. Baterija kapacitete 72,6 kWh
pri dvokolesno gnani različici zagotavlja 160 kW moči (217 KM), štirikolesni pogon pa prinaša 225 kW moči (206 KM). Standardna baterija z 58 kWh napaja motor s 125 kW moči (170 KM) (pogon na zadnji kolesi), v
kombinaciji s štirikolesnim pogonom pa omogoča 173 kW moči (235 KM).
*Doseg glede na merilni cikel WLTP. Glede na razmere na cesti, vaš slog vožnje in temperaturo so mogoča rahla odstopanja. Točen doseg je prav tako odvisen od izbranega tipa pnevmatik. Tehnični podatki niso dokončni.

72,6 kWh

481
* RWD = 481 km / AWD = 403 km
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km*

58,0 kWh

384
* RWD = 384 km / AWD = 360 km

km*

Regenerativno zaviranje.
IONIQ 5 je opremljen z najsodobnejšimi sistemi za inteligentno vožnjo, med katerimi je tudi sistem za regenerativno zaviranje. Ta vozilo upočasjuje s pomočjo električnega motorja, s tem
pa med vožnjo polni baterijo. Moč regenerativnega zaviranja lahko prilagajate sami, in sicer s pomočjo volanskih ročic. Tako v vsakem trenutku določite, koliko energije se med vožnjo
shrani v bateriji. Višja kot je izbrana raven regenerativnega zaviranja, močneje vozilo upočasnjuje, ko odmaknete nogo s pedala za plin. Močnejše zaviranje ustvari več elektrike,
ki potuje nazaj v baterijo. Če pridržite levo ročico, aktivirate najmočnejšo raven regenerativnega zaviranja, ki lahko vozilo tudi popolnoma zaustavi, in to povsem brez uporabe zavornega pedala.
Dodatno je tu tudi pametni sistem za regenerativno zaviranje, ki s pomočjo prednjega radarskega senzorja nadzira dogajanje v prometu in temu primerno samodejno upočasnjuje vozilo.
IONIQ 5 omogoča vožnjo z le enim pedalom, kar pomeni, da lahko pospešujete, zavirate in se ustavljate zgolj z uporabo pedala za plin. Ta način preprosto aktivirate s pomočjo leve
volanske ročice, s katero izberete četrto stopnjo regenerativnega zaviranja. Ob tem boste na zaslonu zagledali simbol vožnje z enim pedalom.
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Ultra hitro polnjenje / Hitro polnjenje.
Uživajte v hitrosti in praktičnosti, ki jo zagotavlja najhitrejši čas polnjenja v segmentu! Nimate časa za dolgo čakanje? Brez skrbi! Na hitri polnilni postaji že pičlih 5 minut zadošča za dodatnih 100 km dosega, baterijo
pa boste od 10 do 80 % napolnili v zgolj 18 minutah. Hyundaijeva patentirana tehnologija kot prva na svetu podpira polnjenje z napetostjo 400 ali 800 voltov, za kar ne zahteva nobenih posebnih adapterjev ali drugih
komponent. To pomeni, da boste s polnjenjem opravili hitreje, saj boste lahko uporabili več tipov postaj in tako prej našli prost vir elektrike.

72,6 kWh Baterija z večjim dosegom (Ultra hitro polnjenje)
350 kW DC polnilna postaja: čas polnjenja 18 minut od 10 do 80%
Dodaten doseg s 5 minutnim polnjenjem: 111 km.
58 kWh Baterija s standardnim dosegom (Ultra hitro polnjenje)
350 kW DC polnilna postaja: čas polnjenja 18 minut od 10 do 80%
Dodaten doseg s 5 minutnim polnjenjem: 88 km.

72,6 kWh Baterija z večjim dosegom (Hitro polnjenje)
50 kW DC polnilna postaja: čas polnjenja 1 ura od 10 do 80%
Dodaten doseg s 5 minutnim polnjenjem: 28 km.
58 kWh Baterija s standardnim dosegom (Hitro polnjenje)
50 kW DC polnilna postaja: čas polnjenja 47 minut od 10 do 80%
Dodaten doseg s 5 minutnim polnjenjem: 27 km.
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Polnjenje na domu / AC polnilnica.
Poleg hitrega polnjenja vam IONIQ 5 omogoča tudi druge načine oskrbe z elektriko, med katerimi lahko preprosto izbirate glede na tip električne napeljave v svojem gospodinjstvu oz. vrsto polnilnic, ki se nahajajo v
vaši bližini. Avto lahko napolnite kar doma in ponoči, da izkoristite nižje cene elektrike, lahko pa uporabite tudi polnilnico na parkirišču trgovine in se med polnjenjem odpravite po nakupih. Zmogljiva polnilna enota z
močjo 11 kW poskrbi, da je možnosti vedno dovolj
Čas polnjenja baterije s kapaciteto 72,6 kWh znaša 6 ur in 6 minut, pri bateriji kapacitete 58 kWh pa polnjenje traja 5 ur (EU, trifazni priključek, 230 V)
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Tehnologija Vehicle-to-Load za polnjenje drugih
električnih naprav.
Preprosto napolnite svoj prenosni računalnik ali električno kolo, kot bi to storili doma. IONIQ 5 je opremljen z inovativno tehnologijo Vehicle-to-Load (V2L), s pomočjo katere lahko iz trajnostne
električne mobilnosti iztisnete še več. V drugi sedežni vrsti se nahaja 230-voltna električna vtičnica, ki lahko napolni katero koli električno napravo, in to tako na poti kot na cilju. Če se odpravljate
na plažo, lahko s pomočjo pretvornika, ki se priključi v zunanjo polnilno enoto, preprosto napolnite svoj električni skuter ali opremo za kampiranje. Zunanji vhod za polnjenje lahko postreže
z do 3,6 kW moči, in to tudi takrat, ko je vozilo izklopljeno.
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Bluelink® Connected Car Services.
Upravljajte s svojim vozilom kar preko pametnega telefona – ali celo z glasom! IONIQ 5 je opremljen z najnovejšo različico sistema Bluelink® Connected Car Services, ki zagotavlja
napredno povezljivost, spletno podprto glasovno upravljanje in kopico drugih funkcij za več praktičnosi in udobja. S preprostim glasovnim ukazom lahko prilagajate delovanje
klimatske naprave in infozabavnega sistema, lahko pa celo aktivirate ogrevanje stranskih ogledal ali volanskega obroča. Bogat nabor pametnih funkcij dopolnjuje še brezplačna
naročnina na storitve Hyundai LIVE, ki so del navigacijskega sistema.

Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.
Preprosto sedite v avto in začnite z navigacijo. Če je vaš
IONIQ 5 opremljen z navigacijskim sistemom, lahko z uporabo
aplikacije Bluelink pot načrtujete tudi izven vozila. Aplikacija
se poveže z navigacijskim sistemom in nanj naloži vaš načrt
poti, tako da vas sistem ob vašem prihodu v vozilo že čaka z
navodili.
Iskanje vozila.
Ste pozabili, kje ste parkirali? Preprosto odprite aplikacijo
Bluelink, ki vas bo vodila do avtomobila.
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P
Upravljanje z vozilom na daljavo.
Ste pozabili zakleniti avto? Brez skrbi! IONIQ 5 vas bo na to
opozoril s sporočilom na vašem pametnem telefonu. Po prejemu slednjega preprosto vtipkate PIN kodo, nato pa vrata s
pomočjo aplikacije Bluelink zaklenete ali odklenete kar na
daljavo.
Diagnostika vozila.
Za popolno brezskrbnost lahko kadarkoli preverite delovanje
vozila in sicer s pomočjo aplikacije Bluelink na svojem pametnem telefonu.

Urnik polnjenja.
Vse, kar potrebujete za prihranek, je nekaj dotikov zaslona. S
pomočjo aplikacije lahko vnaprej določite čas začetka in
konca polnjenja ter tako maksimalno izkoristite nižje tarife
elektrike. Seveda pa tako zagotovite tudi, da bo vaš avto
vedno, ko se boste odpravili na pot, napolnjen in pripravljen
na vožnjo.
Iskalnik polnilnih postaj.
Da vam zlepa ne bo zmanjkalo elektrike! IONIQ 5 vedno postreže z aktualnimi podatki o razpoložljivih polnilnih postajah v
vaši bližini, hkrati pa vas tudi vodi do njih in vam pove, katere
tipe polnjenja ponujajo ter kakšna je njihova zasedenost.

Upravljanje s klimatsko napravo na daljavo.
Zunaj zmrzuje? Ne skrbite, temveč preprosto uporabite aplikacijo, da vnaprej segrejete kabino. Preprosto odstranite led z
vetrobrana in ogrejte volanski obroč, in to ne glede na to, kje se
nahajate. Ko je vozilo povezano z električnim omrežjem – denimo v vaši domači garaži – lahko celo določite čas vnaprejšnjega ogrevanja in tako prihranite elektriko, ki bi jo porabili, če bi
kabino ogrevali med vožnjo.
Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.
Funkcija omogoča, da boste prosto parkirno mesto našli hitro
in popolnoma brez stresa. Funkcija za iskanje parkirnih mest
za vas razišče možnosti parkiranja v garažnih hišah, na
parkiriščih ali drugih za to namenjenih površinah.

Storitev »Connected Routing«.
Izkoristite prednosti, ki jih prinašajo izčrpnejše prometne
informacije, natančnejše napovedi časa prihoda ter zanesljivejše načrtovanje alternativnih poti. Zmogljiv sistem Hyundai
Cloud s pomočjo obsežne baze aktualnih in preteklih prometnih informacij zagotavlja boljše načrtovanje
poti.
Storitev »Last Mile Navigation«.
Če morate svojega IONIQ-a 5 parkirati, še preden prispete na
končno destinacijo, lahko navodila navigacije z osrednjega
zaslona posredujete aplikaciji Bluelink na svojem telefonu. Ta
vas bo nato s pomočjo tehnologije navidezne realnosti ali
zemljevidov Google Maps vodil do cilja.
37

38

39

Hyundai Smart Sense.
Uživajte v maksimalni ravni varnosti in udobja, ki ju zagotavlja najboljši nabor asistenčnih sistemov v Hyundaijevi modelni paleti. IONIQ 5 je opremljen z najnaprednejšim naborom pomagal, združenih pod oznako
Smart Sense, zato ponuja najboljše in najnovejše na področju aktivne zaščite, s tem pa popolno brezskrbnost na vsaki poti. Prav tako je prvi Hyundaijev avtomobil, ki omogoča 2. stopnjo avtonomne vožnje. Zanjo
sta ključna sistem Highway Driving Assist II (HDA II), ki nadzira hitrost in razdaljo do drugih vozil ter pomaga pri menjavi pasov, in sistem za preprečevanje naleta.

Sistem za preprečevanje naleta (FCA).
Standardni sistem FCA vas opozori in samodejno zavira, ko kamera zazna nenadno
zaviranje avtomobila pred vami ali pešce na vaši poti. Sistem FCA poleg tega uporablja kamero in radar za zaznavanje vozil, pešcev in kolesarjev.
Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA).
Sistem s pomočjo prednje kamere nadzoruje črte na cestišču. Če vozilo zaide
onkraj slednjih, voznika na to opozori in s prevzemom nadzora nad krmiljenjem
pomaga vozilu, da se vrne na svoj vozni pas.
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Sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu (LFA).
Ko je LFA aktiviran, ohranja vozilo na sredini voznega pasu. Deluje pri hitrostih med
0 in 180 km/h tako na avtocestah kot na mestnih ulicah.
Aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti s podporo navigacijskega
sistema (NSCC).
Za predvidevanje prihajajočih ovinkov ali ravnin na avtocestah uporablja
najsodobnejši navigacijski sistem in samodejno prilagaja hitrost za varnejšo vožnjo.

Highway Driving Assist II (HDA II).
Najnovejša tehnologija avtonomne vožnje. Sistem poskrbi, da ostaneta na sredini
voznega pasu ter potujete na varni razdalji za vozilom pred vami. Prav tako lahko nastavi predpisano hitrost na podlagi podatkov GPS in navigacijskega sistema.
Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja trka (BCA).
Sistem s pomočjo dveh radarskih senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača
zaznava vozila v vašem mrtvem kotu in vas nanje opozori. Če v tovrstni situaciji
aktivirate smernik, vas bo zvočno opozoril na nevarnost ter aktiviral zavore, da
prepreči morebitno trčenje.

Funkcija opozarjanja na speljevanje vozila pred vami (LVDA).
Ta pametna funkcija v mestni gneči ali križišču opozori voznika, ko vozilo pred
njim po postanku zopet spelje.
Sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov (HBA).
Za manj stresa in maksimalno vidljivost. Sistem ne zaznava le vozil na nasprotnem
voznem pasu, temveč tudi vozila pred vami in vedno ustrezno prilagodi dolžino
snopa žarometov.

Sistem za preprečevanje naleta ob prečnem prometu zadaj (RCCA).
Zmanjša tveganje trka s približujočim se vozilom ob vzvratni vožnji oziroma izhodu
iz parkirnega mesta. Voznika opozori z zvočnim in vizualnim opozorilom ter po
potrebi tudi samodejno zavira.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW).
Sistem v primeru, da zazna vzorec, ki nakazuje na neprevidno ali nezbrano vožnjo,
voznika z napisom na zaslonu instrumentne plošče opomni, da je čas za počitek.

Inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev (ISLA).
Bodite na tekočem z omejitvami hitrosti. Za prepoznavo prometnih znakov sistem
uporablja sprednjo kamero in podatke iz navigacijskega sistema. Nato na zaslonu
navigacijskega sistema in na instrumentni plošči prikaže omejitve hitrosti in znake
prepovedi vožnje v realnem času.
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Barve zunanjosti.

Atlas White (SAW)

Phantom Black (MZH)**

*kovinska barva
**mineralna barva

Lucid Blue (U3P)**

Mystic Olive-Green
(S5K)**

Digital Teal-Green
(M9U)**

Cyber Gray (C5G)*

Galactic Gray (R3G)*

Shooting-Star Gray Mat
(T5R)

Gravity Gold Mat (W3T)

Barve notranjosti.

Črna enobarvna

Oblazinjenje iz reciklirane poliesterske
preje v črni barvi

Siva dvobarvna

Oblazinjenje iz BIO poliestrske tkanine v
črni barvi

Oblazinjenje iz blaga in eko usnja v črni
barvi

Temno zelena / siva

Oblazinjenje iz eko usnja v črni barvi

Oblazinjenje iz eko usnja v svetlo sivi
barvi

Mere.

Oblazinjenje iz eko usnja v svetlo sivi
barvi v rdečimi dodatki

Enota : mm
(20- palična
platišča)

Skupna
višina

1.647

Skupna širina
Kolotek
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1.890
1.628

Skupna dolžina
Medosna razdalja

4.635
3.000

Kolotek

1.637

Moč,
da storite več.

V preteklosti smo na avtomobile pogosto gledali kot na sredstva, ki nas pripeljejo
od točke A do točke B. A z vstopom v dobo električnih platform in novih tehnologij,
jih lahko uporabimo še na mnogo inovativnih načinov. Tudi IONIQ 5 ponuja
skorajda neomejene možnosti. Z njim si lahko na naslednjih počitnicah v kampu
ustvarite kino na prostem ali pa svojo pisarno preselite na pot. Po zaslugi najnovejših
pametnih tehnologij lahko baterija iz vozila napolni vaš prenosnik, električno
kolo ter napaja gospodinjske aparate ali druge električne pripomočke, ki jih vzamete s
seboj. Naj se vam porodi kakršna koli želja: IONIQ 5 je tu, da jo oživi in tako poganja vaš
svet naprej.
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1 5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana
preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.
2 Garancija 8 let oziroma 160.000 prevoženih kilometrov na baterijo.
Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv.
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 09/2021

