Цените важат од 01.01.2020

ОПРЕМА

ГОРИВО

Запремина на
мотор
(ccm)

Сила на
бензиски
мотор
(KW/KS)

Сила на
електро
мотор
(KW/KS)

Број на
врати

Менувач

Цена на возило (ЕУР)

IONIQ 1,6 GDI HYBRID

STYLE

бензин

1,580

77/105

32/43

5

автоматски 6DCT

25,300

IONIQ 1,6 GDI HYBRID

PREMIUM

бензин

1,580

77/105

32/43

5

автоматски 6DCT

27,500

IONIQ 1,6 GDI HYBRID

IMPRESSION

бензин

1,580

77/105

32/43

5

автоматски 6DCT

29,600

IONIQ 1,6 GDI HYBRID

ULTIMATE

бензин

1,580

77/105

32/43

5

автоматски 6DCT

31,400

МОДЕЛ

Опрема на возилото
STYLE:
ABS (Anti Lock Brake System)
ESC (Electronic Stability Control)
HAC (Hillstart Assist Control)
LKA (Line Keep Assist)
MSLA (Manual Speed Limit Assist)
TPMS (Tire Pressure monitoring system)
Предни воздушни перници
Предни странични воздушни перници и воздушни завеси
Воздушно перниче за колено кај возачот
Електро серво волан
Ножна паркинг сопирачка
Кожен волан и менувач
Подесување на воланот по височина
Drive Mode Select - Избор за начин на возење
Рачка за промена на брзина покрај воланот
Централно заклучување со далечински управувач
Кодиран клуч на преклопување + имобилизатор
Електро-прилагодливи надворешни ретровизори
Греење на надворешни ретровизори
Облоги на надворешни ретровизори во боја на возилото
Трепкачи вградени во ретровизорите
Ел. на предни и задни прозори (предни автоматски)

Автоматски клима уред со филтер за воздух
Аудио систем со 8.0" LCD color touch + RDS
6 звучници (предна врата, задна врата и висококотонски)
Команди за аудио системот на волан
Bluetooth Handsfree со команди на волан
E-call
Super Vision инфо екран во боја во големина од 4.2 инчи
USB+AUX конектори
Задна камера
Темпомат
Патен компјутер
Автоматски светла
Проекциски светла
LED предни и задни светла
LED задни светла за магла
Интегриран заден спојлер со LED стоп светло
Тонирани стакла
Атермичка и акустична шофершајбна
Рачки на вратите во боја на возилото
Браници во боја на возилото
Аеро метли за брисачи
Црни заштитни лајсни на вратите

Возачко седиште прилагодливо по височина
Лумбално прилагодување на возачкото седиште
Сувозачко седиште прилагодливо по височина
Централен наслон за рака со касета
Џебови позади предните седишта
Задна делива клупа 60:40
Наслон за рака на задните седишта со остава за чаши
Светло за читање напред со кровна остава за очила
Штитници за сонце со огледала и осветлување
2х 12v приклучок
ISOFIX куки за фиксирање на детско седиште
Куки за мрежа во багажник
Предни диск кочници 15"
Задни диск кочници 14"
Алуминиумски фелни 6.0J x 15"
Michelin пневматици 195/55 R15
Мало резервно тркало

Smart key и стартување на возилото без клуч
Super Vision 7" инструмент табла во боја
Предни паркинг сензори
Задни паркинг сензори
Фотосензитивни внатрешни ретровизори
Извод од климата за задниот дел на централната конзола

Хромирани рачки за врата - внатрешни
Облоги на внатрешни прагови
Хромирани лајсни на странични стакла
Alu тркала 6.0J x 15" C-Tip

Електрична паркинг сопирачка
Автоматско одмаглување на стакла
Сензор за дожд
Електрично затварање на ретровизори
Светла на надворешните ретровизори за приоѓање на возилото
Затемнети задни стакла и затемнето стакло на багажник

Мрежа за багаж во багажник
Полица во подот на багажникот
Надворешни рачки со хромни украси
Задни диск сопирачки во пречник 15"
Алуминиумски фелни 7.0J x 17"
Michelin пневматици 255/45 R17

Вентилација на предни седишта
Преден наслон за рака обложен со кожа
Електричен панорамски кров

LED задни светла
Спортски метални облоги на педалите

PREMIUM:
Опрема STYLE +
Мултимедијален систем со навигација и 10.25" LCD екран
Инфинити - премиум аудио ситем со додатно појачало
DAB + централен преден звучник
FULL LED предни светла
LED предни позициони светла
LED задни светлосни групи

IMPRESSION:
Опрема PREMIUM +
BSD - систем за детекција на возила во мртов агол
Електрично подесување на возачко седиште
Греење на предни седишта
Греење на волан
Безжичен полнач за телефон
USB приклучок за полначи

ULTIMATE:
Опрема IMPRESSION +
Кожни седишта
Меморија на седишта за возачи
Греење на задни седишта

Доплата на основна

ОПЦИИ
Доплата за металик боја - Typhon Silver, Lyquid Sand,
Fiery Red, Phantom Black, Fluidic Metal, Intense Blue,
Iron Gray
Акрилни бои - Electric Shadow, Polar White

Цените се изразени во евра, со пресметана ДМВ и ДДВ 18%
Произведувачот (продавачот) го задржува правото, без претходна најава да ви ги промени зените и спецификациите на возилата

цена со ддв

500 €
во сите пакети на опрема
без доплата

