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Po raz pierwszy w historii efektownie i nowocześnie zaprojektowane 
nadwozie oferowane jest z trzema różnymi jednostkami napędowymi 

do wyboru. To odzwierciedlenie unikalnej filozofii Hyundaia, według 
której samochody ekologiczne powinny zapewniać dynamiczną  

jazdę i bezproblemową obsługę, aby prowadzenie stało się  
czystą przyjemnością.

Jeden 
samochód.
Trzy różne 
jednostki 
napędowe.

IONIQ Plug-in Hybrid 

Model będzie dostępny w 2017 roku i połączy  
wszystkie zalety Hybrydy z jazdą wolną od emisji  
na dystansie do 50 km. IONIQ Plug-in może być  
ładowany również za pomocą zewnętrznego zasilania.
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IONIQ Hybrid

Wysoce wydajny silnik benzynowy oraz napęd elektryczny  
o wysokim momencie obrotowym w połączeniu  
z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów 
gwarantują ekonomiczną i komfortową jazdę.

IONIQ Electric 

Silnik elektryczny o wysokiej mocy i momencie 
obrotowym zasilany jest przez wydajny zespół litowo-
jonowych akumulatorów polimerowych, co zapewnia 
jazdę wolną od emisji CO2 na dystansie do 280 km.
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Driven by e-motion. 
IONIQ Hybrid
Po prostu elektryzujący – IONIQ Hybrid wygląda świetnie pod każdym kątem.  
Gładkie linie i wyważone proporcje sylwetki są dopełnieniem doskonałych  
osiągów i imponującej wydajności.
Dynamiczna stylistyka biksenonowych reflektorów HID akcentuje kształt  
heksagonalnego grilla. Przedni zderzak podkreślony został przyciągającymi  
spojrzenia reflektorami LED do jazdy dziennej oraz charakterystyczną  
dla tego modelu niebieską listwą.
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Współczynnik
oporu powietrza Cx 0.24

Aktywne klapy powietrza

Ulepszona aerodynamika dzięki aktywnym klapom  
w kratce przedniego wlotu powietrza, które  
automatycznie zamykają się i otwierają  
w zależności od trybu pracy silników.

Efektowne detale

Tylna kombinacja energooszczędnych świateł LED 
dodatkowo podkreśla unikalny charakter IONIQ.

Dynamiczny przepływ powietrza 

Dyskretne wloty powietrza umieszczone przy światłach 
do jazdy dziennej LED tworzą kurtyny powietrzne wokół 
przednich kół, minimalizując zawirowania podczas jazdy.

Ukształtowany przez ruch powietrza.
Zaprojektowany z wizją.

Smukła linia dachu elegancko przechodzi w spojler, tworząc sportową i jednocześnie  
opływową sylwetkę. Niski współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,24 sprawia, 
że IONIQ Hybrid należy do najbardziej aerodynamicznych samochodów produkowanych seryjnie. 
Doskonale wyważone proporcje oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne 
łagodzą przepływ powietrza, minimalizując jego opór oraz emisję spalin. 
Ten samochód jednocześnie oswaja wiatr i elektryzuje zmysły.
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Efektywny napęd.
Imponujące osiągi.
Inspirującą stylistykę dopełniają znakomite osiągi, doskonałe właściwości jezdne oraz bezproblemowa obsługa - 
IONIQ Hybrid przewyższa oczekiwania użytkowników samochodów hybrydowych. Doskonałe przyspieszenie 
jest możliwe dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu elektrycznego silnika. Ulepszona dwusprzęgłowa 
skrzynia biegów zapewnia jeszcze bardziej przyjemne doznania płynące z jazdy.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

6-stopniowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) 
zapewnia precyzyjne i szybkie zmiany biegów,  
aby dodatkowo zwiększyć przyjemność płynącą  
z prowadzenia samochodu.

Wybór trybu jazdy

Możesz dostosować tryb jazdy do swojego nastroju wybierając 
opcję ECO lub SPORT.



10

Pojemność skokowa: 1 580 cm3

        Maksymalny moment obrotowy: 147 N
m
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Nowoczesna stal o wysokiej wytrzymałości

Sztywne i lekkie nadwozie wykonane ze stali o wysokiej 
wytrzymałości i podwyższonej sztywności, wielowahaczowe 
tylne zawieszenie oraz nisko umieszczony środek ciężkości 
zapewniają niezwykle stabilną jazdę oraz pewność 
prowadzenia.

Silnik benzynowy

Odpowiednio skalibrowany silnik 1.6 GDI z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa dostarcza moc maksymalną 105 KM, 
odznaczając się wiodącą w tej klasie sprawnością cieplną.

Inteligentny projekt.
Innowacyjne rozwiązania.
Specjalnie zaprojektowana jednostka napędowa IONIQ Hybrid łączy ekonomiczne zalety samochodu 
hybrydowego oraz przyjemność płynącą z jazdy. Silnik benzynowy, napęd elektryczny oraz litowo-jonowe 
akumulatory polimerowe działają razem w najbardziej optymalny sposób.  A wszystko to we wnętrzu 
niezwykle wytrzymałej i jednocześnie lekkiej konstrukcji nadwozia.
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Typ silnika elektrycznego: silnik synchroniczny z m
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Litowo-jonowe akumulatory polimerowe

Wysoce wydajny zestaw akumulatorów* o pojemności  
1,56 kWh ma znakomite właściwości ładowania/rozładowania, 
dzięki czemu gwarantuje ekonomiczną jazdę i optymalne 
odzyskiwanie energii. Silnik elektryczny

Wysoki moment obrotowy oraz wysoka sprawność to cechy 
charakterystyczne dla silnika elektrycznego o mocy 43,5 KM, 
który umożliwia imponujące przyspieszenie natychmiast  
przy rozruchu oraz jazdę bez emisji spalin z prędkością  
do 120 km/h.

*Litowo-jonowy zestaw akumulatorów polimerowych  
  posiada gwarancję na okres 8 lat  lub dystans 200 000 km.
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Wskaźniki w zasięgu ręki

Cyfrowy wyświetlacz wskaźników dostarcza niezbędnych 
informacji na temat wszystkich parametrów jazdy, takich 
jak prędkość, wydajność ekonomiczna czy przepływ energii 
w systemie hybrydowym. Wybór opcji SPORT dodatkowo 
zmienia styl i kolor wyświetlacza, aby podkreślić odmienny 
charakter jazdy.

Tryb ECO na zdjęciu.

Nowoczesny i przejrzysty.
Po prostu doskonały.
Przestronne i czyste wnętrze IONIQ Hybrid jest wyrazem zaawansowanej technologii oraz nowoczesnego 
designu, wolnego od elementów rozpraszających uwagę. Centralny panel deski rozdzielczej jest 
zaprojektowany w przejrzysty i logiczny sposób, a wszystkie wskaźniki są dodatkowo niezwykle przyjemne  
w dotyku. Bardziej sportowego stylu nadają charakterystyczne niebieskie detale oraz kształt kierownicy.

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów

Kompatybilne smartfony można ładować bezprzewodowo 
dzięki wygodnemu panelowi ładującemu.** Przydatny 
alarm poinformuje Cię, jeśli zapomnisz zabrać swój telefon 
z panelu.

** Niekompatybilne smartfony wymagają użycia adaptera  
     bezprzewodowego ładowania.

W stałej łączności 

We wnętrzu IONIQ Hybrid szczególnie wyróżnia się deska 
rozdzielcza i centralnie umieszczony 8-calowy ekran dotykowy, 
który zapewnia szybki i wygodny dostęp do nowej platformy 
nawigacji, łączności i multimediów. Dzięki LIVE Services jesteś  
w stałej łączności, a także masz zapewniony dostęp do rozrywki
przez całą podróż.. 

Kierownica  
w kształcie litery D
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System utrzymywania pasa ruchu (LKAS)

Ostrzega kierowcę o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i, jeśli to konieczne, 
wprowadza korekty toru jazdy.

System monitorowania “martwego pola” (BSD)

Tylne czujniki wykrywają bliskość innych pojazdów podczas zmiany pasa ruchu lub 
wyjeżdżania tyłem z miejsc parkingowych.

Zaawansowana ochrona. 
Inteligentna technologia.
Oprócz systemu 7 poduszek bezpieczeństwa, wszyscy pasażerowie są chronieni przez kompleksowy zestaw zaawansowanych technologii.  
Wbudowany radar, system kamer oraz czujniki ultradźwiękowe zwiększają bezpieczeństwo podróżujących IONIQiem.
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Aktywny tempomat (SCC)

Automatycznie utrzymuje bezpieczną odległość od pojazdu przed nami.
System dostępny tylko dla wersji Hybrid.

System autonomicznego hamowania (AEB)

W przypadku wykrycia potencjalnego zderzenia z pojazdem lub pieszym, system 
w pierwszej kolejności uruchamia wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia, a następnie 
automatycznie hamuje.

Siedem poduszek bezpieczeństwa

Wszyscy pasażerowie są chronieni przez system  
7 strategicznie położonych poduszek bezpieczeństwa.



16



17

Biksenonowe reflektory HID

System nagłośnienia Infinity Premium Wentylowane przednie fotele Podgrzewane fotele przednie i tylneNawigacja z 8-calowym wyświetlaczem

Chromowane klamki

Jakość w każdym szczególe.
Perfekcyjna całość.

Wygodna konsola centralnaKamera cofania
Listwy chromowane
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Kolory nadwozia

Wykończenie wnętrza Felgi

Polar White (WAW) Platinum Silver (T8S) - Metalik Aurora Silver (TS7) - Metalik

Phantom Black (NKA) - Perłowy Iron Gray (YT3) - Perłowy Demitasse Brown (RB4) - Perłowy

Marina Blue (N4B) - Metalik Phoenix Orange (RY9) - Perłowy

17-calowe obręcze aluminiowe15-calowe obręcze aluminiowe

Skóra/Skóra ekologiczna Skóra/Skóra ekologiczna

Tkanina
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Specyfikacja

Jednostka : mm

Rozstaw kół 1 564Szerokość
Rozstaw kół

1 820
1 555

Wysokość

1 450

4 470
2 700

Długość
Rozstaw osi

Silnik

Typ                                                    Silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem (GDI)

Pojemność skokowa (cm3) 1 580

Moc maksymalna (KM przy obr./min) 105 / 5 700

Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)                                      147 / 4 000

Zużycie paliwa / Emisja

Zużycie paliwa (l/100 km) 3,4 - 3,9

Emisja CO2 (g/km) 79-92

Silnik elektryczny

Typ Silnik synchroniczny z magnesem stałym (PMSM)

Moc maksymalna (KM) 43,5

Maksymalny moment obrotowy (Nm)                                                    170

Moc wyjściowa akumulatora (kW)                                                           42

Wymiary

Przestrzeń na głowę (mm) Przód/ tył 994/ 950

Przestrzeń na nogi (mm) Przód/ tył 1 073/ 906

Przestrzeń na ramiona (mm) Przód/ tył 1 425 / 1 396

Pojemność bagażnika (w litrach)
Min. 443

Max. 1 505

Zasięg, praca akumulatora oraz efektywność jazdy w warunkach rzeczywistych mogą się różnić od danych katalogowych, w zależności od techniki jazdy oraz warunków panujących na drodze. Szczegółowe informacje i oferta dostępne są  
u Autoryzowanego Dealera Hyundai. Wygląd samochodu IONIQ Hybrid może się różnić od przedstawionego w broszurze. Dane dotyczące emisji spalin oszacowano na podstawie uśrednionych danych dotyczących poboru paliwa.



Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych  
z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje 
znajdujące się w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między konsumentem a Autoryzowanym 
Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych  
zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Gwarancja litowo-jonowego  
akumulatora polimerowego IONIQ obejmuje 8 lat lub 200 000 km, w zależności od tego, co wystąpi najpierw. Podane w katalogu informacje na temat 
gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone  
w dokumencie gwarancyjnym. 

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach 
ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może 
się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, 
jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki 
Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
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