
IONIQ 5



Sistemul de iluminare.  
Bara de protecție în forma literei „V” încorporează luminile de zi, 
care formează semnătura luminoasă a noului model, Parametric 
Pixels.

Încărcare facilă.
Portul V2L, amplasat sub scaunele din spate, poate fi activat atunci 
când mașina este pornită. Sistemul poate furniza o putere de până 
la 3,6 kW.

Mai multe opțiuni.  
Cel de-al doilea port V2L (situat la exterior) asigură alimentarea, 
chiar și atunci când autovehiculul este oprit. De asemenea,
sistemul poate furniza o putere de până la 3,6 kW.

Plafon solar cu celule fotovoltaice. 
IONIQ 5 poate fi echipat cu plafon solar care poate preveni descărcarea bateriei, oferind în același timp o autonomie suplimentară.

Accente remarcabile.
Partea din spate continuă tema de design Parametric Pixels, 
accentuând caracterul unic al modelului.

Jante de 20 inchi.
Jantele optimizate aerodinamic completează proporțiile perfecte 
ale autovehiculului.

Viitorul mobilității electrice este aici.
IONIQ 5 este unul dintre primele vehicule electrice din lume echipat cu infrastructură de 800 V, care permite încărcarea bateriei de la o capacitate de 10% până la 80% în doar 18 min (WLTP). Mai mult, pentru o durată 

de încărcare de 5 min, autovehiculul oferă o autonomie de 111 km. De asemenea, funcția V2L permite alimentarea sau încărcarea oricărui dispozitiv electric (ex.: bicicletă electrică, scuter electric, echipament de 

campare), chiar și a altor autovehicule electrice.

Accelerație (0-100 km/ h)

7.3 s

Încărcare ultra-rapidă

18min

Autonomie

507 km
până la

Autonomie
(stație de 350 kW DC)

111 km

Încărcare rapidă
(stație de 50 kW DC)

56min

Viteză maximă

185 km/ h



Materiale ecologice.

Ecran tactil de 12 inchi.

Tablou magnetic.

Sistem Head-Up Display cu tehnologie AR.

Sistem audio Bose.

Portbagaj frontal.

Scaune față cu funcție „Relaxion Premium” Aplicația Bluelink®. Sistem reglabil de frânare regenerativă.

O experiență captivantă de mobilitate.

Pătrunde în universul
mobilității electrice.
Noul crossover 100% electric oferă mobilitate personalizată,
pentru o atmosferă relaxantă în habitaclu.



Tapițerie.

Culori exterior.

Alb Atlas Solid (SAW)

Gri Galactic Metalic (R3G)

Negru

Suprafețele din habitaclu sunt acoperite cu material textil realizat din fibre sustenabile, cum ar fi: piele prelucrată ecologic și tratată cu extracte din ulei de in, componente bio din trestie de zahăr, fire din lână etc.

Negru Phantom Perlat (MZH)

Gri Shooting-Star Mat (T5R)

Gri - două tonuri

Albastru Lucid Perlat (U3P)

Crem Gravity Gold Mat (W3T)

Gri Cyber Metalic (C5G)

Verde Digital Teal Perlat (M9U)Verde Mystic Olive Perlat (S5K)

Sistem de asistență la coliziunile frontale (FCA cu 
funcție de prevenire a coliziunilor în intersecții).

Sistem de asistență pentru păstrarea benzii de 
rulare (LKA).

Sistem de asistență pentru menținerea 
autovehiculului pe centrul benzii de rulare (LFA).

Pilot automat inteligent sincronizat cu sistemul 
de navigație  (NSSC).

Sistem de asistență pentru condusul pe 
autostradă (HDA 2).

Sistem de asistență la evitarea coliziunilor în 
unghiul mort (BCA).

Sistem de avertizare la deplasarea autovehiculului 
din față (LVDA).

Sistem de asistență pentru fază lungă (HBA).

Sistem de asistență pentru evitarea unei coliziuni 
la deplasarea în marșarier (RCCA).

Funcție inteligentă de avertizare asupra vitezei 
limită (ISLA).

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a tapițeriei, vă rugăm să contactați 
distribuitorii Hyundai Auto România.

Hyundai Smart Sense.



Specificații tehnice.

Dimensiuni.

Jante și anvelope.

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +4021.269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate
contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un anunț prealabil. Hyundai IONIQ 5 dispune de pachetul Hyundai de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de km pentru bateria litiu-ion polimer 
de înaltă tensiune. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să 
contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.

*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți
factori externi (trafic intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).

Anvelope - 235/ 55 R19

Tip 77 kWh

Tip Motor Motor sincron cu magnet permanent (PMSM)
2 WD

Putere maximă (kW) 168
Putere maximă (CP) 229
Cuplu maxim (Nm/ rpm) 350/ 0 - 4.400
Baterie
Tip litiu-ion
Capacitate (kWh) 77,4
Putere (kW) 168
Încărcător de bord (OBC)
Capacitate maximă (kW) 11 (trei faze)
Performanţă (reductor cu o singură viteză) 168 kW/ 19”
Viteză maximă (km/ h) 185
Acceleraţie 0 la 100 km/h (s) 7,3
Emisii CO2/ Eficienţă/ Autonomie
Emisii CO2 - regim combinat (g/ km) 0
Eficienţă (Wh/ km) 170
Autonomie* 507 km
Timp de încărcare
Standard 11 kW OBC (10 - 100%) 6 h 06 min

 Încărcare rapidă
50 kW (10 - 80%) 57 min
350 kW (10 - 80%) 18 min

Greutate
Greutate (kg) 2.010
Capacitate portbagaj faţă (l) 57
Capacitate portbagaj spate (l) 527

Jante din aliaj de 19’’

4.635 mm

3.000 mm
1.890 mm

1.647 mm


