IONIQ 6

Nabite
svoj svet.

Elegantný a jedinečný IONIQ 6 posúva hranice elektrickej
mobility fascinujúcim portfóliom inteligentných
technológií, možnosťami personalizácie a dlhým dojazdom.
Elegantne kombinuje inovatívny dizajn štúdie s vysokou
výkonnosťou a materiálmi šetrnými k životnému prostrediu.
Výkonný 800-voltový systém batérie umožňuje ultrarýchle
nabíjanie, vďaka čomu získate dojazd až 351 kilometrov len
za 15 minút nabíjania.
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Aerodynamická jednoduchosť.
Čistý prúdnicový dizajn modelu IONIQ 6 reprezentuje elegantnú jednoduchosť. Je výrazne aerodynamický, jeho splývajúce krivky a mäkké línie
vzdávajú hold ikonickým aerodynamickým vozidlám z 30. rokov dvadsiateho storočia, pričom vytvárajú emocionálny tvar pre udržateľnú mobilitu
dneška. Elegantne sa zvažujúca strecha zvýrazňuje dynamický športový charakter tohto inovatívneho elektrického vozidla. IONIQ 6 má dojazd 614 km
vďaka svojmu ultranízkemu koeficientu aerodynamického odporu iba 0,21 a najmodernejšiemu elektrickému systému pohonu.

Zadný spojler v tvare krídla je doplnený priehľadným materiálom, cez ktorý presvitá tretie brzdové svetlo, vytvorené z jedinečných parametrických pixlov.
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Priestranný kokón.
Priestranný interiér modelu IONIQ 6 bol vyvíjaný súčasne s tvarom karosérie. Tento celostný prístup priniesol
výnimočnú kabínu v podobe kokónu poskytujúceho slobodu každému pasažierovi. Kabína posádky bola predĺžená
smerom dopredu aj dozadu, čím vznikol flexibilný priestor prispievajúci k úplne novému zážitku z jazdy. Dvojfarebné
ambientné osvetlenie umožňuje prispôsobiť interiér podľa nálady. Predné sedadlá sa dajú jednoduchým stlačením
gombíka sklopiť do polohy ležadla, aby ste si mohli odpočinúť počas nabíjania. Ak si potrebujete nabiť svoj laptop,
pred zadnými sedadlami je zásuvka 230 V. A pomocou konvertora zasunutého do obojsmernej vonkajšej nabíjacej
zásuvky vozidla môžete nabíjať elektrobicykel alebo elektrickú kolobežku – a to aj keď je vozidlo vypnuté.
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Pečiatka predajcu

Naskenujte tento QR kód a zistite viac online.

	Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa
vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného
predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených
v garančnej knižke.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045052C

	Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový
akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch
sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných
podrobnostiach.
Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené
produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť vybavené
prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové verzie. Hyundai
Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez predchádzajúceho
upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.

