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      / 2IONIQ EV/  התמונות להמחשה בלבד

ם לוקחי
ת יוחרא
ם עולל הע

נעים בכיוון חדש 
ם ינמייחנו מדנא ,תילהחשמ IONIQ-ל העם יסתכלחנו מנאשכ
תרום לו. ם ליחנו יכולנמה אם ביניד ומביעתאה הריך יא

IONIQ ת ילא חשמלנו, היששונה ארה הרחיבא הת היילהחשמ
קי נם ם לעולמיחנו תורנרך אדל ה. עריהום אוויפס זחלוטין עם אל

 .IONIQ-גה בת נהיחווים ביוטוב יותר וגם זוכ
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      / 4IONIQ EV/  התמונות להמחשה בלבד

ד יר לעתתתחב

ר בת כילהחשמ IONIQיהום. ה-פס זאיע לגא להקיה היתחבורה ניפה לאשגת הפס
כ"ס  136ק י המפילש - מנוע חשמשתממי לדותידי הוא IONIQ-מוש בשית שם. האמצנ
 *.חתנה אטעיק"מ ב 311ד ם עספקיהמ 38.3kWh Lithium-ion polymerת לר לסולחובמ

קיה.גה נל נהית שיתמיהאעות שמת המאי וזתמיזהו חופש א

חיבור לשקע כוח 
(AC 5-pin)חד-פאזי ביתי  

 (DC)טעינה מהירה  

שקע טעינה כפול גריל מסוגנן 
גמישות ונוחות פול לנה כע טעיקיעה עם שמג IONIQה-עולה. קה ממינירודיטי עם אגנלצוב אעיג מציי חודל היייגרה

לה. י ופשוט להפעחותטיבל הוא בהכבור . חיתיברמי

 5.ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללהמתחזוקת הרכב,  ע, בין היתר, גם מתנאי הדרך,מושפעל עה בפועל-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה משולבת, * בנסי
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הרכב ששומר עליכם 

SCC Smart Cruise Control מערכת בקרת שיוט חכמה - סיוע אקטיבי בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה 
המגיבה בהתאם לתנאי הכביש, מאטה בעת הצורך לפי מהירות הרכב מלפנים הכולל חיווי בלוח השעונים, צפצוף קולי ותיקון אקטיבי 

ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה. של ההגה לשמירה על נתיב הנסיעה. 

בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום
שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב, רכב דו גלגלי והולכי רגל,  

ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום. 
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דהמקום הפליום קלה בנלומיגסוגת אסם מירמיוצסה המנוע טען ומכת תא המלדמכסה מנוע  ם, פשוטה,מיידם הקילגלגי לליה מהמנוע החשמגרנת הארה איבעת ההפחתה המביל תיה שטכנולוגהתיבת  

 .קלשמום מינמית ביחות מבנשימום קסימק IONIQ-פשר לאדי לכת ביתסורהמרות גת מהירכל דכוח במום סי: מקIONIQ-גה בת הנהיאמהני עותשמ. זהו חלק מירגמטה לקקלה ושההילוכים  
תדלת שיחזק אטרה לממות אומצו בדתקצור מקות יים וטכנישיבק חדי דסוגודלת תא מטען  .תילציונבנגה קונם בנהייריא מכחנו לנארות תגובה שמהים וביבוחרש ם.יילמסיחות מקטיב ולהקנות לה חוזק ובכהרהמתקדמת  מאלומיניום 

ת יברטיגנרמה יבלת כערמ
מות ע רברם איפשרגה, מאההל גלי גחורבקרה מאמנופי ה

ד צבקרה בל מנופי התם שרזע. בתיברטיגנמה הריבליטה בלש
ר או יבגציה, להרגנת הרמרלוט בפשר לשאל ד שמאצובמין י

ב. כל הרת שיברטיגנת הרלהפחי
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 38.3Wh Lithium-ion polymerסוללת  
סיעה, חק נרמום מסימקבוהה ליה גגרנספקת אמר מייום-יון פולתית ללסול

ב כרתחת ללה מסולקום ה. מייבל-שבתח רחות מטיכות בערעם מובנויה 
רון מיפשר תמוך שמאד נז כובכרמ IONIQ-ליה ומקנה לישה אגל המקל ע

טוחה. סיעה נוחה ובז ונירז

מנוע חשמלי חדשני 
 .יברמיכוח  דצלבוהה גלות יעיב לשמהמנוע  ,כ"ס 136ל שספק בה

kgfmל שי ברט מיעם מומנ 30.1 (Nm 295.) 

יחידת בקרת האנרגיה 
עת פעולות צ, מבתבמוחשיה המגרנת האת בקרדחי, יEPCUה-

 ,AC/DCר המימו מ, ככותערכות ותת מערבות בויסות המכמור
ב. כת הרבקרת דחי, וימוךתח נמל DC/DCר מיהמ

י נק
ופשוט 

 IONIQ-ם ביאפלם הנירבדמהחד א
 החלקהסיעה ט ותחושת הנקשהוא ה

א פשוטה: כך הילבה סי. הספקתא משהי
בה פחות אה יש הרלת מילת חשמכערמב

 .ים רטט ורעש מכנירצם, שמייעים נחלקי
 ,ט כל כךקב שכא רהי IONIQכן ה-ל

 .תא מזהמא ל, היקרעיוה
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יה טכנולוגשהכ
גש ת הרפוגשת א

ש שתמי המכרל צבה עחשתוך מבנה מם ניחוונלוח המ
 .יותרם ביייכותם האירל החומת שרה מוקפדחיתוך ב

 .גי הנהכרל צבה עחשתוך מעשתה מת מגע בלוח נקודכל נ

Neutral 

Park 

Drive Reverse 

Hand grip 

ם חשמליבורר הילוכימשטח טעינה אלחוטית  LCDלוח מחוונים עם תצוגה  7” 
.גד הנהצעי לבטמקומו הא במצם נילוכר ההיבורת לטעון פשרישה המאחדת חוטילטענה את היטכנולוג זולוציה רם בייכנדם עיתונג נם מצירשיסך התצוגה הממ

םישונם הילוכין ההיחור בבתן ליצה פשוטה נחיבלם ירשימכבל )לכמוש בא כל שילד לייפון הנלטת הא  .לה ועודסולת הנב טעייה, מצגרנת האיכרל צבוהה עג
לה. עימובן ניה/רוורס וכגה/חננהידה מי(. בqiנה פי תקן טעייה לטכנולוגם ביתומכ

ת כורזבל תטענה, תתקההת עמדפון נותר בלטוה
 60:40(חס ים )ביתקפלם מיבמושחות טיגנון בי מנלעל בחלונות חשמב. כרבחו אותו א תשכלי שדם כישעונלוח הל ע
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או 100,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מבי + D אפשרות לנעילת דלתות אוטומטית בשילוב הילוך

או 150,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מבינבכל המושבים +

 Prestige מפרט בטיחות 
EV 

+ כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 2 

+ כריות אוויר צד לנהג ולנוסע 2 

+ וילון צידיות 2 כריות אוויר

 Prestige אבזור 
EV 

מתקדמת עם +מערכת מולטימדיה מקורית "8
*Android Auto ,Apple CarPlay אפשרות חיבור

+ להפעלת המצלמה VIEW מצלמה אחורית + כפתור

Prestige אבזור 
EV 

+ משענת יד במושב האחורי עם מקום לכוסות

בעיצוב משתנה Super Vision לוח שעונים
+

בהתאם למצבי הנהיגה 

ימפרט טכנ
מידות )מ"מ( מתלים  100KWמנוע חשמלי 

 4,470אורך  עצמאי מסוג מקפרסון,קדמי  EM10דגם 
קפיצי סליל ומוט מייצב  1,820רוחב  136הספק )כ”ס( 

1,475גובה מתלה קשיח - קורת פיתול אחורי  מאוחדת, קפיצי סליל  30(מומנט )קג”מ
 2,700מרווח סרנים 

205/60צמיגים תיבת הילוכים  R16  150מרווח מהקרקע מינימאלי 
"16חישוקי סגסוגת  +קיפול מראות חשמלי ן קויתרכת עי פולחגל גלהילוך יחיד סוג 

 +ברכיים לנהג ר יווכרית א 1,073 / 1,136מרווח רגלים מושב קדמי 
+הגה מתכוונן לגובה ולעומק עם תיבת הפחתה  +מראות בצבע הרכב  +בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום -906FCA / 800מרווח רגלים מושב אחורי  ביצועים* 

+תא למשקפי שמש  + קמ”ש 70בלימה אוטונומית בזיהוי הולכי רגל עד  970מרווח ראש מושב קדמי  +פסי קישוט כרום בחלונות וידיות הגה  ט רופב סצמב 9.9 קמ"ש )שניות( 0-100תאוצה 
+חיישן אורות ית לשמירה קטיבמערכת סיוע א-LFA 950מרווח ראש מושב אחורי 

על מרכז נתיב הנסיעה + +פנסי איתות במראות  +ל יגב רצמב 10.2מוגבר חשמלי משתנה בהתאם  +חיישן גשם  1,425מרווח כתפיים מושב קדמי למהירות הנסיעה  +LEDתאורת יום 165מהירות מרבית )קמ"ש(  SCC-מערכת בקרת שיוט חכמה עם מצב 1,396מרווח כתפיים מושב אחורי  +5.3רדיוס סיבוב )מטר(  מערכת בקרת אקלים + זחילה בפקקים  +LEDתאורה ראשית  1,366מרווח מותניים מושבים קדמיים סוללה 
+מערכת התראה על עירנות הנהג -DAW +פתחי מזגן למושב האחורי  מרווח מותניים מושבים אחורייםבלמים  +מערכת אלקטרונית לחלוקת כח בלימה -EBD +טעינה אלחוטית לנייד**  + אחוריים LEDפנסי  LITHIUM-ION1,344סוג  POLYMER +חיישני חניה קדמיים ואחוריים מקוריים  +ריפודי בד מהודרים  357נפח תא מטען )ליטרים( מערכת כפולה מוגברת  +רכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה מע-ABSקיבולת הסוללה   462נפח תא מטען עד גובה התקרה )ליטרים(  KWH38.3דיסק מאוורר קדמיים 

 +בלם יד חשמלי -EPB+מערכת בקרת יציבות -ESP +מושב נוסע קדמי עם כיוונון לגובה 

HBA- מושב נהג עם כיוונון חשמלי + כרית ניפוח לגב  +שליטה באורות גבוהים+AUTO HOLD+
 1,417נפח תא מטען בקיפול מושבים )ליטרים(  319.4(V)מתח כולל דיסק  אחוריים

 1,602משקל עצמי )ק"ג( 
+אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע 

 138(WH/KM)*צריכת חשמל 
+זכרונות למושב נהג  1,970משקל כללי מורשה )ק”ג(  31 ק"מ 1טווח נסיעה משולב* 

TPMS חימום למושבים קדמיים  +- מערכת בקרת לחץ אוויר לכל גלגל בנפרד+ 412 ק"מ טווח נסיעה עירוני* 
ב כהרל עיות חראנות ש + 5אפשרות נעילת דלתות אוטומטית בתחילת נסיעה 

+גלגל הגה מעור 
יהם. נימבם ד, עפ”י המוקק”מ 100,000או  +Dאפשרות לנעילת דלתות אוטומטית בשילוב הילוך 

+חימום הגה   +נטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה 

יותחראנות ש +מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח  +נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות 
תידירבההית כערהמל ע + טוויטרים 2 רמקולים + 4+ 7 נקודות עיגון 3חגורות בטיחות בעלות  

יהם.נימבם ד, עפ”י המוקק”מ 150,000או  בכל המושבים +תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות לבקבוקים  תאי אחסון בדלתות קדמ  +התראה לחגורת בטיחות בכל המושבים 
+תאורת תא מטען   +חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן 

+LEDספוילר אחורי עם תאורת  +קורות חיזוק בדלתות 
 .לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ ,משענות ראש קדמיות מתכווננות לגובה +ISOFIXנקודות עיגון למושב תינוק  

+ לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או  קדימה ואחורה
 *3805תיאום נסיעת מבחן חייגו:  + סוככי שמש עם מראות מוארות 2

 +גג שמש נפתח 
או היכנסו לאתר האינטרנט  +Privacy Glassשמשות כהות 

www.hyundaimotors.co.il 
 +מתקן לאחיזת כוסות קדמיים 

/  ** למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה qi./* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.  היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה בפועל מושפע, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה.* על-פי נתוני  18

www.hyundaimotors.co.il
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צבעי הרכב 

כסוף לבן שחור 
Typhoon Silver Polar White Phantom Black 

הצבעים בין  גוונים הבדלי וייתכנו בלבד להמחשה הינם הצבעים כסוף כהה
Fluidic Metal  .המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות

המובאיםוהתמונות  הנתונים התיאור, בין הבדלים יתכנו לדפוס. הלועזי המקור הבאת למועד ומעודכנים בעולם שונים במקומות המשווקים דגמים למגוון מתייחסים זה בפרוספקט המופיעים והנתונים המידע
לעת.מעת  הנעשים לשינויים בהתאם מסוים, בדגם הבדלים יתכנו כן, כמו הנלוות. והמערכות הציוד האביזרים, מבחינת והן הטכני המפרט מבחינת הן חברתנו, על-ידי המשווקים הדגמים לבין זה במפרט 

להוסיף, לבטל,  הזכות את לעצמם שומרים והם בו המתוארים והמערכות הציוד מהאביזרים, חלק או כל את שיכללו דגמים בהספקת החברה את ו/או היצרן את לחייב כדי בפרוספקט המובא בפרסום אין 
לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

 היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה בפועל מושפע, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה.נתוני טווח הנסיעה הם על-פי נתוני 

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם וד דגם ק

7 IONIQ Prestige EV 481-237
רמת רמת 

בטיחות בטיחות 
נמוכה גבוהה 

ס
פ

ט
במ

 0202ר  

מקרא:  :Prestige EVפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור 

ותקנת בדגם הרכבמערכת מ ואופנועים זיהוי רוכב אופניים  כריות אוויר 7
מערכת אופציונאלית להתקנה רכב ב«שטח מת« זיהוי כלי יה מנתיבמערכת בקרת סטי

קנת בדגם הרכבמערכת שאינה מות וורסמצלמות ר מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב 
חיישני חגירת חגורות טומטית בעת חירום בלימה או

באורות גבוהים שליטה אוטומטית  ניטור מרחק מלפנים
זיהוי תמרורי מהירות רת שיוט אדפטיבית בק

 זיהוי הולכי רגל
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נתוני צריכת חשמל 

מ(״טווח נסיעה חשמלית )ק מ(״צריכת חשמל )וואט שעה/ק דגם 

311 138 IONIQ Prestige EV

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי* 

1 9 8 7 6 5 4 3 2זיהום מירבי  10 11 12 13 זיהום מזערי 15 14

 2009*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט  EU 1151/2017נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה תקן 


