
Hinnakiri 23.03.2023

Mootorid ja varustustasemed
77 kWh
IONIQ 6 77 kWh 229 hj
IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu (4WD)

10,5 kW 3-faasiline autosisene akulaadija

12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk

12,3“ ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live-teenustega

3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga

3-astmeliselt reguleeritav istmesoojendus esiistmetel ja tagaistme äärmistel istekohtadel

Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad ukselingid

Aku ettevalmistamine laadimiseks, kui navigeerimise sihtkohaks on valitud kiirlaadija

Bose® Premium Sound-helisüsteem 

Pimenurga jälgimismonitor (BVM)

Digitaalsed küljepeeglid

Puhkeasendiga esiistmed, asendimäluga juhiiste

Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne udueemaldus esiklaasilt

Kahevärviline salongi meeleoluvalgustus

Aktiivne helitausta kujundusfunktsioon (e-ASD) 

Kiirteesõidu abisüsteem (HDA II)

Esiklaasinäidik

Soojuspump

Interaktiivsed LED-pikseltuled roolil

Parkimise käigus auto taga, ees ja küljel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA)

Parkimisandurid ees ja taga

Elektriliselt avatav tagaluuk

Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled

Tekstiilist istmekatted ümbertöödeldud PET-plastkiust

Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA II)

Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga

Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)

Smart Sense’i turvasüsteemide pakett

Täisvaatemonitor (SVM)

Ülikiire 800 V laadimisvõimalus

Olulisim põhivarustus

Ultimate

Nutitelefoni rakendusega kasutatavad Bluelink®-i telemaatikateenused (salongi eelsoojendus, laadimise kaugjuhtimine, uste kauglukustamine ja -
avamine, marsruudi koostamine) koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga

60 490 €
64 490 €

Ultimate

IONIQ 6
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Põhivarustuses 18" Valikvarustuses 20" 
Aero-veljed Ultimate-veljed
7.5JX18 valuveljed 8.5JX20 valuveljed
Offset : 51 Offset : 53,5
225/55R18 245/40R20

Vähendavad sõiduulatust 

u 64–69 km

Aku tüüp

Aku jahutusmeetod

Aku soojendusseade

Salongi küttesüsteem

Kõrgepingeaku mahtuvus

Aku energiatihedus

Aku pinge

Elektrimootori tüüp

Jõuülekanne

Siduri tüüp

Veoskeem

Suurim võimsus

Suurim pöördemoment

Laadimine

Autosisene akulaadija (vahelduvvool)

Laadimispesa

Ligikaudsed laadimisajad

Schuko 230 V / 8-10-12 A (10–100%)

Tüüp 2 maks: 10,5 kW, 3-faasiline (10–80%)

CCS-kiirlaadija: 50 kW / 400 V (10-80%)

CCS-kiirlaadija: 100 kW / 400 V (10-80%)

CCS-kiirlaadija: 150–200 kW / 400 V (10-80%)

CCS-ülikiirlaadija: 240–350 kW / 800 V (10–80%)

Ülikiire alalisvoolulaadija: 239 kW / 800 V

*Optimaalsete tingimuste ja temperatuuri korral

Energiakulu ja sõiduulatus

WLTP kombineeritud CO2

WLTP kombineeritud energiakulu

WLTP täiselektriline sõiduulatus

Suutlikkus

0 → 100 km/h

80 → 120 km/h

Suurim kiirus

Massid

Tühimass

Täismass

Piduriteta järelhaagise mass

Piduritega järelhaagise mass

Pidurid

Ees ja taga

Pidurdusteekond 100 → 0 km/h

Pöörderaadius
Katuse kandevõime
Vertikaalkoormus
Kliirens

5,91 m
80 kg

100 kg
141 mm

2410 kg 2520 kg

750 kg

1500 kg

Ees: 18" kettad (Φ345x30t); taga: 18" kettad (Φ345x20t)

34,5 m

7,4 sek 5,1 sek

4,6 sek 3,3 sek

185 km/h

1910–1986 kg 2020–2096 kg

0 g/km

14,3 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km

Kombineeritud: 614 km Kombineeritud: 583 km

IONIQ 6 77 kWh 229 hj IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu 

Umbes 1 h 10 min

Umbes 30 min

Umbes 30 min

Umbes 18 min*

Kuni 351 km sõiduulatust 18 minutiga (77 kWh, tagaveoga mudel)*

IONIQ 6 77 kWh 229 hj IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu 
(AWD)

350 Nm
605 Nm

Ees: 255 Nm, taga: 350 Nm

10,5 kW (3-faasiline)

CCS tüüp 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ja IEC 62196-3 (CCS)

8 A: u 45 h 30 min; 10 A: u 33 h 30 min; 12 A: u 30 h

Umbes 7 h 30 min

IONIQ 6 77 kWh 229 hj IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu 
(AWD)Ühe mootoriga – tagavedu Kahe mootoriga – nelikvedu

168,1 kW (229 hj)
Ees: 73,9 kW (100 hj)

Taga: 165,4 kW (225 hj)

77,4 kWh

161,5 Wh/kg

697 V

Püsimagnetiga sünkroonmootor

Üheastmeline reduktorülekanne

Ees: nukksidur (lahutaja)

Tehnilised andmed
Liitiumioon

Vedelikjahutus

●

Positiivse temperatuuriteguriga (PTC) kütteseade ja soojuspump

Veljed ja 
rehvid
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Tagumise pakiruumi maht (VDA), liitrites
5-kohalisena (V211) 401 l

Eesmise pakiruumi maht
Tagaveoga mudel 45 l kg
Nelikveoga mudel 14,5 l kg

Selgitused: | – Pole saadaval | ● - Põhivarustus | o - Valikvarustus lisatasu eest või osa valikvarustuse paketist, lisatasu eest

Mugavus ja praktilisus
Automaatlülitusega esituled
Elektriliste tõstukitega aknad automaatse avamis-, sulgemis- ja turvafunktsiooniga
Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel

Navigatsiooniinfot järgiv isekohanduv kiirushoidik (NSCC) koos kurviaeglustuse, peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga
Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)
Käsitsi seadistatav piirkiiruse järgimise abisüsteem (MSLA)
Vihmasensor
Kapoti isolatsioon

Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne udueemaldus esiklaasilt
Kütteseadme õhuavad tagaistme ees

Kõrgepingel töötav positiivse temperatuuriteguriga (PTC) kütteseade

Soojuspump

Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus

Kolmeastmeliselt reguleeritav istmesoojendus tagaistme äärmistel istekohtadel
Elektriliselt avatav tagaluuk

Dünaamika
eShift – elektrooniline käiguvahetuslüliti roolisambal
Sõidurežiimi valik
E-Active Sound  (e-ASD) 

Lülitushoovad roolil rekuperatsioonisüsteemi võimsusastme muutmiseks
Järelhaagise pakett
3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga (väline)
Auto kui laadija (V2L) funktsioon koos sisemise Schuko pistikupesaga

Aku soojendussüsteem
Aku ettevalmistamine laadimiseks, kui navigeerimise sihtkohaks on valitud kiirlaadija

Välisvarustus

Elektriliselt kokkuklapitavad digitaalsed küljepeeglid koos suunatuledega

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatuledega

Schuko pistiku ja juhtpuldiga (ICCB) laadimiskaabel, muudetav voolutugevus (6 A, 8 A, 10 A, 12 A)

Raamita klaasipuhastiharjad (Aero Blade)

Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled

LED-päevatuled

LED-ääretuled

Tagaspoiler koos kõrge LED-lisapiduritulega

Tagumine LED-udutuli

Kombineeritud LED-tagatuled

Päikesekiirgust blokeeriv toonitud esiklaas ja esiuste aknad

Tumedaks toonitud tagaklaas ja tagauste aknad

Akustilise kattekilega kaetud esiklaas

Taimeriga tagaklaasi soojendus

Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad kerevärvi ukselingid

Sisevarustus

Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas
Istmekatete materjal

Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed

Auto sooritusvõime seadistussüsteem – mootori võimsuse, kiirenduspedaali tundlikkuse ning roolivõimendi ja nelikveosüsteemi 
töörežiimi muutmiseks

Ultimate
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Mõõtmed

4855

2950 1055850
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1880

2WD pakiruum ees: 45 ℓ AWD pakiruum ees: 14,5 ℓ
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Esiistmetel õhkpadja tüüpi elektriliselt reguleeritavad nimmetoed
Reguleeritava kõrgusega esiistmed
Suhtes 6:4 kokkuklapitav 3 istekohaga tagaiste

Topsihoidjad tagaistme keskmises käetoes
LED-valgusti laekonsoolis esiistmete kohal, LED-valgusti tagaistme kohal, LED-valgusti eesmises ja tagumises pakiruumis

Metalset värvi sisemised ukselingid
Nahaga kaetud 2 kodaraga soojendusega rool koos interaktiivsete LED-pikseltuledega

Liugkatte ja valgustusega peeglid tekstiiliga kaetud päikesesirmides
Väljatõmmatav kindalaegas 
Põrandaalune panipaik pakiruumis
Elektriliselt reguleeritavad puhkeasendiga esiistmed

Asendimäluga juhiiste

Reguleeritav kahevärviline salongi meeleoluvalgustus
Luksuslikud läveliistud
Metallkattega pedaalid

Ventileeritavad esiistmed

Sisekujundus ja materjalid

Halli värvi salong (YTH), ventileeritavad nahkkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) 
armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga 
viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid

Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast 
istmekatted

Kahjulike keskkonnamõjude 
vähendamiseks on naha värvimiseks 
kasutatud linaseemne ekstrakti.

o

Musta värvi salong (NNB), ventileeritavad nahkkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) 
armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga 
viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid

Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast 
istmekatted

o

●
o

Ultimate

●

Musta värvi salong (NNB), tekstiilkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurlaua 
kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste 
siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid

Tekstiilist istmekatted 

ümbertöödeldud PET-plastkiust
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Teabe- ja meelelahutussüsteem

12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk

12,3“ ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live- ja OTA-teenustega (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)
Funktsioon kaartide ja juhtplokkide tarkvara uuendamiseks õhu kaudu (OTA)

Heli-, Bluetooth- ja hääljuhtimissüsteemi lülitid roolil + üks isiklikuks otstarbeks seadistatav roolilüliti

Nutitelefoni rakendusega kasutatavad Bluelinki telemaatikateenused (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)
Apple Carplay ja Android Auto tugi (juhtmega)

Võimas 15 W juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv) koos jahutusfunktsiooniga

USB-A-andmepesa ees

2 USB-C-laadimispesa keskkonsoolis

2 USB-C-laadimispesa keskkonsooli tagaküljel tagaistujatele

12 V voolupesa ees

Esiklaasinäidik

Turvavarustus Fresh Comfort

eCall – Euroopa automaatne hädaabikõne süsteem

Elektriline seisupidur paigalseisu funktsiooniga (Autohold)

Esiistmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid tagaistmel
Rehvi kiirremondi komplekt
Immobilisaator

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega
Rehvirõhu kontrollsüsteem
Tagurduskaamera koos dünaamiliste abijoontega
Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)
Automaatlülitusega kaugtuled (HBA)
Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW)
Elektrilised automaatsed lapselukud koos ohutu väljumise abisüsteemiga
Kiirteesõidu abisüsteem (HDA II)
Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA)
Parkimisandurid ees, taga ja külgedel
Parkimise ajal auto ees/pimenurgas tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem
Täisvaatemonitor (SVM)
Pimenurga jälgimismonitor (BVM)
Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA)
Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA 2)

20” valuveljed

Tavalised küljepeeglid

Nahkistmete pakett

Keskkonnahoidlikult töödeldud nahaga kaetud ventileeritavad istmed

Klaasist katuseluuk

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), nõlvaltstardiabi süsteem (HAC), 
kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (MCB)

Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos ristmikul vastassuunast või küljelt läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega 
(FCA-JX)
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos rajavahetuse ajal kõrvalrajal asuva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCS)
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos rajavahetuse ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-
LCO)
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos kokkupõrke vältimismanöövri roolimisabiga (FCA-wESA)

Juhi ja eesmise kaassõitja vähendatud võimsusega esiturvapadjad, külgturvapadjad (rindkere ja vaagnapiirkonna kaitseks), 
turvakardinad ning keskturvapadi esiistmete vahel

Esikokkupõrke vältimise abisüsteem 2 (FCA2)
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Bose©
 Premium Sound-helisüsteem koos 8 kõlariga (2 esiustes, 2 kõrgsageduskõlarit ees, 1 ees keskel, 2 tagaustes ja 1 

bassikõlar)
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999 €

0 €

Ultimate

0 €

Ultimate
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Ultimate
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Valikvarustus ja varustuspaketid

Ultimate
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Ultimate
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Tasuta värv "Byte Blue"
Metallikvärv
Mattvärv

0 €
490 €

Tegelik sõiduulatus varieerub sõltuvalt sõidustiilist, kiirusest, mugavusvarustuse või lisatarbijate kasutamisest, välistemperatuurist, sõitjate arvust, pagasi raskusest ja piirkonna 

pinnavormidest. Iga auto puhul on orienteeruva väärtuse aluseks võetud sõiduulatus, mille 80% meie klientidest eeldatavalt aastas keskmiselt saavutab. Sõit maanteekiirustel ja 

talvistel madalatel temperatuuridel võib sõiduulatust märgatavalt vähendada. Maksimaalne laadimiskiirus võib olla tunduvalt väiksem kui laadimisjaama maksimaalne 

laadimiskiirus. Näiteks pole teil võimalik laadida 350 kW kiirusega, kuigi laadimisjaam suudab 350 kW võimsust pakkuda. Laadimiskiirus sõltub suuresti aku seisundist, aku 

temperatuurist ja välistemperatuurist.

890 €

Pärlmuttervärv Abyss Black (A2B)

Pärlmuttervärv Transmission Blue (NY9)

Metallikvärv Ultimate Red (R2P)

Metallikvärv Curated Silver (R9S) 

Metallikvärv Nocturne Grey (T2G)

Mattvärv Nocturne Grey (T9M)

Pärlmuttervärv  Byte Blue (UCB)

Mattvärv Gravity Gold (W3T)

Pärlmuttervärv Serenity White (W6H) 

Pärlmuttervärv Biophilic Blue (XB9)Pärlmuttervärv Digital Green (RG9) 
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