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Η λέξη IONIQ. Συνδυασμός των λέξεων Ion (ιόν) και Unique (μοναδικό). Συμβολίζει 
τον ηλεκτρισμό που μεταμορφώνεται  σε ενέργεια και ισχύ όταν ρέουν θετικά 
φορτισμένα ιόντα.
Η μάρκα IONIQ. Αφιερωμένη αποκλειστικά στα ηλεκτρικά οχήματα. Απευθύνεται σε 
συνειδητοποιημένους οδηγούς,  που επιθυμούν να είναι πρωτοπόροι στον δρόμο 
για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Προϊόν της καινοτομικής κληρονομιάς της Hyundai, η IONIQ ενσαρκώνει το όραμα 
για συνεισφορά στην Πρόοδο για τον  Άνθρωπο με πρωτοποριακές προτάσεις που 
προσφέρουν έντονες συγκινήσεις και ποιότητα ζωής.
Από το 2016, όταν παρουσιάστηκε το μοντέλο IONIQ, το πρώτο αυτοκίνητο στον 
κόσμο με τρία συστήματα ηλεκτροκίνησης, η Hyundai έδειξε τον προσανατολισμό 
της να πρωτοστατήσει με μοντέλα ρηξικέλευθα, υιοθετώντας μία συνολική στάση 
επικεντρωμένη στον ηλεκτρισμό.
Σήμερα, το συγκλονιστικά όμορφο και εκπληκτικά προηγμένο IONIQ 5, έρχεται να 
επαναπροσδιορίσει την ηλεκτροκίνηση. Συνδυάζοντας έξυπνα μία πρωτοποριακή 
σχεδιαστική φιλοσοφία με συναρπαστικές επιδόσεις, υλικά  φιλικά προς το 
περιβάλλον και μία εντυπωσιακή σουίτα τεχνολογιών smart tech, αυτό το αμιγώς 
ηλεκτρικό, μεσαίο Crossover όχημα ανατρέπει τα καθιερωμένα. Εξοπλισμένο με 
σύστημα μπαταρίας 800 Volt για υπερταχεία φόρτιση και με συνδυαστική 
αυτονομία έως 507 χλμ., σας επιτρέπει να διανύσετε ακόμα περισσότερα 
χιλιόμετρα, με ταχύτερη φόρτιση και κομψότερο στυλ.

Η μάρκα IONIQ.  
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Η κληρονομιά του παρελθόντος. 
Το IONIQ 5 αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του Pony Coupe και του Concept 45, μοντέλων που 
σηματοδότησαν την πορεία  της Hyundai.
Σχεδιασμένο από τον Ιταλό σχεδιαστή Giogetto Giugiaro για την έκθεση αυτοκινήτου του Τορίνο το 
1974, το Hyundai Pony Coupe αποτέλεσε σύμβολο για τη μάρκα, με καθαρές γεωμετρικές γραμμές που 
θυμίζουν origami και όρισαν τον sport, αυθεντικό και διαχρονικό χαρακτήρα του.
Με τη σειρά του, το Concept 45, που λανσαρίστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 
2019, αποτέλεσε φόρο τιμής στο καινοτόμο πνεύμα του πρώτου πρωτοτύπου που παρουσιάστηκε πριν 
από 45 χρόνια.
Παράλληλα εισήγαγε μια εντελώς νέα εμπειρία οδήγησης, επικεντρωμένη στις τεχνολογίες αυτόνομης 
οδήγησης και το έξυπνο design, προκειμένου να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μία νέα εποχή στον 
σχεδιασμό  ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Το Pony Coupe, το Concept 45 και το IONIQ 5 σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν πρωτοποριακές 
εμπειρίες σε κάθε οδηγό. Και εάν το Pony προσέφερε στυλ και άνεση σε ένα ευρύ κοινό, τα Concept 45 
και IONIQ 5 ήρθαν για να ενσωματώσουν αυτά  τα χαρακτηριστικά στην ψηφιακή μας εποχή.

Εμπνευσμένο από το Pony Coupe (1974)
H έμπνευση για το μέλλον 
ξεκινάει από την αρχή. 
Το Hyundai Pony Coupe άνοιξε τον δρόμο για το σχεδιαστικό μέλλον της Hyundai και συμβολίζει τον καινοτόμο τρόπο σκέψης που 
διέπει τη μάρκα. Εμπνευσμένο από την τολμηρή σχεδίαση του πρώτου μας μοντέλου παραγωγής και του Concept 45 μετέπειτα, το 
IONIQ 5 κάνει ένα γενναίο βήμα προς το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Πέραν του retro σχεδιασμού, το IONIQ 5 συνδέει το παρελθόν 
μας με το μέλλον του εξηλεκτρισμού. 
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Ένα concept car που μπορείτε να 
οδηγήσετε.
Η σπορ αισθητική του IONIQ 5 αποδίδει φόρο τιμής στη σχεδιαστική κληρονομιά της Hyundai, που ανανεώθηκε και 
είναι έτοιμη για το μέλλον. Είναι εμπνευσμένη από το φουτουριστικό design του 45 EV, που αποκαλύφθηκε το 2019 στη 
Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA), που επίσης τιμά ένα από τα πιο εμβληματικά οχήματα στην 
ιστορία της Hyundai: το 1974 Pony Coupe Concept. Παρατηρώντας το από το πλάι, βλέπουμε μία φουτουριστική 
ερμηνεία του fastback στυλ του Pony και του κοντού του προβόλου.
Επιφάνειες και σχήματα διαμορφωμένα με ακρίβεια χαρίζουν στο IONIQ 5 έντονες γωνίες για μία γεωμετρική 
εμφάνιση. Τα λεία και συμμετρικά πλαϊνά τμήματα αναδεικνύονται από τις αυτόματα πτυσσόμενες χειρολαβές των 
θυρών, που συνεισφέρουν στην απέριττη αισθητική και τη βελτιωμένη αεροδυναμική του μοντέλου. 
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Ξεχωριστό. Απέριττο.
Η απέριττη σχεδίαση του IONIQ 5 είναι μία φρέσκια αντίληψη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
που καταργεί την πολυπλοκότητα και καλωσορίζει τις καθαρές γραμμές και τα μινιμαλιστικά 
σχέδια. Με λείες, απαλές γραμμές  και έντονα μινιμαλιστικό, το πρώτο καπώ Hyundai σε 
σχήμα οστράκου εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, ελαχιστοποιώντας τα κενά 
μεταξύ των πάνελ για μία «καθαρή», high-tech εμφάνιση. Ως άλλα πετράδια του στέμματος, 
οι χαρακτηριστικοί προβολείς LED με τα 256 Parametric Pixels συνθέτουν μία μοναδική 
οπτική υπογραφή στην εντυπωσιακή μάσκα, αποτελώντας μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία 
που θα κοσμούν τη μάσκα όλων των μελλοντικών μοντέλων IONIQ.
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Ιδανικός συνδυασμός 
αισθητικής και 
λειτουργικότητας.

Η σχεδίαση του IONIQ 5 εξυπηρετεί -εκτός από αισθητικούς- και 
αεροδυναμικούς σκοπούς,  πετυχαίνοντας έναν απίστευτο συντελεστή 
οπισθέλκουσας Cd 0,292, από τους καλύτερους  στην κατηγορία. Αεροδυναμικά 
εξαρτήματα όπως η ενεργή γρίλια στη μάσκα (active air flaps), η πλήρης κάλυψη 
του κάτω μέρους του αμαξώματος και η πίσω αεροτομή, ελαχιστοποιούν την 
αεροδυναμική αντίσταση και μεγιστοποιούν την απόδοση. Οι κρυφές οπές της 
αεροτομής αυξάνουν την πίεση ροής του αέρα στο πίσω τζάμι και βελτιώνουν 
τα  χαρακτηριστικά της καθαρής ροής του. Η συνολική αποδοτικότητα όλων 
των επιμέρους παραπάνω στοιχείων σας βοηθά να διανύετε περισσότερα 
χιλιόμετρα με κάθε φόρτιση, αυξάνοντας παράλληλα την άνεση και απόλαυση 
του ταξιδιού, χάρη στη μείωση του θορύβου του αέρα.
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Σχεδιαστικές λεπτομέρειες που είναι κάθε 
άλλο παρά… λεπτομέρειες. 
Το πρωτοποριακό design του IONIQ 5 απέχει από τις νόρμες του παρελθόντος, αξιοποιώντας τη νέα σχεδιαστική ελευθερία που 
προσφέρει η ειδική πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai.  Η έννοια του διαχρονικού design επαναπροσδιορίζεται, μια 
σχεδιαστική φιλοσοφία που θα επεκτείνεται όσο μεγαλώνει η γκάμα των μοντέλων IONIQ.

Ενεργές εισαγωγές αέρα (active air intakes).

Ο εμπρός προφυλακτήρας ξεχωρίζει χάρη στη διακοσμητική λωρίδα σε σχήμα V 
που μαγνητίζει το βλέμμα και αναδεικνύει τα parametric pixels των προβολέων 
LED. Οι ενεργές εισαγωγές αέρα που είναι ενσωματωμένες πάνω από την 
προστατευτική ποδιά ενισχύουν την high-tech εμφάνιση στο εμπρός μέρος, 
έχοντας διπλό ρόλο: αφενός βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση όταν είναι 
κλειστές, αφετέρου εξυπηρετούν τις απαιτήσεις ψύξης των συστημάτων του 
οχήματος, όταν είναι ανοιχτές.

Parametric Pixels ως φωτεινή υπογραφή στο πίσω τμήμα.

Η καινοτομική σχεδίαση φώτων LED δίνει το «παρών» και στο πίσω τμήμα. Το επιβλητικό 
σχήμα του πίσω προφυλακτήρα και της πίσω πόρτας εναρμονίζεται δυναμικά με τα ορθογώνια 
Parametric Pixels –μικρές συστάδες pixels που δημιουργούν μία φωτεινή υπογραφή– και τους 
λεπτούς πίσω ανακλαστήρες.

Αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου 20”.

Οι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου 
20” είναι εμπνευσμένες από το σχέδιο “διαμάντι” των 
επαναλαμβανόμενων γεωμετρικών μοτίβων (fractals)  
και εναρμονίζονται απόλυτα αισθητικά με το σχεδιαστικό 
θέμα των Parametric Pixels και το κομψό προφίλ του 
αυτοκινήτου.

Πτυσσόμενες χειρολαβές (flush handles).

Κομψά κρυμμένες στο αμάξωμα, οι πτυσσόμενες 
χειρολαβές ενισχύουν το προφίλ υψηλής τεχνολογίας του 
IONIQ 5 συμβάλλοντας και στην αεροδυναμική του 
απόδοση. Στην αυτόματη εκδοχή τους, μπορείτε να 
ανοίξετε το όχημα έχοντας απλά το κλειδί στην τσέπη 
σας.

Zero Gravity Seats.

Έχοντας τη δυνατότητα για πλήρη διάταξη/αναμόρφωση 
των καθισμάτων στον εσωτερικό του χώρο και με 
σύμμαχο το τεράστιο μεταξόνιο των 3.000mm,  
το IONIQ 5 φέρει τα μοναδικά στην κατηγορία του 
μπροστινά καθίσματα ευρείας ανάκλισης, που επιτρέπουν 
την πλήρη χαλάρωση οδηγού και συνοδηγού, σχεδόν  
σαν να βρίσκεστε σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.
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Ζήστε, οδηγήστε, εργαστείτε, 
χαλαρώστε.
Στο εσωτερικό του IONIQ 5, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ «εσωτερικού αυτοκινήτου» και 
«εσωτερικού χώρου» είναι ασαφείς. Η νέα, ειδική πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας έδωσε 
την ευκαιρία να μετασχηματίσουμε το εσωτερικό για μία εντελώς νέα εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο. 
Το μεγαλύτερο, επίπεδο πάτωμα, τα εκτενώς ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με δυνατότητα πλήρους 
ανάκλισης (relaxation seats) και η ευέλικτη κεντρική κονσόλα που μπορεί να μετακινείται σε όλο το 
μήκος της καμπίνας, μεγιστοποιούν την αίσθηση της ευρυχωρίας και συνεισφέρουν σε μια μοναδική 
εμπειρία. 
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Χαίρεστε να το ζείτε.
Σχεδιασμένο για να αντεπεξέρχεται στις προσωπικές επιθυμίες και τις απαιτήσεις της πολυάσχολης ζωής σας, το υπερευέλικτο IONIQ 
5 διαθέτει άφθονο χώρο για επιβάτες και αποσκευές. Το μεγάλο μεταξόνιο μήκους 3 μέτρων προσφέρει την ευρυχωρία ενός μεγάλου 
επιβατικού αυτοκινήτου σε μεσαίο crossover όχημα, με εξαιρετικό χώρο αποσκευών 527 λίτρων. Αναδιπλώνοντας τα διαιρούμενα 
(60:40) πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα αγγίζει σχεδόν τα 1.600 λίτρα, ιδανικός χώρος για διήμερες αποδράσεις  
ή τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου όγκου. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, το IONIQ 5 επιτρέπει τη ρυμούλκηση τρέιλερ βάρους  
έως 1.600 kg. Επίσης αξιοποιήσαμε τον χώρο που συνήθως καταλαμβάνει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης και δημιουργήσαμε 
πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπώ, χωρητικότητας έως 57 λίτρων. Ανεξάρτητα από το τί θα κληθείτε να 
αντιμετωπίσετε στην καθημερινότητά σας, το IONIQ 5 βρίσκεται δίπλα σας συνεχώς, υπερβαίνοντας τις συνήθεις δυνατότητες  
ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
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Τεχνολογικά προηγμένο, φιλικό προς το περιβάλλον και συμβατό με τις καθημερινές  
σας ανάγκες, το IONIQ 5 συνδυάζει αριστοτεχνικά τις ψηφιακές και αναλογικές 
τεχνολογίες. Στον χώρο του οδηγού, στοιχεία από το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον υπόσχονται μία αρμονική οδηγική εμπειρία. Στο κέντρο του κομψού ταμπλό 
δεσπόζει μία μεγάλη επιφάνεια προβολής που συνδυάζει την οθόνη αφής 12,25” του 
συστήματος infotainment και τον επίσης πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,25” 
για μία high tech εμφάνιση που εκφράζει απόλυτα το πνεύμα του αυτοκινήτου. Κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, οι οθόνες προβάλλουν τις απαραίτητες πληροφορίες που 
χρειάζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως την κατάσταση της μπαταρίας και τους 
πλησιέστερους σταθμούς φόρτισης. Για μια πινελιά ρετρό στυλ, υπάρχει επίσης ένας 
μικρός μαγνητικός πίνακας αριστερά της ψηφιακής οθόνης όπου μπορείτε να 
τοποθετείτε σημειώσεις ή τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Όλες οι υπόλοιπες 
λειτουργίες του αυτοκινήτου ελέγχονται επίσης από τις άκρες των δακτύλων σας. Το 
κομψό, περιστροφικό χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων (τεχνολογίας shift-by-wire) 
βρίσκεται επάνω στην κολώνα του τιμονιού, ενώ μπορείτε να ρυθμίζετε εύκολα το 
επίπεδο αναγεννητικής πέδησης μέσω των paddle shifters που είναι ενσωματωμένα 
στο τιμόνι.
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Διαρκώς συνδεδεμένο  
με το μέλλον.
Το IONIQ 5 διαθέτει μία συναρπαστική σουίτα διαισθητικών, έξυπνων τεχνολογιών για μία πλήρως 
συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία. Απολαύστε την απρόσκοπτη ενσωμάτωση προηγμένων, διαισθητικών 
τεχνολογιών για μία αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία. Σύγχρονες λειτουργίες όπως οι υπηρεσίες 
Connected Car Services που προσφέρονται με την εφαρμογή Bluelink®, σας επιτρέπουν να ελέγχετε 
το αυτοκίνητο από το smartphone σας ή μέσω φωνητικών εντολών. Πέρα από τα πολλά έξυπνα 
χαρακτηριστικά που ελέγχονται μέσω της εφαρμογής Bluelink, μία δωρεάν τριετής συνδρομή στο 
πακέτο υπηρεσιών LIVE Services της Hyundai προσφέρεται με το σύστημα πλοήγησης με 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς 
φόρτισης. Με το IONIQ 5, η βάση δεδομένων μας  για την πλοήγηση που βρίσκεται στο cloud 
περιβάλλον του Bluelink έχει αυξηθεί, επισημαίνοντας περισσότερους σταθμούς φόρτισης στον 
χάρτη, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητά τους και τον εκτιμώμενο χρόνο φόρτισης του οχήματος. 
Πατώντας απλά στο εικονίδιο του σταθμού, βλέπετε το είδος της διαθέσιμης φόρτισης.  
Τέλος, με την ενσωματωμένη υποστήριξη για Apple CarPlay™ και Android Auto™ μπορείτε να 
συνδέετε το smartphone και να προβάλλετε τις εφαρμογές και τη μουσική σας στη μεγάλη οθόνη 
αφής 12,25” του συστήματος infotainment.

Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το  Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google LLC.

Premium ηχοσύστημα Bose με οκτώ ηχεία. Κατοπτρισμός οθόνης smartphone μέσω Apple CarPlay™ ή Android Auto™.
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Στην αιχμή της τεχνολογίας.
Το IONIQ 5 επαναπροσδιορίζει την αντίληψή σας για τα ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας μία πραγματικά νέα εμπειρία με την 
καινοτόμο αξιοποίηση του εσωτερικού του και το πακέτο προηγμένων τεχνολογιών του βασικού του εξοπλισμού.

Augmented Reality Head-Up Display.

Αυτή η έξυπνη τεχνολογία ουσιαστικά μετατρέπει το παρμπρίζ σε οθόνη που σας καθοδηγεί με ασφάλεια στον προορισμό σας. Στην κανονική λειτουργία του, προβάλλει χρήσιμες 
πληροφορίες, όπως πλοήγηση στροφή-στροφή, ή προειδοποιήσεις απομάκρυνσης από τη λωρίδα, ακριβώς μπροστά στο οπτικό σας πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
επεξεργάζεστε τις πληροφορίες γρήγορα, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από τον δρόμο. Επιλέγοντας τη λειτουργία Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), όλες οι 
παραπάνω πληροφορίες προβάλλονται σε συνδυασμό με ειδικά γραφήματα (π.χ. βέλη αλλαγής κατεύθυνσης) που αλλάζουν ενόσω οδηγείτε, συνδυάζοντας την πραγματική 
πληροφόρηση & εικόνα του οδηγού από τον δρόμο με τη γραφική υποβοήθηση του συστήματος. Όλες οι διαδρομές με το IONIQ 5 γίνονται πλέον ευκολότερες.

Συρόμενη κεντρική κονσόλα με ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου. 

Η κεντρική «νησίδα» του IONIQ 5 μπορεί να συρθεί αυτούσια προς την πίσω σειρά 
καθισμάτων σε διαδρομή 140 mm. Ενσωματώνοντας και θέση ασύρματης φόρτισης 
υψηλής ταχύτητας, επιτρέπει στους επιβάτες της πρώτης αλλά και της δεύτερης 
σειράς καθισμάτων να έχουν πρόσβαση στις ποτηροθήκες, σε 4 θύρες USB ταχείας 
φόρτισης και στην ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου. Η συγκεκριμένη μονάδα 
ισχύος 15-watt περιλαμβάνει λειτουργία ψύξης που αποτρέπει την υπερθέρμανση του 
smartphone για πρόσθετη ασφάλεια.

Τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L).

Με το IONIQ 5, μπορείτε να τροφοδοτείτε οποιαδήποτε συσκευή με ηλεκτρικό ρεύμα και να 
φορτίζετε ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια ή εξοπλισμό κάμπινγκ, εν κινήσει ή στον αγαπημένο 
σας υπαίθριο προορισμό. Μία ενσωματωμένη πρίζα 230V βρίσκεται στη δεύτερη σειρά 
καθισμάτων, ενώ χρησιμοποιώντας έναν μετατροπέα που τοποθετείται στην αμφίδρομη 
εξωτερική θύρα φόρτισης, μπορείτε να τροφοδοτείτε εξωτερικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 
kW ακόμα και με σβηστό τον κινητήρα. 
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Γεμάτο ενέργεια.
Συγκλονιστικά όμορφο και εκπληκτικά προηγμένο, το IONIQ 5 επαναπροσδιορίζει  
την ηλεκτροκίνηση. Συνδυάζοντας έξυπνα μία πρωτοποριακή σχεδιαστική  
φιλοσοφία με συναρπαστικές επιδόσεις, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και μία  
εντυπωσιακή σουίτα τεχνολογιών smart tech, αυτό το αμιγώς ηλεκτρικό, μεσαίο  
Crossover ανατρέπει τα καθιερωμένα. Εξοπλισμένο με σύστημα μπαταρίας 800V 
για υπερταχεία φόρτιση και με αυτονομία έως 507 km σε συνδυαστικό κύκλο, σας 
επιτρέπει να διανύσετε ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα, με ταχύτερη φόρτιση και 
κομψότερο στυλ.
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Σας δίνει την ενέργεια να κάνετε περισσότερα.
Το μοναδικό στην κατηγορία Vehicle-to-Load
Στο παρελθόν, τα αυτοκίνητα θεωρούνταν συχνά ως το μέσο που μπορεί να μας μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β. Τώρα 
όμως, χάρη στη χρήση συγκεκριμένων πλατφορμών και τεχνολογιών EV, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και με το IONIQ 
5 οι επιλογές σας είναι πολλές. Δημιουργήστε αυτόν τον ‘θερινό’ κινηματογράφο που πάντα ονειρευόσασταν στο επόμενο ταξίδι σας 
για κάμπινγκ ή απλώς πάρτε το γραφείο σας στον δρόμο.  
Χάρη στην έξυπνη τεχνολογία επόμενης γενιάς, μπορείτε να φορτίσετε τον φορητό υπολογιστή, το ηλεκτρικό ποδήλατο ή 
οποιαδήποτε άλλη οικιακή συσκευή θέλετε να πάρετε μαζί σας. Με τη χρήση του ειδικού προσαρμογέα στην εξωτερική θύρα 
φόρτισης, ακόμα και με τον κινητήρα σβηστό, το IONIQ 5 είναι πάντα έτοιμο να δώσει ενέργεια σε όλες σας τις δραστηριότητες.

V2L (Vehicle-to-Load) Outside: εξωτερική πρίζα 220V ευρωπαϊκού τύπου.
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...και ακόμη περισσότερα!
Απλά συνδέστε το laptop ή το tablet σας για να τα φορτίσετε, όπως θα κάνατε στο σπίτι σας. Η πρωτοποριακή τεχνολογία  
Vehicle-to-Load (V2L) Inside σας επιτρέπει να αξιοποιείτε στον μέγιστο βαθμό τη βιώσιμη ηλεκτρική κινητικότητα. 
Υπάρχει μία ενσωματωμένη ηλεκτρική παροχή 230V στο πίσω κάθισμα για να χρησιμοποιείτε άνετα ή να φορτίζετε οποιαδήποτε 
ηλεκτρική συσκευή, εν κινήσει ή στον προορισμό σας. Επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε όλες σας τις δραστηριότητες, εντός και 
εκτός αυτοκινήτου, το IONIQ 5 είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κάνει την ηλεκτροκίνηση τρόπο ζωής - και παράλληλα 
γίνεται ένα με τον δικό σας.

V2L (Vehicle-to-Load) Inside: εσωτερική πρίζα 220V ευρωπαϊκού τύπου με κάλυμμα ασφαλείας.
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Επιλέξτε την αυτονομία 
και τις επιδόσεις που 
σας ταιριάζουν.

Συνδυάζοντας έξυπνα συναρπαστικές επιδόσεις με μία αξιοζήλευτη  
γκάμα έξυπνων τεχνολογιών και προσφέροντας αυτονομία έως  
507 km, αυτό το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο Crossover φέρνει την 
επανάσταση  στην ηλεκτροκίνηση. 
Ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης και τις επιθυμητές επιδόσεις,  
το IONIQ 5 διατίθεται σε ποικίλες εκδόσεις. Επιλέξτε από δύο  
μπαταρίες: 58 kWh για στάνταρ αυτονομία (Standard Battery)  
ή 77 kWh για μεγάλη αυτονομία (High Battery). Επιπλέον, μπορείτε να 
επιλέξετε την έκδοση AWD με δύο ηλεκτροκινητήρες ή RWD με έναν 
ηλεκτροκινητήρα. Ανεξάρτητα από τις επιλογές σας, το IONIQ 5 
προσφέρει σπορ επιδόσεις: με επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε μόλις   
5,1 δευτερόλεπτα στην τετρακίνητη έκδοση και 7,3 δευτερόλεπτα  
στην πισωκίνητη έκδοση με την μπαταρία 77 kWh. Και στις δύο  
περιπτώσεις, η τελική ταχύτητα είναι 185 km/h. Σε συνδυασμό με το 
γνώριμο σύστημα τετρακίνησης HTRAC της Hyundai, το IONIQ 5  
διαθέτει σοβαρές ικανότητες 4x4 για να αντεπεξέρχεται σε όλων  
των ειδών τις συνθήκες.
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77,4 kWh

507km*

58,2 kWh

451km*

RWD: 507 km (ζάντες 19″) / 476 km (ζάντες 20″) 
AWD: 481 km (19″) / 454 km (20″)

451 km (ζάντες 19″) / 384 km (ζάντες 20″)

Μπαταρίες/Αυτονομία/Επιδόσεις. Αναγεννητική πέδηση.
Επιλέξτε την ισχύ και την επιθυμητή αυτονομία. Το IONIQ 5 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 58,2 kWh (Standard Battery)  
ή 77,4 kWh (High Battery). Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τετρακίνητη έκδοση (AWD) με δύο ηλεκτροκινητήρες ή μετάδοση κίνησης 
στους πίσω τροχούς (2WD) με έναν ηλεκτροκινητήρα. Η μπαταρία 77,4 kWh προσφέρει 229 PS (168 kW) σε 2WD και 325 PS (239 kW) 
σε AWD, ενώ η μπαταρία 58,2 kWh προσφέρει 170 PS (125 kW) σε 2WD.

*Αυτονομία σε συνδυαστικό κύκλο σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η αυτονομία εξαρτάται από τις οδικές συνθήκες, το στυλ οδήγησης και τη θερμοκρασία.  
Βασικός παράγοντας είναι επίσης ο τύπος ελαστικών.

Εξοπλισμένο με κορυφαία τεχνολογία για ευφυή οδήγηση, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης του IONIQ 5 φορτίζει την 
μπαταρία κατά τη διάρκεια της οδήγησης, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα για να επιβραδύνει το όχημα. Μπορείτε να 
ανακτήσετε ενέργεια και να την αποθηκεύσετε στην μπαταρία, προσαρμόζοντας το επίπεδο αναγεννητικής πέδησης από τα 
χειριστήρια (paddle shifters) του τιμονιού. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο περισσότερο επιβραδύνει το αυτοκίνητο και 
φορτίζεται η μπαταρία όταν αφήνετε το γκάζι. Κρατώντας πατημένο το αριστερό χειριστήριο ενεργοποιείται η μέγιστη δύναμη 
αναγεννητικής πέδησης και μπορείτε να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει τελείως με αυτό τον τρόπο, χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε το συμβατικό πεντάλ φρένου. Επιπλέον, το σύστημα έξυπνης αναγεννητικής πέδησης (Smart Regenerative Braking 
System) αξιοποιεί τους δύο πρόσθιους αισθητήρες ραντάρ για να ελέγξει αυτόματα το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας σύμφωνα με 
την ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων, επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης το i-pedal mode, το οποίο 
επιτρέπει επιτάχυνση/επιβράδυνση/πλήρη στάση χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού. Απλά πατώντας το αριστερό 
χειριστήριο (paddle shifter), μπορείτε να εισάγετε το τέταρτο στάδιο που επιτρέπει τη λειτουργία i-pedal – στον πίνακα οργάνων η 
αντίστοιχη ένδειξη της αναγεννητικής πέδησης θα αλλάξει σε σύμβολο i-pedal.
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Ζώνη απορρόφησης ενέργειας σύγκρουσης

Ενσωματωμένος εμπρός 
ηλεκτροκινητήρας

ICCU – Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου φόρτισης

Αμφίδρομη θύρα φόρτισης

Σύστημα μπαταριών 

Ενσωματωμένος πίσω 
ηλεκτροκινητήρας

Ζώνη στήριξης φορτίων

Ζώνη προστασίας μπαταρίας υψηλής τάσης 

Νέα πλατφόρμα E-GMP για πλήρως 
ηλεκτρικά οχήματα.
Το IONIQ 5 είναι το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα της Hyundai αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, E-GMP  
(Electric-Global Modular Platform). Κατασκευασμένη με τεχνολογίες τις οποίες έχει αναπτύξει η Hyundai, η συγκεκριμένη πλατφόρμα 
επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση, αυξημένη αυτονομία, περισσότερο χώρο για τους επιβάτες και καλύτερη οδική συμπεριφορά του 
αυτοκινήτου. Η θέση της μπαταρίας εντός του μεταξονίου εξασφαλίζει την ιδανική  κατανομή βάρους εμπρός/πίσω και χαμηλό 
κέντρο βάρους για βελτιωμένη οδική συμπεριφορά. Η εγκατάσταση της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα καταργεί επίσης το κεντρικό 
τούνελ, διαμορφώνοντας ένα τελείως επίπεδο δάπεδο. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται ο χώρος για τα πόδια και ενισχύεται η αίσθηση 
της ευρυχωρίας και ελευθερίας σε όλη την καμπίνα.

Το προηγμένο πλαίσιο και οι νέες τεχνολογίες παθητικής ασφάλειας συνεργάζονται 
για την προστασία των επιβατών και της μπαταρίας. Ζώνες ελεγχόμενης 
παραμόρφωσης απορροφούν μέρος της κινητικής ενέργειας που εκλύεται κατά τη 
σύγκρουση, μειώνοντας τις επιπτώσεις και προστατεύοντας τους επιβάτες της 
καμπίνας και την μπαταρία 800V. Η ζώνη στήριξης φορτίων μπροστά από το ταμπλό 
περιλαμβάνει μια ειδικά σχεδιασμένη δομή για την ελαχιστοποίηση της ενέργειας 
πρόσκρουσης στο ηλεκτρικό σύστημα ισχύος του οχήματος και την μπαταρία. Η 
μπαταρία υψηλής τάσης, ενσωματωμένη στο δάπεδο του αυτοκινήτου, θωρακίζεται 
από μία δομή στήριξης από χάλυβα εξαιρετικά υψηλής αντοχής, με στόχο τη 
βελτίωση της ασφάλειας σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το νέο Ηλεκτρικό Σύστημα Ισχύος (PE) της Hyundai αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς 
στην αυτοκινητοβιομηχανία σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα. Αποτελούμενο από τον 
ηλεκτροκινητήρα με τον επιβραδυντή, τον μετατροπέα τάσης και την μπαταρία, το 
Ηλεκτρικό Σύστημα Ισχύος είναι ο πυρήνας του IONIQ 5, που αντικαθιστά πλήρως τον 
συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα κυριότερα στοιχεία αυτού του συστήματος 
επόμενης γενιάς περιλαμβάνουν την προηγμένη ενσωμάτωση του κινητήρα, του 
επιβραδυντή και του μετατροπέα ισχύος σε μία ενιαία μονάδα, καθώς και μία 
τυποποιημένη μονάδα μπαταρίας. Αυτή η ενσωμάτωση αυξάνει την αυτονομία κίνησης 
και ανεβάζει την απόδοση του συστήματος σε κορυφαία για την κατηγορία επίπεδα. Η 
πρωτοποριακή Ενσωματωμένη Μονάδα Ελέγχου Φόρτισης (Integrated Charging Control 
Unit) χρησιμοποιεί καρβίδιο πυριτίου υψηλής τάσης υποστηρίζοντας έτσι φόρτιση 800V 
και επιτρέποντας τη φόρτιση  εξωτερικών συσκευών (τεχνολογία Vehicle-to-Load).
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77,4 kWh Long Range Battery (Υπερταχεία φόρτιση)

Σταθμός DC 350 kW (Συνεχές Ρεύμα): Χρόνος φόρτισης 
18 λεπτά, από 10% στο 80%.  Προσθήκη αυτονομίας 
από φόρτιση 5 λεπτών: 111 χλμ.

58 kWh Standard Range Battery (Υπερταχεία φόρτιση)

Σταθμός DC 350 kW (Συνεχές Ρεύμα): Χρόνος φόρτισης 
18 λεπτά, από 10% στο 80%.  Προσθήκη αυτονομίας 
από φόρτιση 5 λεπτών: 88 χλμ.

77,4 kWh Long Range Battery (Ταχεία φόρτιση)

Σταθμός DC 50 kW (Συνεχές Ρεύμα): Χρόνος φόρτισης 
62 λεπτά, από 10% στο 80%. Προσθήκη αυτονομίας από 
φόρτιση 5 λεπτών: 28 χλμ.

58 kWh Standard Range Battery (Ταχεία φόρτιση)

Σταθμός DC 50 kW (Συνεχές Ρεύμα): Χρόνος φόρτισης 
46 λεπτά, από 10% στο 80%.  Προσθήκη αυτονομίας 
από φόρτιση 5 λεπτών: 27 χλμ.

Υπερταχεία φόρτιση / Ταχεία φόρτιση.
Απολαύστε την ταχύτητα και την άνεση που σας προσφέρουν οι καλύτεροι χρόνοι φόρτισης στην κατηγορία. Είστε πιεσμένοι 
χρονικά; Μην ανησυχείτε! Μπορείτε να προσθέσετε αυτονομία 100 χλμ. σε 5 λεπτά σε έναν σταθμό υπερταχείας φόρτισης και να 
φορτίσετε την μπαταρία από το 10% στο 80% σε μόλις 18 λεπτά! Η πρώτη στον κόσμο, πατενταρισμένη, τεχνολογία φόρτισης της 
Hyundai υποστηρίζει υποδομές φόρτισης 400V και 800V χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα ή αντάπτορες. Αυτό σας επιτρέπει ταχύτερη 
είσοδο και έξοδο από σταθμούς ταχείας φόρτισης, καθώς έχετε την ευελιξία να χρησιμοποιείτε διαφορετικό τύπο φορτιστή εάν 
κάποιος είναι κατειλημμένος.
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Οικιακή φόρτιση / Φόρτιση AC.

Ανάλογα με τη σύνδεση του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου ή του τύπου του 
σταθμού ταχείας φόρτισης στον οποίο έχετε πρόσβαση, το IONIQ 5 σας 
προσφέρει μία σειρά ευέλικτων λύσεων φόρτισης, πέραν της υπερταχείας 
φόρτισης με συνεχές ρεύμα (DC). Φορτίστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της 
νύχτας για να αξιοποιήσετε τα τιμολόγια του νυχτερινού ρεύματος ή σε 
δημόσιο σταθμό φόρτισης στο σούπερ μάρκετ ενώ κάνετε τις αγορές σας:  
ο ισχυρός ενσωματωμένος φορτιστής (on-board charger) των 11 kW σας 
προσφέρει μέγιστη ευελιξία και επιλογές.

                  Ο χρόνος φόρτισης σε AC Wallbox 11 kW για την μπαταρία 77,4 kWh είναι 7 ώρες & 20 λεπτά.  

 Για την μπαταρία 58,2 kWh, ο χρόνος φόρτισης είναι 4 ώρες και 59 λεπτά (EU 3-φασικό 230V). 
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Προηγμένα συστήματα  
ημιαυτόνομης οδήγησης.
Ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες, η σουίτα προηγμένων 
συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Hyundai Smart SenseTM, συναντάει τον φιλικό και 
ασφαλή χαρακτήρα του IONIQ 5 προάγοντας την άνεση και την ασφάλεια σε νέα επίπεδα.  
Το IONIQ 5 καινοτομεί περαιτέρω, εισάγοντας δύο νέες τεχνολογίες που απαντώνται πρώτη 
φορά σε μοντέλο της Hyundai: το Highway Driving Assist 2ης γενιάς και το FCA Junction 
Turning & Crossing (προαιρετικός εξοπλισμός). 

Το Forward Collision-Avoidance Assist - 
Junction Turning βοηθά στην αποφυγή 
συγκρούσεων με αντίθετα επερχόμενο 
όχημα κατά την αριστερή στροφή σε 
διασταύρωση. Στην πιο εξελιγμένη του 
εκδοχή, το FCA - Junction Turning  
& Crossing μπορεί να ανιχνεύσει επιπλέον 
και τα κάθετα διερχόμενα οχήματα  
(από αριστερά ή δεξιά), προσφέροντας τη 
μέγιστη ασφάλεια στις διασταυρώσεις για 
τον οδηγό και τους επιβάτες του IONIQ 5.

Το Highway Driving Assist 2 σας βοηθάει να 
διατηρείτε μία ορισμένη απόσταση και 
ταχύτητα από το προπορευόμενο όχημα για 
πιο άνετη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο 
διατηρώντας παράλληλα το αυτοκίνητο στο 
κέντρο της λωρίδας, ακόμα και σε μία 
στροφή. Σε περίπτωση που ένα επερχόμενο 
όχημα από το πλάι πλησιάσει υπερβολικά, 
το σύστημα προσαρμόζει την πορεία του 
αυτοκινήτου για να αποτρέψει τον κίνδυνο. 
Εάν οδηγείτε από μία ορισμένη ταχύτητα 
και πάνω, κρατώντας το τιμόνι και 
ενεργοποιώντας το φλας, αλλάζετε 
αυτόματα λωρίδα προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση.

Highway Driving Assist  
2ης γενιάς (HDA 2)

Ασφαλέστερες 
διασταυρώσεις  
(FCA-Junction Turning  
& Crossing)
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Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης
(FCA- Junction Turning) κατά τη στροφή σε διασταύρωση
Στις στάνταρ λειτουργίες του, το σύστημα FCA σάς 
προειδοποιεί και στη συνέχεια φρενάρει αυτόματα 
όταν ανιχνεύσει ξαφνικό φρενάρισμα από το προπορευόμενο 
όχημα, ενώ επίσης εντοπίζει πεζούς και δικυκλιστές στην 
πορεία σας. Τώρα διαθέτει επιπλέον τη λειτουργία Junction 
Turning, ειδικά ρυθμισμένη για να αποτρέπει τις εμπρόσθιες 
συγκρούσεις όταν στρίβετε σε διασταυρώσεις (Hyundai 
Smart Sense+ Πακέτο Ασφαλείας).

Highway Driving Assist (HDA) 
Χρησιμοποιεί Smart Cruise Control βασισμένο σε σύστημα 
Πλοήγησης και δεδομένα πλοήγησης καθώς και Lane  
Following Assist, για να σας διατηρεί στο κέντρο της 
λωρίδας και να ταξιδεύετε τόσο σε ασφαλή απόσταση πίσω 
από το προπορευόμενο αυτοκίνητο όσο και εντός ορίων 
ταχύτητας.

Smart Cruise Control (SCC με λειτουργία Stop & Go) 
Μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερο στρες. Ως τεχνολογία 
ημιαυτόνομης οδήγησης, ο Έξυπνος Αυτόματος Πιλότος 
διατηρεί την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας από το 
προπορευόμενο όχημα, μειώνοντας και επαναυξάνοντας 
αυτόματα την ταχύτητα μέχρι ένα προκαθορισμένο 
ανώτατο όριο. Σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας με συχνές 
στάσεις και επανεκκινήσεις, η λειτουργία “Stop & Go” 
διατηρεί απόσταση ασφαλείας έως πλήρη στάση αλλά και 
επανεκκινεί με την άδεια του οδηγού.

Lane Following Assist (LFA) 
Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, διατηρεί το όχημα 
στο κέντρο της λωρίδας σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 180 
km/h στον αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμους πόλεων.

Lane Keeping Assist (LKA) 
Χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα για να παρακολουθεί τις 
διαγραμμίσεις του δρόμου. Σε περίπτωση τυχαίας 
απομάκρυνσης από τη λωρίδα, το LKA προειδοποιεί τον 
οδηγό και μπορεί να ασκήσει διακριτικά ροπή στο σύστημα 
διεύθυνσης για να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα του. 

Hyundai Smart Sense™

Navigation-based Smart Cruise Control - Curve (NSCC-C)
Χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα πλοήγησης για να 
προβλέπει στροφές ή ευθείες στον αυτοκινητόδρομο και να 
προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα για πιο ασφαλή 
οδήγηση.

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου με 
Πέδηση (BCA)
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω 
προφυλακτήρα, το σύστημα σάς προειδοποιεί για πιθανή 
διέλευση οχήματος στο τυφλό σημείο. Σε μία τέτοια 
περίπτωση, εάν ενεργοποιήσετε το φλας πριν από έναν 
ελιγμό, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα και το 
σύστημα θα εφαρμόσει επιλεκτική πέδηση ώστε να 
επαναφέρει ήπια την πορεία σας εκτός τροχιάς 
σύγκρουσης.

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης  με Κάθετα Διερχόμενα 
κατά την Όπισθεν με Πέδηση (RCCA)
Όταν κινείστε με την όπισθεν σε χώρο στάθμευσης 
περιορισμένης ορατότητας, το σύστημα όχι μόνο 
προειδοποιεί τον οδηγό εάν πλησιάζουν οχήματα από το 
πλάι, αλλά ενεργοποιεί αυτόματα και τα φρένα.

Ευφυής Περιοριστής Ταχύτητας - Intelligent Speed Limit 
Assist (ISLA) 
Το σύστημα αναγνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας στη 
διαδρομή και σας προειδοποιεί με οπτική και ηχητική 
ένδειξη όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας. Επιπλέον, σας 
υπενθυμίζει να αλλάξετε την ταχύτητα που έχει οριστεί στο 
Manual Speed Limit Assist ή Smart Cruise Control για να 
παραμείνετε εντός του ορίου ταχύτητας.

Σύστημα Προειδοποίησης Αναχώρησης Προπορευόμενου 
Οχήματος (LVDA) 
Αυτή η έξυπνη λειτουργία για οδήγηση στην πόλη, ειδοποιεί 
τον οδηγό εάν το προπορευόμενο όχημα ξεκινήσει από 
κατάσταση αναμονής, όπως σε κόκκινο φανάρι ή λόγω 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

Σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλούς Εξόδου - Safe Exit 
Warning (SEW)
Βοηθά έξυπνα στην αποφυγή ατυχημάτων, ανιχνεύοντας 
οχήματα που πλησιάζουν από πίσω και προβάλλει μία 
προειδοποίηση στην οθόνη και στον εξωτερικό καθρέπτη 
σε συνδυασμό με μία ηχητική προειδοποίηση, ώστε να μην 
ανοίξει ο πίσω επιβάτης την πόρτα του.

High Beam Assist (HBA) 
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το HBA όχι μόνο 
ανιχνεύει τα αντίθετα ερχόμενα αυτοκίνητα αλλά και όσα
βρίσκονται στην ίδια λωρίδα και αλλάζει αυτόματα μεταξύ 
μεγάλης και μεσαίας σκάλας φώτων.

Απολαύστε μέγιστη ασφάλεια και άνεση με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού στην γκάμα της Hyundai. 
Χάρη στο Hyundai Smart SenseTM, την προηγμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, το IONIQ 5 είναι εξοπλισμένο με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας ενεργητικής ασφάλειας για πρόσθετη ξεγνοιασιά. Επίσης είναι το πρώτο Hyundai με τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης 
Επιπέδου 2 με το Highway Driving Assist II, το οποίο βοηθάει στη διατήρηση της σωστής πορείας κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, 
προσαρμόζοντας την πορεία του αυτοκινήτου και αλλάζοντας αυτόματα ακόμα και λωρίδα κυκλοφορίας, αν ενεργοποιήσετε το φλας.
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Bluelink® Connected  
Car Services.
Οι υπηρεσίες τηλεματικής Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη 
συνδεσιμότητα στο νέο IONIQ 5, με online αναγνώριση φωνής και μία ευρεία γκάμα 
λειτουργιών που κάνουν το κάθε ταξίδι πιο άνετο και απολαυστικό. Πέραν των 
πολυάριθμων έξυπνων χαρακτηριστικών που μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής 
Bluelink, απολαμβάνετε και δωρεάν τριετή συνδρομή στο πακέτο LIVE Services της Hyundai 
ως μέρος του συστήματος πλοήγησης.

P

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο.
Με το σύστημα πλοήγησης και τηλεματικής 
του IONIQ 5, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή Bluelink για να αναζητήσετε 
τον προορισμό σας από το κινητό σας, 
προτού μπείτε στο αυτοκίνητο. Πλέον, δεν 
έχετε παρά να μπείτε στο IONIQ 5 και να 
πατήσετε ‘go’. Το Bluelink συγχρονίζει τη 
διαδρομή στο σύστημα πλοήγησης, ώστε να 
ξεκινήσετε το ταξίδι σας χωρίς καθυστέρηση.

Εντοπισμός του αυτοκινήτου σας.
Ξεχάσατε πού έχετε σταθμεύσει; Κανένα 
πρόβλημα. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή 
Bluelink και ο χάρτης θα σας οδηγήσει εκεί.

Κλείδωμα & ξεκλείδωμα θυρών από 
απόσταση.
Ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό 
σας; Μην ανησυχείτε, το IONIQ 5 θα σας 
ενημερώσει στέλνοντας ειδοποίηση στο 
κινητό σας. Μετά, εισάγοντας το PIN σας, 
μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε 
το αυτοκίνητό σας από το κινητό σας, 
πατώντας το σχετικό πλήκτρο στην 
εφαρμογή Bluelink.

On-demand διαγνωστικός έλεγχος. 
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε έναν πλήρη 
διαγνωστικό έλεγχο για την κατάσταση 
υγείας του αυτοκινήτου σας, μέσω της 
εφαρμογής Bluelink του smartphone σας. 

Connected Routing.
Θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 
την κυκλοφορία, πιο ακριβείς ώρες άφιξης 
και πιο αξιόπιστους επανυπολογισμούς 
διαδρομών ώστε να φτάνετε ταχύτερα στον 
προορισμό σας; Το σύστημα πλοήγησης, 
βασισμένο σε cloud, χρησιμοποιεί δεδομένα 
πραγματικού χρόνου και τα συνδυάζει και 
με παρελθοντικά δεδομένα, για καλύτερη 
πρόβλεψη και καθοδήγηση στη διαδρομή.

Εντοπιστής σταθμού φόρτισης.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα 
ξεμείνετε από μπαταρία. Το IONIQ 5 
προβάλλει πληροφορίες για σταθμούς 
φόρτισης σε πραγματικό χρόνο κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, όπως τοποθεσία, 
τύπος φορτιστή και διαθεσιμότητα.

Προγραμματισμός χρόνου φόρτισης.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να 
προγραμματίσετε τους χρόνους έναρξης και 
διακοπής φόρτισης ώστε να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
εκτός ωρών αιχμής, καθώς και για να 
βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας είναι 
πλήρως φορτισμένο. 

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη 
στάθμευση (Last Mile Navigation).
Εάν πρέπει να παρκάρετε το IONIQ 5 σας πριν 
φτάσετε στον τελικό προορισμό, μπορείτε να 
μεταφέρετε τις υπηρεσίες πλοήγησης από το 
αυτοκίνητο στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, με 
τη βοήθεια της επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) ή των Google Maps, το 
τηλέφωνό σας θα σας καθοδηγήσει ακριβώς 
στο σημείο που θέλετε. 

Live πληροφορίες στάθμευσης.
Βρείτε έναν χώρο στάθμευσης ταχύτερα, 
χωρίς στρες και άσκοπη κατανάλωση 
ενέργειας. Η υπηρεσία αυτή σας βοηθά να 
βρίσκετε και να συγκρίνετε επιλογές 
χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, 
σε γκαράζ, θέσεις στάθμευσης και σημεία 
στο δρόμο.

Ρυθμίσεις κλιματισμού από απόσταση.  
Πολύ κρύος καιρός; Κανένα πρόβλημα. Με την 
εφαρμογή μπορείτε να προθερμάνετε το 
αυτοκίνητό σας, να ξεπαγώσετε τα παράθυρα και 
να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση του τιμονιού, 
από όπου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, έχοντας ήδη 
συνδεθεί σε φορτιστή – όπως στο σπίτι, στο 
γκαράζ σας – μπορείτε να προγραμματίσετε την 
προθέρμανση του αυτοκινήτου ώστε να 
εξοικονομήσετε ενέργεια που θα χρειαστείτε 
αργότερα στο ταξίδι σας.
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Εξελιγμένη σπορ οδηγική ικανότητα. Τεχνολογία στην υπηρεσία της άνεσης.
Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς κίνηση με άλλη πηγή ενέργειας. Είναι ένας νέος οδηγικός κόσμος. Εδώ, η πρωτόγνωρη ροπή  
605 Nm και οι 325 ίπποι καλούνται να εναρμονισθούν με μία μεγάλη μπαταρία υψηλής τάσης. Η ευστάθεια απαιτεί μεγάλη μαεστρία 
και, ευτυχώς, αυτό είναι το ισχυρό όπλο της Hyundai.  

Στο IONIQ 5 η τεχνολογία δεν εξαντλείται σε πληθώρα υπομενού ή στοιχείων εντυπωσιασμού, παρά χρησιμοποιείται με τρόπο τέτοιο 
ώστε να εισάγει τους επιβάτες του σε έναν κόσμο άνεσης, ηρεμίας και πλήρους πρακτικότητας - όπως αρμόζει σε ένα πρωτοποριακό 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ευφυείς Αποσβεστήρες & Ανάρτηση Πολλαπλών Συνδέσμων
Οι ευφυείς αποσβεστήρες του IONIQ 5 (Smart Frequency Dampers) έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
διαχειρίζονται το βάρος της μπαταρίας υψηλής τάσης με μέγιστη ευστάθεια εκμηδενίζοντας 
τις ατέλειες του οδοστρώματος. H πίσω ανάρτηση 5 συνδέσμων ανήκει στη σωρεία 
ευρεσιτεχνιών που ενσωματώνει το IONIQ 5.

Τεστ διπλού ελιγμού 
Το ΙΟΝΙQ 5 πέρασε θριαμβευτικά την απαιτητική δοκιμή αποφυγής εμποδίου με διπλό ελιγμό 
(το περίφημο “τεστ ταράνδου” του km77.com) μάλιστα με 80km/h, μία από τις υψηλότερες 
ταχύτητες ιστορικά.

Vision Roof
Η πανοραμική οροφή (Vision Roof) με το ηλεκτρικά 
συρόμενο σκιάδιο επιτρέπει την πλήρη επαφή με το 
εξωτερικό περιβάλλον, όποτε εσείς το επιθυμείτε.Ψηφιακοί καθρέπτες

Ως άριστος συνδυασμός τεχνολογίας και αεροδυναμικής, οι πλήρως ψηφιακοί εξωτερικοί 
καθρέπτες (προαιρετικός εξοπλισμός) προβάλλουν με μέγιστη ευκρίνεια την εικόνα από το 
εξωτερικό του αυτοκινήτου στις εσωτερικές οθόνες υψηλής ανάλυσης. Η θέση των οθονών 
στις άκρες του εσωτερικού των θυρών είναι η βέλτιστη δυνατή για το οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ασύρματη φόρτιση κινητού
Έξυπνα ενσωματωμένη στη συρόμενη κεντρική νησίδα, η 
ασύρματη φόρτιση κινητού επεκτείνει και την τηλεφωνική 
σας αυτονομία.

Memory Seats
Το IONIQ 5 σας δίνει τη δυνατότητα για πλήρη ηλεκτρικό 
χειρισμό όλων των καθισμάτων με μια κίνηση, από την 
οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας. Επιπλέον, μπορείτε να 
αποθηκεύσετε την αγαπημένη σας διάταξη και να την 
ανακαλέσετε οποτεδήποτε θέλετε, αναλόγως των 
δραστηριοτήτων σας και του απαιτούμενου διαθέσιμου 
χώρου.

Θερμαινόμενο πίσω κάθισμα
Η ζεστασιά στο IONIQ 5 είναι προνόμιο όλων, ώστε να 
χαίρονται κάθε στιγμή στο εσωτερικό του.

Ηχοσύστημα BOSE®
Απολαύστε υψηλής ποιότητας ήχο με το BOSE® Premium 
Surround Sound, το ηχοσύστημα 8 ηχείων με sub-woofer. 

Smart Power Tailgate
Η έξυπνη θύρα αποσκευών, με ρυθμιζόμενο επίπεδο 
ανοίγματος, σας επιτρέπει να φορτώνετε τον χώρο 
αποσκευών χωρίς καμία κίνηση, απλά με το κλειδί στην 
τσέπη σας.

Επιδόσεις 
To ΙΟΝΙQ 5 θα επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,1’’ στις τετρακίνητες εκδόσεις με 
δύο ηλεκτροκινητήρες.
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Εξωτερικά χρώματα. Ζάντες και ελαστικά.
Επιλέξτε από εννέα εξωτερικά χρώματα, συμπεριλαμβανομένων πέντε νέων αποχρώσεων εμπνευσμένων από τη φύση, που 
προσφέρονται αποκλειστικά για το IONIQ 5. Ως μια ακόμη πρωτιά, τρεις από τις επιλογές διατίθενται με ματ φινίρισμα.

Οι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το IONIQ 5. Εκφράζουν τη σχεδιαστική του 
φιλοσοφία, τονίζουν τον ηλεκτρικό του χαρακτήρα και εναρμονίζονται όμορφα με το κομψό του προφίλ. Διατίθενται δύο διαστάσεις 
ζάντας, 19” και 20”, αναλόγως έκδοσης εξοπλισμού.

Αtlas White (SAW)

Cyber Gray Metallic (C5G)

Abyss Black Pearl (A2B)

Galactic Gray Metallic (R3G)

Αtlas White Matte (WAM)Digital Teal Green Pearl (M9U)

Lucid Blue Pearl (U3P)

Shooting Star Gray Matte (T5R)

Gravity Gold Matte (W3T)

 
Ζάντες αλουμινίου 20” 

 
Ζάντες αλουμινίου 19” 

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο IONIQ 5, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή 
διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε.   
Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT EV A GOE

Tyre type identifier 924612

Tyre size designation 255/45R20

Load-capacity index 105

Speed category symbol W

Fuel efficiency class B

Wet grip class B

External rolling noise class B

External rolling noise value 72

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 22/20

Date of end of production

Load version XL

Additional information 255/45 R20 105W XL PILOT SPORT EV ACOUSTIC
GOE  MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4 SUV AC

Tyre type identifier 317621

Tyre size designation 255/45R20

Load-capacity index 105

Speed category symbol Y

Fuel efficiency class C

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 72

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 50/20

Date of end of production

Load version XL

Additional information 255/45 R20 105Y XL TL PILOT SPORT 4 SUV
ACOUSTIC MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PRIMACY 4 A GOE

Tyre type identifier 669466

Tyre size designation 235/55R19

Load-capacity index 105

Speed category symbol W

Fuel efficiency class A

Wet grip class B

External rolling noise class B

External rolling noise value 70

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 27/20

Date of end of production

Load version XL

Additional information 235/55 R19 105W XL TL PRIMACY 4 SUV
ACOUSTIC GOE MI
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Αποχρώσεις Καθισμάτων.

Γκρι σκούρο/ανοιχτό Ανοιχτό γκρι/σκούρο πράσινοΜαύρο

Ειδικό ανακυκλωμένο 
ύφασμα (μαύρο)

Ειδικό βιολογικό ύφασμα 
(μαύρο)

Συνδυασμός μάλλινου 
υφάσματος και οικολογικά 
επεξεργασμένου δέρματος 
(μαύρο)

Οικολογικά επεξεργασμένο
δέρμα (μαύρο)

Οικολογικά επεξεργασμένο 
δέρμα (ανοιχτό γκρι)

Οικολογικά επεξεργασμένο
δέρμα (ανοιχτό γκρι) με 
κόκκινη διακοσμητική ραφή

Επιλέξτε από τρεις ιδιαίτερες επενδύσεις εσωτερικού. Αναλόγως έκδοσης, το εσωτερικό του IONIQ 5 διατίθεται σε αποχρώσεις 
μαύρου, δίχρωμου γκρι ή συνδυασμό ανοιχτού γκρι με σκούρο πράσινο.

Διαστάσεις.

1.647mm

1.890mm

3.000mm
4.635mm

Μαύρο (ΝΝΒ) Δίχρωμο
Light Grey - Dark Grey (YGN)

Δίχρωμο
Dark Green-Light Grey (VKE)

Βασικός Εξοπλισμός Κατόπιν παραγγελίας Κατόπιν παραγγελίας
μόνο για την έκδοση Limited

Premium

Distinctive

Premium

Distinctive

Limited

Limited Limited

Χρώματα & Επενδύσεις Εσωτερικού.
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Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™  PREMIUM DISTINCTIVE LIMITED
ESC & ABS / VSM: Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP ● ● ●
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας και κεντρικός (7 στο σύνολο) ● ● ●
TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών με ένδειξη ανά τροχό ● ● ●
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με τρίτο σημείο πρόσδεσης Top Tether ● ● ●
Κλείδωμα θυρών για προστασία παιδιών ● ● ●
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112 ● ● ●
Hyundai Smart SenseTM MCB - Σύστημα Αυτόματης Πέδησης μετά την 1η πρόσκρουση (Αποφυγής Πολλαπλής Πρόσκρουσης) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Mέσον της Λωρίδας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM HDA - (Highway Driving Assist) Σύστημα Προηγμένης Υποβοήθησης σε Αυτοκινητόδρομο ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Junction Turning - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση κατά τη στροφή σε διασταύρωση) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM BCA - Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου με Πέδηση - ● ●
Hyundai SmartSenseTM RCCΑ - Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης  με Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν με Πέδηση - ● ●
Hyundai SmartSenseTM SEW - Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης κατά το άνοιγμα των Θυρών - ● ●
Hyundai SmartSenseTM SCC w/ Stop & Go - Προσαρμοζόμενος αυτόματος έλεγχος ταχύτητας με λειτουργία στάσης-επανεκκίνησης ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής στα Όρια Ταχύτητας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM Rear Occupant Alert - Σύστημα Προειδοποίησης εγκατάλειψης προσώπου στο πίσω κάθισμα ● ● ●
Άνεση
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με εσωτερικό συμπυκνωτή (inner condenser) για ενισχυμένη αυτονομία ● ● ●
Αυτόματη αποθάμβωση και φίλτρο ελέγχου ατμόσφαιρας καμπίνας ● ● ●
Ενισχυμένο σύστημα θέρμανσης (PTC) ● ● ●
Αεραγωγοί πίσω επιβατών ● ● ●
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (εμπρός με λειτουργίες auto up/down και safety) ● ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες ● ● ●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ● ● ●
Ηχομονωτική επένδυση πρόσθιου παρμπρίζ (acoustic film windshield) ● ● ●
Καπώ με ηχομονωτική εσωτερική επένδυση και αμορτισέρ αερίου ● ● ●
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό & immobilizer με συναγερμό παραβίασης ● ● ●
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας ● ● ●
Πλήκτρο εκκίνησης "Start" ● ● ●
Υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων με αποθηκευτικό χώρο ● ● ●
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας ● ● ●
Υπολογιστής ταξιδιού ● ● ●
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Autohold ● ● ●
Ρυθμιζόμενο ύψος ζωνών ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού ● ● ●
Προσκέφαλα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ● ● ●
Προσκέφαλα τριών πίσω επιβατών ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ● ● ●
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40 ● ● ●
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά ● ● ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ● ● ●
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ● ● ●

Εξοπλισμός Εκδόσεων. Άνεση PREMIUM DISTINCTIVE LIMITED
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος οδηγού με τεχνολογία Air Cell ● ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος συνοδηγού με τεχνολογία Air Cell - - ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 4 κατευθύνσεων - ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 4 κατευθύνσεων - - ●
Πλάτες πίσω πλευράς καθισμάτων οδηγού-συνοδηγού με προστατευτική επένδυση και θήκη ● ● ●
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με επιλογέα 3 επιπέδων - ● ●
Θερμαινόμενα καθίσματα πίσω επιβατών - - ●
Αεριζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με επιλογέα 3 επιπέδων - - ●
Συρόμενο ντουλάπι συνοδηγoύ με αποθηκευτικό χώρο 9,4 lt ● ● ●
Συρόμενη κεντρική "νησίδα" (υποβραχιόνιο - αποθηκευτικός χώρος, διαδρομή 140mm) - ● ●
4 x Θύρες USB ταχείας φόρτισης στην κεντρική "νησίδα" (2 θύρες εντός νησίδας για εμπρός επιβάτες, 2 θύρες στο εξωτερικό της για τους 
πίσω επιβάτες) - ● ●

Συρόμενα (μηχανικά) καθίσματα πίσω δεξιά και πίσω αριστερά επιβατών ● ● ●
Ανακλινόμενη (μηχανικά) πλάτη καθισμάτων πίσω δεξιά και πίσω αριστερά επιβατών ● ● ●
Ηλεκτρικά θερμαινόμενο τιμόνι - ● ●
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων - ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά ● - -
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων - ύφασμα από βιολογικά υλικά  με κεντημένο γράφημα "IONIQ Pixels" - ● -
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων - δέρμα με οικολογική επεξεργασία - - ●
Ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων περιμετρικά των δερμάτινων επενδύσεων - - ●
Smart Power Tailgate - Έξυπνη θύρα αποσκευών (ρύθμιση 4 επιπέδων ανοίγματος, ενεργοποίηση με smart key) - - ●
Μεταλλικά πεντάλ οδηγού - - ●
Shift by wire (επιλογέας αυτομάτου κιβωτίου ηλεκτρονικά, με περιστροφικό επιλογέα στο τιμόνι) ● ● ●
Χειριστήρια ελέγχου αναγεννητικής πέδησης +/- στο τιμόνι (paddle shifters) ● ● ●
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select) με πλήκτρο στο τιμόνι (Eco, Normal, Sport + έξτρα προφίλ SNOW μόνο για 4WD εκδόσεις) ● ● ●
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις ταχύτητας (cruise control), αναγνώρισης φωνής, Bluetooth, ηχοσυστήματος ● ● ●
Τιμόνι δύο ακτίνων με δερμάτινη επένδυση ● ● ●
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος ● ● ●
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης αυτόματης σκούρυνσης - ● ●
Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό ● ● ●
Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός ● ● ●
Αισθητήρας βροχής ● ● ●
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου - ● ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη ● ● ●
Deluxe εσωτερικά μαρσπιέ με γράφημα και λογότυπο IONIQ - - ●
Συρόμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών, πλήρως αποσπώμενο για φόρτωση ογκωδών αντικειμένων ● ● ●
Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευών ● ● ●
Αποθηκευτικός χώρος με διαμόρφωση κάτω από το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ● ● ●
Άγκιστρα στερέωσης αποσκευών στον χώρο αποσκευών ● ● ●
Επιπρόσθετος χώρος αποθήκευσης αντικειμένων στον χώρο του κινητήρα ● ● ●
Ορατότητα
Εμπρός φώτα ημέρας και θέσης LED ● ● ●
Εμπρός φώτα μεσαίας και μεγάλης σκάλας LED (Multi MFR) ● ● ●
Εμπρός φώτα μεσαίας και μεγάλης σκάλας Dual LED (Low & High Projection) - - ●
Εμπρός διακοσμητικός κεντρικός φωτισμός LED σχήματος "V" - - ●
Πίσω αεροτομή με ενσωματωμένο φως πέδησης LED ● ● ●
Πίσω φώτα LED ● ● ●
Πίσω φως ομίχλης LED ● ● ●
Αυτόματο άναμμα φώτων ● ● ●
Αυτόματη λειτουργία φώτων κατά την είσοδο (Welcome) και έξοδο (Escort) από το όχημα ● ● ●
Υαλοκαθαριστήρες τύπου AERO ● ● ●
Φως ανάγνωσης LED οροφής εμπρός επιβατών ● ● ●
Φως ανάγνωσης LED οροφής πίσω επιβατών ● ● ●
Φωτισμός εμπρός χώρου αποσκευών LED ● ● ●
Φωτισμός κύριου χώρου αποσκευών ● ● ●
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας ● ● ●
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης ● ● ●
Augmented Reality Head-Up Display: σύστημα ανακλαστικής προβολής ενδείξεων στο πεδίο όρασης του οδηγού - - ●
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης ● ● ●
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Συνδεσιμότητα και Ηχοσύστημα PREMIUM DISTINCTIVE LIMITED
Έγχρωμη οθόνη οργάνων 12,3'' TFT LCD με ρεοστάτη ● ● ●
Παραμετροποιήσιμη οθόνη οργάνων, δύο διαφορετικών αποχρώσεων (day/night/auto mode) και επιπλέον θεμάτων βάσει προφίλ 
οδήγησης ● ● ●

Έγχρωμη οθόνη πολυμέσων και πλοήγησης 12,3'' AVN τεχνολογίας αφής LCD συστήματος πολυμέσων, πλοήγησης, με φωνητική ρύθμιση 
κλιματισμού και θέρμανσης καθισμάτων, επιλογές SmartSense, επιλογή ήχων φύσης ● ● ●

Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation ) ● ● ●
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 3-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, 
ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ) ● ● ●

Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth® ● ● ●
Σύστημα πολυμέσων και ήχου MP3 player, με RDS και DAB ● ● ●
Ηχοσύστημα 6 ηχείων (4 ηχεία & 2 υψίσυχνα -tweeters) ● ● -
BOSE® Premium Surround Sound - Ηχοσύστημα 8 ηχείων και sub-woofer - - ●
Θύρα USB στην κεντρική κονσόλα ● ● ●
Παροχή ρεύματος στην κεντρική κονσόλα ● ● ●
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ● ● ●
Bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής ● ● ●
Σύνδεση με smartphone Android μέσω εφαρμογής Android Auto ● ● ●
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay ● ● ●
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην έγχρωμη οθόνη αφής ● ● ●
Κεραία οροφής τύπου "πτερύγιο καρχαρία" σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα ● ● ●
V2L (Vehicle-to-Load) Outside: εξωτερική πρίζα 220V ευρωπαϊκού τύπου (θύρα φόρτισης) - ● ●
V2L (Vehicle-to-Load) Inside: εσωτερική πρίζα 220V ευρωπαϊκού τύπου (χώρος πίσω επιβατών) - - ●
Τροχοί, Φρένα, Αναρτήσεις
Δισκόφρενα εμπρός 18'' ● ● ●
Δισκόφρενα πίσω 18'' ● ● ●

Αναρτήσεις εμπρός MacPherson 
Strut

MacPherson  
Strut

MacPherson 
Strut

Αναρτήσεις πίσω Multi-link Multi-link Multi-link
Εμπρός και πίσω αναρτήσεις με ενισχυμένους αποσβεστήρες κραδασμών ● ● ●
Ζάντες αλουμινίου 19″, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες με ελαστικά Michelin 235/55 R 19 ● ● -
Ζάντες αλουμινίου 20″, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες με ελαστικά Michelin 255/45 R 20 - - ●
Κιτ επισκευής ελαστικού ● ● ●

● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός,  - Δεν διατίθεται   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Κινητήρες 58 kWh (RWD, 170ps) 77 kWh (RWD, 229ps) 77 kWh (AWD, 325ps)
Καύσιμο Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός
Τύπος κινητήρα Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (x2)
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μειωτήρας μονής ταχύτητας Μειωτήρας μονής ταχύτητας Μειωτήρας μονής ταχύτητας
Ισχύς (kW) 125 168 239
Ισχύς (ps) 170 229 325
Pοπή (Nm) 350 350 605

Μπαταρία Υψηλής Τάσης
Χωρητικότητα (kWh) 58,2 77,4 77,4
Τεχνολογία Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση (V) 522,7 697 697
Ισχύς εξόδου (kW) 195 272 272

Ενεργειακή Πυκνότητα (kWh/kg) 156,7 162,6 (standard φόρτιση) 
162,2 (ταχεία φόρτιση)

162,6 (standard φόρτιση) 
162,2 (ταχεία φόρτιση)

Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC τριφασική παροχή (On-Board Charger) (kW) 10,5 10,5 10,5

Αυτονομία (AER) κατά WLTP
Αστικός Κύκλος 646 (19") / 587 (20") 710 (19") / 687 (20") 672 (19") / 626 (20")
Συνδυαστικός Κύκλος 451 (19") / 384 (20") 507 (19") / 476 (20") 481 (19") / 454 (20")
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)                                                                                                                                 0,292 (19") - 0,297 (20")       

Καταναλώσεις (kWh/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση Συνδυαστικός Κύκλος (kWh/100km) 16,7 17,0 (19") / 18,0 (20") 17,9 (19") / 19,1 (20")
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP 0 0 0

Διάρκεια Φόρτισης (κατά προσέγγιση)
Απλή πρίζα Schuko οικίας 28 ώρες 37 ώρες 37 ώρες
AC Wallbox 11 kW (διάρκεια για πλήρη φόρτιση 10-100%) 4 ώρες & 59 λεπτά 7 ώρες & 20 λεπτά 7 ώρες & 20 λεπτά
Ταχυφορτιστής DC 50 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%) 46 λεπτά 62 λεπτά 62 λεπτά
Ταχυφορτιστής DC 350 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%) 18 λεπτά 18 λεπτά 18 λεπτά

Ανάρτηση - Πέδηση
Εμπρός Ανάρτηση Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης
Πίσω Ανάρτηση Multi -link πολλαπλών συνδέσμων
Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι 18''
Πίσω σύστημα πέδησης Δίσκοι 18''

Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά
Απόσταση από το έδαφος (mm) 160 160 160

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 1.830-1.910 1.935-2.015 2.045-2.125
Μέγιστο μεικτό βάρος σε κιλά 2.370 2.450 2.560
Χώρος αποσκευών (lt)                                                                                                                                   VDA: 527  (SAE: 770) 
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα                                                                                                                                VDA: 1.587  (SAE: 1.680) 
Επιπρόσθετος χώρος αποσκευών εμπρός (frunk) (lt) VDA: 57 VDA: 57 VDA: 24
Φορτίο οροφής (kg) 80 80 80
Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα 750 / 750 750 / 1.600 750 / 1.600

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κολώνα (R-MDPS)
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,99

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 185 185 185
0-100 km/h (σε λειτουργία Normal Mode) (sec) 8,5 7,3 5,1

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ. 2 / 30.000 2 / 30.000 2 / 30.000

Premium Distinctive Limited

Εξοπλισμός Εκδόσεων (συνέχεια).
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Φτιαγμένο από το περιβάλλον… 
για το περιβάλλον.

Συνεργασία Hyundai με Healthy Seas.

Το IONIQ 5 αποδεικνύει ότι όταν θες να σεβαστείς το περιβάλλον, δεν υπάρχουν όρια στο τί μπορείς να κάνεις. Έτσι, το IONIQ 5 έχει 
να επιδείξει πρωτόγνωρη εφευρετικότητα στο πώς η Hyundai αξιοποίησε τα φυσικά, ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά που το 
κοσμούν. Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την καμπίνα. Τα καθίσματα φέρουν επένδυση δέρματος 
οικολογικής επεξεργασίας με φυτικά εκχυλίσματα από  λιναρόσπορο. Πρώτες ύλες που εξάγονται από ζαχαροκάλαμο 
χρησιμοποιούνται στην επένδυση  οροφής, στη μοκέτα και στα καλύμματα των καθισμάτων – μία λύση ανακυκλώσιμη όσο και  
ελκυστική. Επίσης χρησιμοποιούνται επενδύσεις από απαλό ύφασμα φτιαγμένο από μαλλί και νήματα  πολυεστέρα καθώς και πλεχτό 
υλικό από νήματα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια PET. Επιφάνειες όπως το ταμπλό, οι διακόπτες, το τιμόνι 
και τα πάνελ θυρών φέρουν  επικάλυψη βιολογικής βαφής από πολυουρεθάνη, που αποτελείται από έλαια προερχόμενα από άνθη  
κράμβης (ελαιοκράμβης) και από καλαμπόκι – μία ακόμα συμβολή στη βιωσιμότητα στις διαδικασίες παραγωγής μας.

Τα έτη 2021 και 2022, χάρη στην υποστήριξη της Hyundai, η Healthy Seas διοργάνωσε και πραγματοποίησε τον μεγαλύτερο 
καθαρισμό που έγινε ποτέ στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή γύρω από την Ιθάκη. 
Χάρη στις προσπάθειες της Hyundai και της Healthy Seas και προκειμένου να υποστηριχθεί η κυκλική οικονομία, τα απορρίμματα 
που ανασύρονται από τις θάλασσες και τα ανακτημένα δίχτυα ψαρέματος θα αναγεννηθούν, μαζί με άλλα νάιλον απορρίμματα από 
τη συνεργαζόμενη με την Healthy Seas, Aquafil, σε νήμα ECONYL®. Από την αρχή της κυκλοφορίας του IONIQ 5, η Hyundai δίνει στους 
Ευρωπαίους πελάτες τη δυνατότητα να εξοπλίσουν το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητό τους με βιώσιμα πατάκια από νήμα ECONYL®. H 
χρήση αυτού του αναγεννημένου υλικού θα επεκταθεί και σε άλλα μελλοντικά οχήματα Hyundai καθώς και σε επώνυμα προϊόντα και 
δώρα.

Φυτά αποτέλεσαν συστατικά για καθίσματα και τάπητες.

Η ύφανση των επενδύσεων σε καθίσματα, οροφή και
δάπεδο, περιλαμβάνει βιολογικές ύλες που προέκυψαν
από την επεξεργασία ζαχαροκάλαμου και αραβοσίτου, 
ενώ το δέρμα που κοσμεί το εσωτερικό του IONIQ 5 
αποκτά τη ζεστή απόχρωσή του χάρη στη βαφή από έλαιο
λιναρόσπορου. 

Ανακυκλωμένες φιάλες μεταμορφώθηκαν σε ύφασμα.

Για κάθε IONIQ 5, έως 32 πλαστικές φιάλες
θρυμματίστηκαν σε πλαστικά ρινίσματα, που έλιωσαν
και γνέθηκαν σε νήμα, που πλέχτηκε ώστε να
δημιουργήσει μία ελκυστική υφασμάτινη επένδυση.

Άνθη που δημιούργησαν βαφή.

Οι θύρες και η επένδυση του άνω μέρους του ταμπλό 
του IONIQ 5 βάφονται με βιολογική χρωστική
που περιέχει έλαια από εκχυλίσματα φυτών,
όπως τα άνθη γογγυλιών και ο αραβόσιτος.
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Charge my Hyundai. IONITY.
Η φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματός σας δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.

Καλώς ήρθατε στο Charge my Hyundai: μια ολοκληρωμένη και εύχρηστη λύση δημόσιας φόρτισης που στο άμεσο μέλλον
πρόκειται να σας παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 230.000 σημεία φόρτισης σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας:
• Ευκολία - ο σταθμός φόρτισης ξεκλειδώνεται και η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα.
• Απλότητα - η φόρτιση σε όλες τις χώρες γίνεται με ένα μόνο συμβόλαιο μέσω e-roaming. Έτσι έχετε μία εφαρμογή, μία
κάρτα, ένα τιμολόγιο.
• Αυτοματισμό - η πληρωμή γίνεται αυτόματα μετά την καταχώρηση της μεθόδου πληρωμής.
• Διαφάνεια - οι χρεώσεις φόρτισης και το εκτιμώμενο κόστος παρουσιάζονται αναλυτικά.
Το Charge myHyundai διατίθεται προς το παρόν σε 10 Ευρωπαϊκές αγορές: Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ προγραμματίζεται επέκταση της υπηρεσίας στο άμεσο μέλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον τοπικό ιστότοπο της ChargemyHyundai στο: www.chargemyhyundai.com 

Με την κοινοπραξία IONITY τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με ηλεκτρικά οχήματα γίνονται πλέον πραγματικότητα. Η εταιρεία  
κατασκευάζει και λειτουργεί ένα δίκτυο φόρτισης υψηλής ισχύος κατά μήκος των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας  
τεχνολογία αιχμής με ισχύ φόρτισης έως 350 kW. Οι οδηγοί επωφελούνται από μέγιστες ταχύτητες φόρτισης και αντίστοιχα  
σύντομους χρόνους. Οι φορτιστές παρέχουν πάντα 100% ανανεώσιμη ενέργεια για οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων και με ουδέτερο  
αποτύπωμα άνθρακα. Το Hyundai Motor Group έγινε πρόσφατα ο τελευταίος μέτοχος που προσχώρησε στην κοινοπραξία IONITY.   
 
Μέσω της συμμετοχής της σε αυτήν την κοινοπραξία, η Hyundai θα συμβάλλει στην επέκταση της IONITY σε όλη την Ευρώπη,  
προωθώντας την περαιτέρω υιοθέτηση της κινητικότητας μηδενικών εκπομπών.
Σε ορισμένες χώρες, οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών μοντέλων Hyundai απολαμβάνουν δωρεάν μονοετή συνδρομή στην IONITY, που  
αποτελεί μέρος της νέας πανευρωπαϊκής ολοκληρωμένης υπηρεσίας δημόσιας φόρτισης της Hyundai, Charge myHyundai. Οι  
πελάτες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα σταθμούς φόρτισης με τη βοήθεια του συστήματος πλοήγησης του αυτοκινήτου τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον τοπικό ιστότοπο της ChargemyHyundai στο: www.chargemyhyundai.com 
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Το πιο πολυβραβευμένο μοντέλο της Hyundai.
Το IONIQ 5 πρόκειται για τον απόλυτο νικητή καθώς έχει διακριθεί μεταξύ άλλων ως το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου για το 
2022, αποδεικνύοντας ότι συνδυάζει στον μέγιστο βαθμό όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να γίνει το πρότυπο για τα 
αυτοκίνητα του μέλλοντος.

Η διάκριση του IONIQ 5 δεν είναι τυχαία, καθώς εκτός από Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022, έχει διακριθεί σε πληθώρα 
θεσμών με πολλαπλά βραβεία σε ό,τι αφορά τη σχεδίασή του, τις καινοτομίες του, τον πρακτικό και οικογενειακό χαρακτήρα του.  
Το πλήθος και μόνο των βραβείων, πέρα από αδιάψευστο κριτήριο των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, καθιστά το IONIQ 5  
ως το πιο πολυβραβευμένο αυτοκίνητο από τότε που η Hyundai ξεκίνησε να κατασκευάζει αυτοκίνητα.

IONIQ 5 AWARDS 2022
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Ανθρωποκεντρική, πρωτοποριακή 
ηλεκτροκίνηση.

Κάθε νέο Hyundai θωρακίζεται με την κορυφαία στην αγορά πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση ακόμη και για 
εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας:

    • 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
    • 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
    • 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
    • 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής,
    • 8 χρόνια / 160.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης.

Προϊόν της καινοτομικής κληρονομιάς της Hyundai, η ονομασία IONIQ είναι υπογραφή για τη νέα σειρά αποκλειστικά ηλεκτρικών 
οχημάτων μας. Ενσαρκώνει το συνολικό όραμα της Hyundai για συνεισφορά στην Πρόοδο για τον Άνθρωπο με πρωτοποριακές  
προτάσεις που προσφέρουν συναίσθημα και ποιοτικές στιγμές. Η μάρκα IONIQ ενσαρκώνει το όραμά μας για την ευφυή  
κινητικότητα. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε έναν προηγμένο, ηλεκτροκίνητο, διασυνδεδεμένο τρόπο ζωής για όλους.  
Το IONIQ 5 είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Hyundai, σχεδιασμένο από λευκό χαρτί στη νέα, αποκλειστικά για  
ηλεκτρικά οχήματα, πλατφόρμα E-GMP της Hyundai. Προσφέρει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα όχημα απόλυτα 
φιλικό προς το περιβάλλον που ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες τους από ένα σύγχρονο οικογενειακό αυτοκίνητο αυτής της  
κλάσης. Με έναν φουτουριστικό crossover σωματότυπο και ένα πρωτόγνωρο εσωτερικό φιλοσοφίας «έξυπνου living room»,  
το IONIQ 5 αποτελεί το πρώτο μοντέλο της σειράς IONIQ και τον προπομπό για τα επόμενα ηλεκτρικά οχήματα της Hyundai.

Σήμερα η Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που ήδη παράγει σε  
μαζική κλίμακα παραγωγής όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης (από 48V 
υβριδικά, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, έως και υδρογονοκίνητα 
αυτοκίνητα, που αντί καυσαερίου εκπέμπουν... καθαρό νερό). Το 2020 συμπλήρωσε 30 χρόνια  
συστηματικής επένδυσης στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση.

H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Ταυτόχρονα όμως  
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία πενταετία: 

• Η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας βραβεύει τη Hyundai μέσα 
στις 3 καλύτερες, σε σύνολο 25 μαρκών αυτοκινήτου, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Στην JD Power  
Γερμανίας η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στην πρώτη 3άδα τo 2019. 

• H ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας το 2017 ανέδειξε τη Hyundai No 2  
ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες. Στις ΗΠΑ η ίδια έρευνα, κατατάσσει τη Hyundai στις  

3 καλύτερες, ανάμεσα στις 32 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου, σταθερά τα έτη 2017, 2018 και 2019. 

• Η Hyundai στέφεται “Κατασκευαστής της Χρονιάς” το 2018 από το BBC TopGear Magazine και το 2019 από τα βρετανικά 
Automotive Management Awards. Δύο έτη νωρίτερα το AutoBild Quality Report Γερμανίας αναδεικνύει τη Hyundai No 1 ανάμεσα 
στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου. Την ίδια χρονιά, όπως και το 2019, η Hyundai βραβεύεται για τις καινοτομίες της  
από τον γερμανικό θεσμό Automotive Innovations Awards.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.

Συμμετέχουμε στα απαιτητι-
κότερα πρωταθλήματα αγωνι-
στικής οδήγησης στον κόσμο, 
κερδίζοντας πολύτιμη τεχνο-
γνωσία που μεταφέρουμε στα 
εμπορικά μας μοντέλα. 
Είμαστε υπερήφανοι για την 

κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
WRC το 2019 και το 2020 και φυσικά για την πο-
λυβραβευμένη σειρά μοντέλων υψηλών επιδό-
σεων με την υπογραφή “N”. 

Σχεδιάζουμε τα μοντέ-
λα μας, με το απαιτη-
τικό στοίχημα να συν-
δυάζουν διαχρονική 
καλαισθησία με εργο-
νομία. Ένα καλοσχεδια- 
σμένο και εργονομικό 

αυτοκίνητο προσφέρει ομορφότερη καθημερι-
νότητα, αλλά και καλύτερη μεταπωλητική αξία. 
Το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας 
αντανακλάται στις διαρκείς βραβεύσεις των μο-
ντέλων Hyundai, με αποκορύφωμα τη βράβευ-
ση της Hyundai στα Red Dot Design Awards ως 
Brand of the Year 2018 από όλες τις κατηγορίες.

MOTORSPORT

Η Hyundai τα τελευταία 7 
συνεχόμενα έτη συγκαταλέ-
γεται στις 40 ισχυρότερες σε 
αξία Μάρκες στον πλανήτη, 
ανάμεσα σε όλες τις κατη-
γορίες προϊόντων και υπη-

ρεσιών, σύμφωνα με τον θεσμό Best Global 
Brands της Interbrand. Πρόκειται για μία κα-
ταξίωση που αντανακλά όχι μόνο τη σημερινή 
καλή της φήμη, αλλά και τις θετικές προσδο-
κίες που δημιουργούν οι καινοτομίες και τα 
νέα μοντέλα για το μέλλον της Μάρκας.
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Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr

 Hyundai Greece

IONIQ 5 2022-09 ALL

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και 
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος 
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού 
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο 
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το 
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει 
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως 
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε 
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.


