IONIQ 5
Príslušenstvo

Originálne

Odvážne. Asertívne. Originálne.
Model IONIQ 5 kombinuje natiahnuté povrchy so širokým účelným postojom, vďaka čomu predstavuje majstrovské dielo minimalistického dizajnu.
Túto filozofiu dopĺňa naše originálne príslušenstvo, ktoré je navrhnuté a vyrobené podľa rovnako prísnych štandardov. Vďaka príslušenstvu, ktoré sa
dokonale zladí s vozidlom a zachová čistotu dizajnu modelu IONIQ 5, môžete vozidlu pridať trochu svojej osobnosti.

Originálne kolesá

Originálne ťažné zariadenia

Príslušenstvo založené na využívaní biologických zdrojov

Konštrukčná celistvosť sa overuje komplexným testovaním

Prísne testovanie podľa noriem výrobcu originálneho
vybavenia

Vyrobené až z 90 % z biologických zdrojov

Vyvinuté v súlade s požiadavkami originálneho vybavenia
V súlade so špecifikáciami originálneho vybavenia Hyundai
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Normy CARLOS BC pre nosič na bicykle a CARLOS TC
pre príves/karavan zaisťujú úplnú bezpečnosť

Navrhnuté tak, aby optimálne pasovali
– vaňa do batožinového priestoru, rozšírenie batožinového
priestoru a vaňa do predného batožinového priestoru

Lakovací proces E-coat pre efektívnu prevenciu
pred vznikom korózie

Podporujeme zodpovednú výrobu bioplastov
podľa požiadaviek ISCC

Štýl

Štýl

Vytvorte si vlastný štýl.
Zosilnite pôsobivý vizuálny dojem modelu IONIQ 5 svetelnými prvkami, ktoré sú štýlové a praktické zároveň. Alebo si vyberte z dizajnových doplnkov, ktoré boli navrhnuté špeciálne na doplnenie individuálneho
charakteru modelu IONIQ 5. Súčasťou sortimentu sú kryty na vonkajšie spätné zrkadlá, bočné lišty v čiernej farbe Piano black alebo v prevedení z brúseného hliníka.

LED osvetlenie priestoru na nohy, modré, prvý rad, 99650ADE20

LED osvetlenie priestoru na nohy, biele, prvý rad, 99650ADE20W

Súprava športových pedálov, GIF05AK010

LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí batožinového priestoru

Osvetlenie priestoru pod nohami diódami LED

Súprava športových pedálov

Už nikdy viac sa nebudete cítiť bezmocný pri hľadaní nejakej veci v tme. Ani do
ničoho počas toho nestupíte. LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí
batožinového priestoru sa rozsvieti hneď po otvorení dverí batožinového priestoru.
Vychutnajte si dokonalú viditeľnosť v batožinovom priestore aj mimo neho!

Zvýraznite prémiovú atmosféru v kabíne pomocou skrytého osvetlenia priestoru pod
nohami. Vytvára žiaru uvítacieho osvetlenia pomocou rafinovaného osvetlenia
priestoru pri každom otvorení a zatvorení dverí. Dostupné v modrej a klasickej bielej
farbe.

Doprajte svojim pedálom športovejší vzhľad. Tieto kovové pedále sa môžu pochváliť
úžasnou povrchovou úpravou. GIF05AK010

LED osvetlenie batožinového priestoru a dverí batožinového priestoru, 99652ADE00
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Štýl

Čierna Piano black

1

3

Bočná ozdobná lišta, GI271ADE00BL

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, GI491ADE00BL

2

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá, GI431ADE00BL

Exteriérová štýlová súprava, GI300ADE00BL

Bočné ochranné lišty dverí

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

Exteriérová štýlová súprava: 1 Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá/2 Bočná ozdobná lišta/3 Ozdobná lišta dverí batožinového priestoru

Doprajte viac prémiovej dynamiky bočným dverám vášho modelu IONIQ 5 pomocou týchto bočných
líšt v čiernej farbe Piano black.

Špičková elegancia v každom detaile. Tieto pruhy v čiernej farbe Piano
black dodávajú dverám batožinového priestoru štýlový detail.

S týmito krytmi spätných zrkadiel v čiernej farbe Piano black pridáte
exteriéru vášho vozidla výrazný dizajnový detail.

Vystúpte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre nový model IONIQ 5, za ktorými sa ľudia budú otáčať. Štýlová súprava obsahuje kryty spätných zrkadiel,
bočnú ozdobnú lištu a ozdobnú lištu dverí batožinového priestoru v čiernej farbe Piano black.

6

7

Štýl

Vzhľad lešteného hliníka

1

3

2

Bočná ozdobná lišta, GI271ADE00BR

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru, GI491ADE00BR

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá, GI431ADE00BR

Exteriérová štýlová súprava, GI300ADE00BR

Bočné ochranné lišty dverí

Ozdobná lišta na dvere batožinového priestoru

Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá

Exteriérová štýlová súprava: 1 Kryty na vonkajšie spätné zrkadlá/2 Bočná ozdobná lišta/3 Ozdobná lišta dverí batožinového priestoru

Doprajte viac prémiovej dynamiky bočným dverám vášho modelu IONIQ 5 pomocou týchto bočných
líšt z brúseného hliníka.

Špičková elegancia v každom detaile. Tieto pruhy vo farbe brúseného
hliníka dodávajú dverám batožinového priestoru štýlový detail.

S týmito krytmi spätných zrkadiel v prevedení z brúseného hliníka pridáte
exteriéru vášho vozidla výrazný dizajnový detail.

Vystúpte z davu s týmto štýlovým sortimentom doplnkov pre nový model IONIQ 5, za ktorými sa ľudia budú otáčať. Štýlová súprava obsahuje kryty spätných
zrkadiel, bočnú ozdobnú lištu a ozdobnú lištu dverí batožinového priestoru v prevedení z brúseného hliníka.
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Štýl

Emblémy, športové pruhy, biele, GI200ADE00WH

Emblémy, športové pruhy, čierne, GI200ADE00BL

Emblémy, športové pruhy
Upútajte pozornosť pomocou týchto športových pruhov, za ktorými sa ľudia budú otáčať, a ktoré zvýrazňujú tvarovanú hornú časť
bočnej línie.
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Disky

Výrazné. Silné. Aerodynamické.
Naše originálne disky jedinečne spĺňajú špeciálne požiadavky vášho modelu IONIQ 5. To znamená, že všetky majú potrebnú nosnosť a poskytujú vysokoúčinný
aerodynamický výkon. A v neposlednom rade všetky vyzerajú skvele bez ohľadu na to, ktorý dizajn si vyberiete.

1. Zliatinový disk 19", Yangju
19" päť-lúčový strieborný zliatinový disk, 7,5 J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/55 R19.
Dodáva sa s krytkami a môžu sa použiť originálne matice.
2. Zliatinový disk 19", Yangju
19" päť-lúčový dvojfarebný matný zliatinový disk, 7,5 J x 19, vhodný pre pneumatiky 235/55 R19.
Dodáva sa s krytkami a môžu sa použiť originálne matice.
3. Súprava 19" zliatinových diskov
19" zliatinový disk, 7,5 J x 19, vhodná pre pneumatiky 235/55 R19. Dodáva sa spolu s krytkou
a maticami. Dostupné od 4. štvrťroka 2021.
4. Zliatinový disk 20", Yongin
20" dvojfarebný zliatinový disk, 8,5 J x 20, vhodný pre pneumatiky 255/45 R20. Dodáva sa s krytkami
a môžu sa použiť originálne matice.
1. Zliatinový disk 19", Yangju GI400ADE09

4. Zliatinový disk 20", Yongin GI400ADE20BC
5. Zliatinový disk 20", Yongin
20" grafitový zliatinový disk, 8,5 J x 20, vhodný pre pneumatiky 255/45 R20. Dodáva sa s krytkami
a môžu sa použiť originálne matice.
6. Súprava 20" zliatinových diskov
20" zliatinový disk, 8,5 J x 20, vhodný pre pneumatiky 255/45 R20. Dodáva sa spolu s krytkou
a maticami. Dostupné od 4. štvrťroka 2021.
Poistné kolesové matice a kľúč
Tieto poistné kolesové matice poskytujú spoľahlivú ochranu proti odcudzeniu.
V pokoji a bez akýchkoľvek obáv sa môžete spoľahnúť na to, že vaše zliatinové disky zostanú na
svojom mieste. 99490ADE50 (nezobrazené)
TPMS – Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
Urobte z bezpečnosti a hospodárnosti pri jazde najvyššiu prioritu vďaka originálnym snímačom
zaisťujúcim optimálne fungovanie pneumatík. Súprava TPMS vám umožňuje nepretržite monitorovať
tlak vzduchu v pneumatikách. Súprava 4 ks. Q5H40AK000 (nezobrazené)

2. Zliatinový disk 19", Yangju GI400ADE09BC

5. Zliatinový disk 20", Yongin GI400ADE20GR

3. Súprava 19" zliatinových diskov, GIF40AK000

6. Súprava 20" zliatinových diskov, GIF40AK010
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Obaly na uskladnenie kolies
Súprava 4 obalov na uskladnenie kolies, ktoré udržia vaše kolesá, oblečenie a úložný priestor čisté.
Chránia aj interiér vozidla počas prepravy. Nastaviteľné – jeden rozmer pre všetky kolesá (až do
rozmeru 255/45 R20).

Obaly na uskladnenie kolies, 99495ADB00

Pohodlie

Čaro pohodlia.
Každý z nás hľadá pohodlie iným spôsobom. Ale pohodlie mimoriadne rýchleho nabíjania si vychutnajú všetci. A model IONIQ 5 ponúka
široký sortiment príslušenstva, ktoré prispieva k pohode každého vo vozidle. Od luxusu okien, ktoré ostanú bez námrazy aj počas zimných
rán, až po dodatočný úložný priestor a zábavu.

Rýchle nabíjanie

Nabíjací kábel, mode 3
Rýchle nabíjanie (striedavým prúdom) vášho nového vozidla
IONIQ 5 nemôže byť jednoduchšie a rýchlejšie. Nabíjací kábel,
mode 3, je na obidvoch koncoch vybavený zástrčkami typu 2
a dá sa použiť na každodenné nabíjanie na verejných
a domácich nabíjacích staniciach so zásuvkami typu 2. Vďaka
vysokokvalitným materiálom je tento nabíjací kábel extrémne
odolný voči silnému skrúteniu alebo ohýbaniu a značná
odolnosť proti vplyvom počasia vylučuje možnosť korózie.
Zástrčky typu 2 zaisťujú bezpečné automatické uzamknutie
k vozidlu aj nabíjacej stanici. 99632ADE003A (typ 2, mode 3,
3 fázy, 5 m)
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Pohodlie

Pohodlie
Držiak pre iPad® slúžiaci pre zábavu na zadných sedadlách
Filmy, aplikácie, hudba a ešte omnoho viac. Vďaka tomuto držiaku pohodlne
namontovanému na zadnej strane predného sedadla si pasažieri na zadných
sedadlách môžu vychutnať veľa zábavy so zariadením iPad®. Môžete ho nakláňať
a otáčať, až kým nedosiahnete dokonalý pozorovací uhol. 99582ADE01

Vešiak na oblek
Docestujete s nepokrčenými odevmi. Jednoducho ho upevnite na predné sedadlo
a potom si ho zaveste do kancelárie alebo hotelovej izby. Ak na zadnom sedadle
bude sedieť pasažier, vešiak je potrebné odmontovať. 99770ADE10
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Ochrana čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením, GI723ADE00

Organizátor batožinového priestoru, sklopný, 99123ADE00

Chránič na prevoz psov, GI150ADE00

Ochrana čelného skla pred námrazou/slnečným žiarením

Organizátor batožinového priestoru, sklopný

Chránič na prevoz psov

Komfort a viditeľnosť počas celého roka. Táto ochrana čelného skla zabraňuje
akumulácii tepla počas slnečných dní a zároveň zabraňuje vzniku námrazy na
čelnom skle, keď teplota klesne pod bod mrazu.

Ideálny na rýchle usporiadanie a zabezpečenie akéhokoľvek druhu spotrebného
tovaru. Dá sa sklopiť do roviny, čo vytvára priestor pre vaše ďalšie dobrodružstvo.
S praktickými popruhmi a držadlami na prenášanie určenými na pohodlnú prepravu
mimo vášho vozidla. Označené logom Hyundai.

Viac komfortu pre cestujúcich a psa. Perfektne zapadne medzi operadlá zadných
sedadiel a strechu vášho vozidla IONIQ 5. Táto jednoducho inštalovateľná mriežka je
navrhnutá tak, aby udržovala domáce zvieratá a náklad v batožinovom priestore bez
obmedzenia výhľadu vodiča.
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Preprava

Sloboda odniesť si svoj život so sebou.
Potreba vykonať rôzne úlohy, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné, je dnes bežnou súčasťou každodenného života. Naše originálne príslušenstvo
našťastie ponúka množstvo riešení pre všetky druhy výziev a príležitostí. Naše výsuvné ťažné zariadenie je len jednou z položiek, ktoré vás môžu
inšpirovať k rozšíreniu obzorov.

Ťažné zariadenie, odnímateľné
Odnímateľné a predovšetkým spoľahlivé: Môžete sa
spoľahnúť, že toto oceľové ťažné zariadenie odolné
voči korózii prepraví váš náklad bezpečne a efektívne.
Vďaka 3-guľôčkovému uzamykaciemu systému sa dá
jednoducho odpojiť. Maximálny užitočný náklad pre
použitie bicyklového nosiča je 75 kg vrátane
hmotnosti bicyklového nosiča.

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia
Pri každodenných výletoch na bicykli alebo počas
cyklistických dovoleniek vás tento nosič zbaví
všetkých problémov s nakladaním a vykladaním.
Odnesie dva bicykle s maximálnym užitočným
nákladom 60 kg. S kompaktným nosičom a ochranou
proti odcudzeniu môžete s naloženým bicyklom
dokonca otvoriť dvere batožinového priestoru!

Ťažné zariadenie, odnímateľné, GI281ADE00
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Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia, E823055001
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Preprava

Kabelážna súprava pre ťažné zariadenie, 13-pólová a 7-pólová
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný modul prívesu, ktorý rozširuje všetky potrebné signály. Je
kompatibilná s prívesmi s bežnými žiarovkami a LED svetlami a obsahuje zvukové upozornenia otáčania prívesu alebo zlyhania
brzdových svetiel.

Obsahuje aj výstražnú zvukovú signalizáciu pre prípad poškodenia kontrolky a brzdových svetiel. Zadné hmlové svetlo vozidla sa
automaticky vypne, keď sa pripojí príves alebo nosič na bicykle. Systém s 13-kolíkovou zásuvkou je pripravený na ovládanie
všetkých funkcií moderných karavanov. Na zaistenie plnej funkčnosti je rozšírenie +15/+30 už zahrnuté v kabeláži.

Ťažné zariadenie, výsuvné (poloelektrické):
13-kolíkové: GI624ADE00*
Ťažné zariadenie, odnímateľné:
13-kolíkové: GI621ADE00PC* (vodotesné puzdro zásuvky)
7-kolíkové: GI620ADE00PC* (s odtokovými otvormi, aby sa zabránilo hromadeniu vody)
V závislosti od skutočného využívania ťažného zariadenia sú k dispozícii adaptéry na dočasnú zmenu zo 7-kolíkovej zásuvky na
13-kolíkovú a naopak.
Adaptér z 13-kolíkovej (vozidlo) na 7-kolíkovú (príves/karavan): E919999137
Adaptér zo 7-kolíkovej (vozidlo) na 13-kolíkovú (príves/karavan): 55622ADB00
*GI624ADE00, GI621ADE00PC a GI620ADE00PC sú kompatibilné s vozidlami s balíkom pre príves (kód doplnku VGXD04).
Ďalšie informácie vám poskytne predajca.

Tlačidlo ťažného zariadenia

Príves/karavan

Nosič na bicykle

Ťažná kapacita až 1600 kg v závislosti od variantu vozidla

Max. vertikálne zaťaženie 75 kg

Ťažné zariadenie, výsuvné (poloelektrické)
Chcete skombinovať ešte väčší komfort a efektívnu prepravu?
Toto vysokokvalitné poloelektrické ťažné zariadenie je možné aktivovať a zasúvať pomocou spínača umiestneného v batožinovom priestore. Blikajúca LED kontrolka v tlačidle a zvuk bzučiaka
signalizujú odomknutie ťažného zariadenia. Keď sa guľa ťažného zariadenia odomkne do polohy „OUT“ (použitie) alebo „IN“ (uloženie), musíte ju otočiť manuálne. Niekoľko bezpečnostných
opatrení na zabránenie nebezpečným situáciám počas používania. Keď sa nepoužíva, nie je vôbec vidieť. Maximálny užitočný náklad pre použitie bicyklového nosiča je 75 kg vrátane hmotnosti
bicyklového nosiča. Kompatibilné pre vozidlá s balíkom pre príves s kódom doplnku VGXD04. Môže sa namontovať iba v kombinácii s kabelážnou súpravou pre ťažné zariadenie GI624ADE00.
Ťažné zariadenie, výsuvné (poloelektrické), GI284ADE00
20
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Ochrana

Ochrana

Vysoká kvalita si zaslúži najlepšiu starostlivosť.
Vaše vozidlo IONIQ 5 sa rýchlo stane aktívnou súčasťou vášho života bez ohľadu na to, či ho budete využívať ako vozidlo na pravidelné nákupy alebo občasnú návštevu obchodu pre domácich majstrov.
Z tohto dôvodu ponúkame široký sortiment účelovo vyrobeného príslušenstva, ktoré ho udrží vo vynikajúcom stave po celý rok.

Rohož do batožinového priestoru, GI120ADE00 a prekrytie nárazníka pre rohož do batožinového priestoru, 55120ADE00

Textilné podlahové rohože, velúrové, GI143ADE00 a GI143ADE05

Textilné podlahové rohože, štandardné, GI141ADE00

Gumené rohože, GI131ADE00 a GI131ADE05

Vaňa do batožinového priestoru, GI122ADE00E

Textilné podlahové rohože, velúrové

Textilné podlahové rohože, štandardné

Gumené rohože

Vaňa do batožinového priestoru

Velúr vysokej kvality prináša vášmu vozidlu dobrý vzhľad a pritom je táto podlahová
krytina odolná voči opotrebovaniu. Rohože sú vyrobené presne na mieru, pričom na
rohožiach v prvom rade je logo modelu IONIQ a na mieste ich držia upevňovacie
body s protišmykovou zadnou stranou.
GI143ADE00 (pre vozidlá s pevnou stredovou konzolou)
GI143ADE05 (pre vozidlá s posuvnou stredovou konzolou)

Táto ochranná vrstva z odolného filcu chráni podlahu v kabíne vozidla pred
každodennými nečistotami. Vyrobené na mieru, s logom modelu IONIQ na rohoži
vodiča a protišmykovou zadnou stranou.
GI141ADE00 (pre vozidlá s pevnou stredovou konzolou)

Nech už je počasie alebo vaše dobrodružstvo akokoľvek extrémne, tieto odolné
a ľahko sa čistiace rohože tvoria ochrannú vrstvu proti mokrým, zablateným alebo
pieskom znečisteným topánkam.
GI131ADE00 (pre vozidlá s pevnou stredovou konzolou)
GI131ADE05 (pre vozidlá s posuvnou stredovou konzolou)

Od záhradného náradia po domácich miláčikov – niektoré
druhy nákladu môžu byť vlhké alebo znečistené. Táto
polotuhá, protišmyková a vodeodolná vaňa s vyvýšenými
okrajmi, vyrobená s 80 % podielom biologických materiálov,
udržiava váš batožinový priestor čistý. GI122ADE00E
(optimalizovaná pre umiestnenie s operadlom zadného
sedadla v strednej polohe)
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Rozšírenie batožinového priestoru, GI128ADE00E

Vaňa do predného batožinového priestoru, GI126ADE00E

Vaňa do batožinového priestoru s predĺžením

Rohož do batožinového priestoru

Vaňa do predného batožinového priestoru

Špeciálne navrhnutá tak, aby udržiavala operadlá sklopených
zadných sedadiel v špičkovom stave, keď prevážate dlhé
a drsné predmety, ktoré by ich mohli poškodiť. Ľahká fixácia
pomocou suchého zipsu. Vyrobená s 90 % podielom
biologických materiálov. GI128ADE00E

Vyrobená na mieru, určená k ochrane. Bez ohľadu na to,
aký náklad veziete, s touto vysokokvalitnou rohožou bude
batožinový priestor vyzerať ako nový po dlhý čas. So
zatlačiteľnými tlačidlami na zaistenie sklápacej ochrany
nárazníka pre dodatočnú ochranu. GI120ADE00 (rohož do
batožinového priestoru), 55120ADE00 (prekrytie nárazníka
pre rohož do batožinového priestoru)

Ochranná vaňa, ktorá perfektne zapadne do predného
batožinového priestoru, ktorý sa nachádza pod kapotou
vozidiel s pohonom 2 kolies. Vyrobená s 90 % podielom
biologických materiálov. GI126ADE00E (iba pre vozidlá
s pohonom 2 kolies)
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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
045051N

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 v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

