IONIQ 5
Příslušenství

Originální

Odvážně. Asertivně. Originálně.
Model IONIQ 5 kombinuje protažené povrchy s širokým účelným postojem, díky čemuž představuje mistrovské dílo minimalistického designu.
Tuto filozofii doplňuje naše originální příslušenství, které je navrženo a vyrobeno podle stejně přísných standardů. Díky příslušenství,
které je dokonale sladěno s vozidlem a zachovává čistotu designu modelu IONIQ 5, můžete vozidlu dodat trochu své osobnosti.

Originální kola

Originální tažná zařízení

Příslušenství založené na využívání biologických zdrojů

Konstrukční celistvost se ověřuje komplexním testováním

Přísné testování pode norem výrobců originální výbavy

Vyrobeno až z 90 % z biologických zdrojů

Vyvinuto v souladu s požadavky na originální výbavu

Normy CARLOS BC pro nosič kol a CARLOS TC pro přívěs/
karavan zajišťují naprostou bezpečnost

Navrženy tak, aby optimálně pasovaly – vana do
zavazadlového prostoru, rozšíření zavazadlového prostoru
a vana do předního zavazadlového prostoru

V souladu se specifikacemi originální výbavy Hyundai

Lakovací proces E-coat pro efektivní prevenci před vznikem
koroze
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Podporujeme zodpovědnou výrobu bioplastů podle
požadavků ISCC

Styl

Vytvořte si vlastní styl
Zesilte působivý vizuální dojem modelu IONIQ 5 prvky osvětlení, které jsou stylové a praktické zároveň. Nebo si vyberte z designových doplňků, které byly navrženy speciálně pro doplnění individuálního charakteru
modelu IONIQ 5. Součástí sortimentu jsou kryty na vnější zpětná zrcátka, boční lišty v černé barvě Piano black nebo v provedení z broušeného hliníku.

LED osvětlení zavazadlového prostoru a dveří zavazadlového prostoru, 99652ADE00
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Styl

LED osvětlení prostoru pro nohy, modré, první řada, 99650ADE20

LED osvětlení prostoru pro nohy, bílé, první řada, 99650ADE20W

Souprava sportovních pedálů, GIF05AK010

LED osvětlení zavazadlového prostoru a dveří zavazadlového prostoru

Osvětlení prostoru pro nohy LED diodami

Souprava sportovních pedálů

Už nikdy více se nebudete cítit bezmocní při hledání nějaké věci ve tmě. Ani do
ničeho po tuto dobu nestoupnete. LED osvětlení zavazadlového prostoru a dveří
zavazadlového prostoru se rozsvítí ihned po otevření dveří zavazadlového prostoru.
Vychutnejte si dokonalou viditelnost v zavazadlovém prostoru i mimo něj!

Zvýrazněte prémiovou atmosféru v kabině pomocí skrytého osvětlení prostoru pro
nohy. Vytváří svit uvítacího osvětlení pomocí rafinovaného osvětlení prostoru při
každém otevření a zavření dveří. K dispozici v modré a klasické bílé barvě.

Dopřejte svým pedálům sportovnější vzhled. Tyto kovové pedály se mohou
pochlubit skvělou povrchovou úpravou. GIF05AK010
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Styl

Černá Piano black

Boční ozdobná lišta, GI271ADE00BL

Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru, GI491ADE00BL

Kryty na vnější zpětná zrcátka, GI431ADE00BL

Boční ochranné lišty dveří

Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru

Kryty na vnější zpětná zrcátka

Dopřejte bočním dveřím vašeho modelu IONIQ 5 více prémiové dynamiky pomocí těchto bočních lišt
v černé barvě Piano black.

Špičková elegance v každém detailu. Tyto pruhy v černé barvě Piano black
dodávají dveřím zavazadlového prostoru stylový detail.

S těmito kryty zpětných zrcátek v černé barvě Piano black dodáte exteriéru
vašeho vozidla výrazný designový detail.
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Exteriérová stylová souprava, GI300ADE00BL

Exteriérová stylová souprava: 1 Kryty na vnější zpětná zrcátka/2 Boční ozdobná lišta/3 Ozdobná lišta dveří zavazadlového prostoru
Vystupte z davu s tímto stylovým sortimentem doplňků pro nový model IONIQ 5, za kterými se lidé budou otáčet. Stylová souprava obsahuje kryty zpětných zrcátek,
boční ozdobnou lištu a ozdobnou lištu dveří zavazadlového prostoru v černé barvě Piano black.
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Styl

Vzhled leštěného hliníku

Boční ozdobná lišta, GI271ADE00BR

Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru, GI491ADE00BR

Kryty na vnější zpětná zrcátka, GI431ADE00BR

Boční ochranné lišty dveří

Ozdobná lišta na dveře zavazadlového prostoru

Kryty na vnější zpětná zrcátka

Dopřejte bočním dveřím vašeho modelu IONIQ 5 více prémiové dynamiky pomocí těchto bočních lišt
z broušeného hliníku.

Špičková elegance v každém detailu. Tyto pruhy v barvě broušeného hliníku
dodávají dveřím zavazadlového prostoru stylový detail.

S těmito kryty zpětných zrcátek v provedení z broušeného hliníku dodáte
exteriéru vašeho vozidla výrazný designový detail.
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Exteriérová stylová souprava, GI300ADE00BR

Exteriérová stylová souprava: 1 Kryty na vnější zpětná zrcátka/2 Boční ozdobná lišta/3 Ozdobná lišta dveří zavazadlového prostoru
Vystupte z davu s tímto stylovým sortimentem doplňků pro nový model IONIQ 5, za kterými se lidé budou otáčet. Stylová souprava obsahuje kryty zpětných
zrcátek, boční ozdobnou lištu a ozdobnou lištu dveří zavazadlového prostoru v provedení z broušeného hliníku.
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Styl

Emblémy, sportovní pruhy, bílé, GI200ADE00WH

Emblémy, sportovní pruhy, černé, GI200ADE00BL

Emblémy, sportovní pruhy
Upoutejte pozornost pomocí těchto sportovních pruhů, za kterými se budou lidé otáčet, a které zvýrazňují tvarovanou horní část
boční linie.
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Disky

Výrazné. Pevné. Aerodynamické.
Naše originální disky výborně splňují speciální požadavky vašeho modelu IONIQ 5. To znamená, že všechny mají potřebnou nosnost a disponují vysoce účinnou
aerodynamikou. A v neposlední řadě všechny skvěle vypadají bez ohledu na to, který design si vyberete.

1. Disk z lehké slitiny 19", Yangju
19" pěti paprskový disk z lehké slitiny, 7,5 J x 19, vhodný pro pneumatiky 235/55 R19.
Dodávají se s krytkami a je možné použít originální matice.
2. Disk z lehké slitiny 19", Yangju
19" pěti paprskový dvojbarevný matný disk z lehké slitiny, 7,5 J x 19, vhodný pro pneumatiky 235/55 R19.
Dodávají se s krytkami a je možné použít originální matice.
3. Souprava 19" disků z lehké slitiny
19" disk z lehké slitiny, 7,5 J x 19, vhodná pro pneumatiky 235/55 R19. Dodává se společně s krytkou
a maticemi.
4. Disk z lehké slitiny 20", Yongin
20" dvojbarevný disk z lehké slitiny, 8,5 J x 20, vhodný pro pneumatiky 255/45 R20. Dodávají se
s krytkami a je možné použít originální matice.
1. Disk z lehké slitiny 19", Yangju GI400ADE09

4. Disk z lehké slitiny 20", Yongin GI400ADE20BC
5. Disk z lehké slitiny 20", Yongin
20" grafitový disk z lehké slitiny, 8,5 J x 20, vhodný pro pneumatiky 255/45 R20. Dodávají se s krytkami
a je možné použít originální matice.
6. Souprava 20" disků z lehké slitiny
20" disk z lehké slitiny, 8,5 J x 20, vhodný pro pneumatiky 255/45 R20. Dodává se společně s krytkou
a maticemi.
Pojistné matice kol a klíč
Tyto pojistné matice kol zajišťují spolehlivou ochranu proti odcizení.
V klidu a bez nejmenších obav se můžete spolehnout na to, že vaše disky z lehké slitiny zůstanou na
svém místě. 99490ADE50 (bez vyobrazení)
TPMS – Systém monitorování tlaku v pneumatikách
Učiňte z bezpečnosti a hospodárnosti jízdy nejvyšší prioritu díky originálním snímačům zajišťujícím
optimální funkci pneumatik. Souprava TPMS vám umožňuje nepřetržitě monitorovat tlak vzduchu
v pneumatikách. Souprava 4 ks. Q5H40AK000 (bez vyobrazení)

2. Disk z lehké slitiny 19", Yangju GI400ADE09BC

5. Disk z lehké slitiny 20", Yongin GI400ADE20GR

Obaly na uskladnění kol
Souprava 4 obalů na uskladnění kol, které udrží vaše kola, oblečení a úložný prostor v čistotě. Chrání
též interiér vozu po dobu přepravy. Nastavitelné – jeden rozměr pro všechna kola (až do rozměru
255/45 R20).

3. Souprava 19" disků z lehké slitiny, GIF40AK000

6. Souprava 20" disků z lehké slitiny, GIF40AK010

Obaly na uskladnění kol, 99495ADB00
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Pohodlí

Kouzlo pohodlí
Každý z nás hledá pohodlí jiným způsobem. Ale pohodlí mimořádně rychlého nabíjení si vychutnají všichni. A model IONIQ 5 nabízí široký
sortiment příslušenství, které přispívá k pohodě každého uvnitř vozu. Od luxusu oken, které zůstanou bez námrazy i v období zimních rán,
až po dodatečný úložný prostor a zábavu.

Rychlé nabíjení

Nabíjecí kabel, režim 3
Rychlé nabíjení (střídavým proudem) vašeho nového vozu
IONIQ 5 nemůže být jednodušší a rychlejší. Nabíjecí kabel,
režim 3, je na obou dvou koncích vybavený zástrčkami
typu 2 a dá se použít na každodenní nabíjení na veřejných
a domácích nabíjecích stanicích se zásuvkami typu 2.
Díky vysoce kvalitním materiálům je tento nabíjecí kabel
extrémně odolný vůči silnému zkroucení nebo ohýbání
a značná odolnost proti vlivům počasí vylučuje možnost
koroze. Zástrčky typu 2 zajišťují bezpečné automatické
uzamčení k vozidlu i nabíjecí stanici. 99632ADE003A
(typ 2, režim 3, 3 fáze, 5 m)

15

Pohodlí
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Pohodlí
Držák pro iPad® sloužící pro zábavu na zadních sedadlech
Filmy, aplikace, hudba, a ještě mnohem víc. Díky tomuto držáku pohodlně
upevněnému na zadní straně předního sedadla si pasažéři na zadních sedadlech
mohou vychutnat spoustu zábavy se zařízením iPad®. Můžete ho naklánět a otáčet,
abyste dosáhli dokonalého pozorovacího úhlu. 99582ADE01

Věšák na oblek
Přijedete s nepomačkanými oděvy. Upevňuje se jednoduše na přední sedadlo
a potom si ho pověsíte v kanceláři nebo hotelovém pokoji. Pokud bude na zadním
sedadle sedět cestující, musí se věšák demontovat. 99770ADE10

Ochrana čelního skla před námrazou/slunečním zářením, GI723ADE00

Organizér do zavazadlového prostoru, skládací, 99123ADE00

Mříž zavazadlového prostoru, GI150ADE00

Ochrana čelního skla před námrazou/slunečním zářením

Organizér do zavazadlového prostoru, skládací

Mříž zavazadlového prostoru

Komfort a viditelnost během celého roku. Tato ochrana čelního skla zabraňuje
akumulaci tepla během slunečných dnů a zároveň zabraňuje vzniku námrazy
na čelním skle, když teplota klesne pod bod mrazu.

Ideální pro rychlé uspořádání a zabezpečení jakéhokoliv druhu spotřebního zboží.
Lze ho složit, takže budete mít více prostoru pro vaše další dobrodružství.
S praktickými popruhy a držadly pro pohodlný transport mimo Vaše auto.
Opatřeno logem Hyundai.

Více komfortu pro cestující i psa. Perfektně zapadne mezi opěradla zadních sedadel
a střechu vašeho vozu IONIQ 5. Tato snadno instalovatelná mřížka je navržena tak,
aby udržovala domácí zvířata a náklad v zavazadlovém prostoru, aniž by omezovala
výhled řidiče.
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Přeprava

Svoboda odnést si svůj život s sebou
Potřeba splnit různé úkoly, ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné, je dnes běžnou součástí každodenního života. Naše originální příslušenství
naštěstí nabízí celou řadu řešení pro všechny druhy výzev a příležitostí. Naše výsuvné tažné zařízení je jen jednou z položek, které vás mohou inspirovat
k rozšíření obzorů.

Tažné zařízení, odnímatelné
Odnímatelné, a především spolehlivé: Můžete se
spolehnout, že toto ocelové tažné zařízení odolné
vůči korozi přepraví váš náklad bezpečně a efektivně.
Díky 3kuličkovému uzamykacímu systému se dá
snadno sejmout. Maximální užitečný náklad pro použití
nosiče kol je 75 kg včetně hmotnosti nosiče kol.

Nosič kol pro všechna tažná zařízení
Při každodenních výletech na kole nebo v období
cyklistických dovolených vás tento nosič zbaví všech
problémů s nakládáním a vykládáním. Unese dvě kola
při maximálním užitečném zatížení 60 kg.
S kompaktním nosičem a ochranou proti krádeži
můžete s naloženým kolem dokonce otevřít dveře
zavazadlového prostoru!

Tažné zařízení, odnímatelné, GI281ADE00
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Nosič kol pro všechna tažná zařízení, E823055001
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Tažné zařízení, výsuvné (poloelektrické), GI284ADE00
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Přeprava

Elektroinstalace kit k TZ 13 PIN a 7 PIN
Instalace využívá vlastní konektory vozidla a multifunkční modul přívěsu, který rozšiřuje všechny potřebné signály.
Je kompatibilní s přívěsy vybavenými běžnými žárovkami i LED světly a obsahuje zvuková upozornění na otáčení přívěsu
nebo poruchu brzdových světel.

Obsahuje také zvukovou signalizaci pro případ poškození kontrolky a brzdových světel. Zadní mlhové světlo se po připojení
přívěsu automaticky vypne, jakmile se připojí přívěs nebo nosič kol. Systém s 13 PIN zásuvkou je připravený na ovládání všech
funkcí moderních karavanů. Pro zajištění plné funkčnosti je rozšíření +15/+30 již součástí kabeláže.

Tažné zařízení, výsuvné (poloelektrické):
13 PIN: GI624ADE00*
Tažné zařízení, odnímatelné:
13 PIN: GI621ADE00PC *(vodotěsné pouzdro zásuvky)
7 PIN: GI620ADE00PC* (s odtokovými otvory, aby se zabránilo hromadění vody)
V závislosti na skutečném využití tažného zařízení jsou k dispozici adaptéry na dočasnou změnu ze 7 PIN zásuvky na 13 PIN
a naopak.
Adaptér z 13 PIN (vozidlo) na 7 PIN (přívěs/karavan): E919999137
Adaptér ze 7 PIN (vozidlo) na 13 PIN (přívěs/karavan): 55622ADB00
*GI624ADE00, GI621ADE00PC a GI620ADE00PC jsou kompatibilní s vozidly s paketem pro přívěsy (kód doplňku VGXD04).
Další informace vám podá prodejce.

Tlačítko tažného zařízení

Přívěs/karavan

Nosič kol

Tažná kapacita až 1600 kg v závislosti na provedení vozidla

Max. svislé zatížení 75 kg

Tažné zařízení, výsuvné (poloelektrické)
Chcete spojit ještě větší komfort s efektivní přepravou?
Toto vysoce kvalitní poloelektrické tažné zařízení je možné aktivovat a zasouvat pomocí spínače umístěného v zavazadlovém prostoru. Blikající kontrolka LED v tlačítku a zvuk bzučáku signalizují
odemčení tažného zařízení. Když se koule tažného zařízení odemkne do polohy „OUT“ (použití) nebo „IN“ (uložení), musíte ji otočit ručně. Několik bezpečnostních opatření pro zamezení
nebezpečným situacím během používání. Když se nepoužívá, není vůbec vidět. Maximální užitečný náklad pro použití nosiče kol je 75 kg včetně hmotnosti nosiče kol.
Vhodné pro vozidla s paketem pro přívěsy s kódem doplňku VGXD04. Lze ho nainstalovat pouze v kombinaci se soupravou kabeláže pro tažné zařízení GI624ADE00.
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Ochrana

Vysoká kvalita si zaslouží tu nejlepší péči
Váš automobil IONIQ 5 se rychle stane aktivní součástí vašeho života bez ohledu na to, jestli ho budete využívat jako vozidlo na pravidelné nákupy nebo občasnou návštěvu obchodu pro domácí mistry.
Z tohoto důvodu nabízíme široký sortiment účelně vyrobeného příslušenství, které ho udrží ve vynikajícím stavu po celý rok.

Textilní koberce, velurové, GI143ADE00 a GI143ADE05

Textilní koberce, standardní, GI141ADE00

Gumové koberce, GI131ADE00 a GI131ADE05

Textilní koberce, velurové

Textilní koberce, standardní

Gumové koberce

Vysoce kvalitní velur dodá vašemu vozidlu dobrý vzhled, a přitom je tato podlahová
krytina odolná vůči opotřebení. Koberce jsou vyrobeny přesně na míru, přičemž na
kobercích pro první řadu je logo modelu IONIQ a na jejich místě je drží upevňovací
body s protiskluzovou rubovou stranou.
GI143ADE00 (pro vozidla s pevnou středovou konzolou)
GI143ADE05 (pro vozidla s posuvnou středovou konzolou)

Tato ochranná vrstva z odolného filcu chrání podlahu v kabině vozidla před
každodenními nečistotami. Vyrobeny na míru, s logem modelu IONIQ na koberci
u řidiče a protiskluzovou rubovou stranou.
GI141ADE00 (pro vozidla s pevnou středovou konzolou)

Ať už je počasí nebo vaše dobrodružství jakkoliv extrémní, tyto odolné a snadno
čistitelné koberce tvoří ochrannou vrstvu před mokrými, zablácenými nebo od písku
znečištěnými botami.
GI131ADE00 (pro vozidla s pevnou středovou konzolou)
GI131ADE05 (pro vozidla s posuvnou středovou konzolou)
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Ochrana

Koberec do zavazadlového prostoru, GI120ADE00 a pokrývka nárazníku pro koberec do zavazadlového prostoru, 55120ADE00

Vana do zavazadlového prostoru, GI122ADE00E

Rozšíření zavazadlového prostoru, GI128ADE00E

Vana do předního zavazadlového prostoru, GI126ADE00E

Vana do zavazadlového prostoru

Vana do zavazadlového prostoru s prodloužením

Koberec do zavazadlového prostoru

Vana do předního zavazadlového prostoru

Od zahradního nářadí až po domácí mazlíčky – některé druhy
nákladu mohou být vlhké nebo špinavé. Tato polotuhá,
protiskluzová a voděodolná vana s vyvýšenými okraji,
vyrobená s 80 % podílem biologických materiálů, udržuje váš
zavazadlový prostor čistý. GI122ADE00E (optimalizovaná pro
umístění při opěradle zadního sedadla ve střední poloze)

Speciálně navržená tak, aby udržovala opěradla sklopených
zadních sedadel ve špičkovém stavu, když převážíte dlouhé
a drsné předměty, které by je mohly poškodit. Snadná fixace
pomocí suchého zipu. Vyrobena s 90% podílem biologických
materiálů. GI128ADE00E

Vyroben na míru, určen k ochraně. Bez ohledu na to, jaký
vezete náklad, s tímto kobercem vysoké kvality bude
zavazadlový prostor dlouho vypadat jako nový. Se
zamačkávacími knoflíky k fixaci vyklápěcí ochrany nárazníku
pro dodatečnou ochranu. GI120ADE00 (koberec do
zavazadlového prostoru), 55120ADE00 (pokrývka nárazníku
pro koberec do zavazadlového prostoru)

Ochranná vana, která perfektně sedne do předního
zavazadlového prostoru, který se nachází pod kapotou vozidel
s pohonem 2 kol. Vyrobena s 90% podílem biologických
materiálů. GI126ADE00E (pouze pro vozy s pohonem 2 kol)
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Razítko prodejce

● Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení
dováženému do ČR.
● Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
● Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.
Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností,
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
H07ND407

