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ЦЕНОВНИК
Важи од 16.05.2017
МОДЕЛ

ПАКЕТ НА
ОПРЕМА

Работна
Сила на мотор (kw/ks)
зафатнина (ссm) бензински електро комбинирана
мотор

мотор

сила

Цена во
денари

Цена во
евра

1.6 GDI 6DCT / hybrid

IONIQ PURE

1.580

77,2/105

32/43,5

103,6/139

1.481.800

23.900

1.6 GDI 6DCT / hybrid

IONIQ STYLE

1.580

77,2/105

32/43,5

103,6/139

1.664.700

26.850

1.6 GDI 6DCT / hybrid

IONIQ PREMIUM

1.580

77,2/105

32/43,5

103,6/139

1.791.800

28.900

IONIQ PURE:
■ Серво управувач подесив по
висина и длабина
■ Предни воздушни перничиња
■ Воздушни завеси

■ Кваки во боја на каросерија
■ Тонирани соларни стакла
■ Сјајна предна маска (црна боја)

■ Воздушни перничиња за колена

■ Подесив потпирач за глава (возач/
совозач)

■ ABS+ ESC+ HAC

■ Подесиво седиште (возач/совозач)

■ MICHELIN гуми
■ XENON предни светла
■ Позициони светла
■ Подесиви предни светла

■ Деллива задна клупа
■ Електрика на стакла (напред и
позади)

■ Дневни LED светла

■ Централно заклучување со
далечинско

■ Задни светла за магла

■ TWEETER и AUX & USB

■ Трепкачи во ретровизори

■ Аудио команди на волан

■ Ретровизори во боја на каросерија

■ 4,2 “ LCD инструментална табла

■ Подесиви ретровизори и греење на
ретровизори

■ Aвтоматско затемнување на
внатрешен ретровизор

■ Систем на надгледување на
притисок во пневматици (TPMS)
■ Задна камера за паркирање
■ Автоматска клима
■ 15” алуминиумски фелни
■ Сет за репарација
■ Платнени седишта
■ Светло во кабина
■ Мрежа во багажен простор
■ Радио + RDS + DAB + 5” LCD екран
■ BLUETOOTH
■ Темпомат
■ Систем за паркирање (позади)
■ Сензор за дожд
■ USB полнач
■ Пепелник
■ Систем за одмаглување

IONIQ STYLE: опрема IONIQ PURE, плус
■
■
■
■
■

7” LCD инструментална табла
SMART KEY
Склопливи ретровизори
Стандардна резервна гума
Мало светло на ретровизор

■ Хромирани кваки
■ Меморија на возачко седиште
■ Греење на седишта (напред и позади)

■ INFINITY аудио систем
■ Систем за паркирање (напред и
позади)
■ Безжичен полнач

■ Навигација со 8” екран + RDS+
DAB+ SD CARD + BLUETOOTH

IONIQ PREMIUM: опрема IONIQ STYLE, плус
■ 17” алуминиумски фелни

■ Вентилација на предни седишта

■ Систем за автономно кочење

■ Хромирана предна маска

■ Светло во кабина (LED)

■ Сончев кров

■ Греење на управувач

■ Контрола на автопилот и систем за
следење на сообраќајни ленти

■ Кожни седишта

■ Систем за детекција на мртов агол

* Доплата за металик боја 500 евра.
Напомена:
Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот - продавачот
го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава.
Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс 62 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.

