
Hyundai IONIQ Hybrid
Saugos įranga Comfort Style

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)
Saugos oro užuolaidos
Vairuotojo saugos oro pagalvė
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
ISOFIX tvirtinimo įtaisai vaikų apsaugos kėdutėms
Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)

Įspėjimas dėl langų plovimo skysčio papildymo 
Keleivio saugos oro pagalvė
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Padangų remonto rinkinys
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)          -

Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)          -

Išorė Comfort Style

Juoda šoninė dekoratyvinė juosta          -

Kėbulo spalvos buferis
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos slenkstis
Chromuotos priekinės grotelės
Dekoratyvinė durų juosta 
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai
Šildomas galinis stiklas
Variklio dangčio izoliacija
Dienos šviesos žibintai su LED
Galinis rūko žibintas su LED
Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai
Prožektoriniai priekiniai žibintai          -
Galiniai statymo jutikliai
Galinis stogo oro aptakas

Į galinį stogo oro aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED
Galinio vaizdo kamera

Ksenoniniai priekiniai žibintai          -

Chromuota šoninė dekoratyvinė juosta          -

Chromuotos priekinės grotelės          -

Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai          -
Priekiniai statymo jutikliai          -

Gabaritiniai žibintai su LED          -

Galiniai žibintai su LED          -

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose          -
Salonas Comfort Style

60:40 santykiu sulenkiama galinė sėdynė
Black painted inside handles          -

Bagažo skyriaus apšvietimas
Durų slenksčių plokštelės
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Vairuotojo sėdynės elektra valdoma juosmens atrama 
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Priekinės sėdynės atrama rankai su daiktadėže apatinėje konsolėje
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje
Elektriniai priekinių durų langai
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
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Šildomos priekinės sėdynės
Šildomas vairas
Oda aptraukta pavarų svirties rankena
Oda aptrauktas vairas

Bagažo skyriaus apšvietimas
Bagažo tinklas
Bagažo tvirtinimo tinklo kabliukai
Taškinis apšvietimas su dėtuve saulės akiniams
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Elektriniai galinių durų langai
Reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Kišenė sėdynės atloše
Veidrodėlis saulės skydelyje
Prietaisų skydelis Supervision Cluster su 4,2 colių informaciniu ekranu          -

Kelionės kompiuteris
Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas
Chromuotos vidinės durų rankenos          -

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 profiliai)          -
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis          -

Galinių sėdynių šildytuvas          -

Komforto įranga Comfort Style
Vairas su elektriniu stiprintuvu

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Automatinis žibintų valdymas
DAB-radijas
6 garsiakalbiai          -
USB/AUX lizdas
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Bluetooth

Greičio ribotuvas
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Pasirenkamas važiavimo režimas
Lietaus jutiklis
12 V maitinimo lizdas salone (2 vnt.)

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema
Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema
Salono oro filtras

Papildomas keramikinis šildytuvas (PTC)
Beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema          -

Prietaisų skydelis Supervision Cluster su 7,0 colių informaciniu ekranu          -
"Infinity Sound System" garso sistema su 8 garsiakalbiais          -

Android Auto jau įdiegtas          o

Apple Car Play jau įdiegtas          o

Vėdinimo angos konsolėje          -

Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu          o
TomTom Live paslaugos          o

Belaidis telefono įkroviklis          -
Ratai ir padangos Comfort Style

15" AERO-lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma gamyklinė įranga Comfort Style

Metalizuota spalva o o

Navigacijos paketas: Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu, Android Auto/Apple CarPlay  jau 

įdiegtas, TomTom Live-paslaugos
o          -

Odinis paketas: Odiniai sėdynių apmušalai, priekinės sėdynės vėdinimas          - o

        standartinė įranga

  o    papildoma įranga

  -     nėra
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