Hyundai IONIQ Electric
Turvavarustus
Autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB)
Turvakardinad
Juhi esiturvapadi
Juhi põlvede turvapadi
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)
Külgturvapadjad ees
Nõlvaltstardiabi (HAC)
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid
Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS)
Klaasipesuvedeliku lõppemise hoiatus
Eesmise kaassõitja esiturvapadi
Eesmise kaassõitja turvapadja väljalülituslüliti
Rehvi kiirremondi komplekt
Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)
Elektrooniline seisupidur automaatse paigalseisu funktsiooniga
Pimenurga jälgimissüsteem (BSD)
Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem (RCTA)
Välimus
Must liist külgakende alaservas
Kerevärvi kaitserauad
Kerevärvi ukselingid
Kerevärvi korpuses küljepeeglid
Kerevärvi lävekarbid
Kroomkattega esivõre
Ukseliistud
Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
Elektriline küljepeeglite soojendus
Tagaklaasi soojendus
Kapoti isolatsioon
LED-päevatuled
LED-udutuli taga
Suunatuledega küljepeeglid
Projektoritüüpi esituled
Tagumised parkimisandurid
Tagaluugi spoiler
Tagaluugi spoileris LED-lisapidurituli
Tagurduskaamera
Kroomliist külgakende alaservas
Kroomkattega esivõre
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
Eesmised parkimisandurid
LED-ääretuled
LED-tagatuled
Küljepeeglites lombivalgustus
Sisevarustus
Kahes osas (suhtes 60:40) kokkuklapitav tagaiste
Musta värvi sisemised ukselingid
Pakiruumi kate
Läveliistud
Reguleeritava kõrgusega juhiiste
Juhiistmel elektriliselt reguleeritav nimmetugi
Tekstiilist istmekatted
Esiistmete vahel panipaigaga käetugi
Topsihoidikud esiistmete vahel
Elektriliste tõstukitega esiaknad
Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed
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Esiistmete istmesoojendus
Roolisoojendus
Nahkkattega käigukangi nupp
Nahkkattega rool
Pakiruumi valgustus
Pagasivõrk
Pagasivõrgu kinnituspunktid
Kaardilugemistuled koos päikeseprillide laekaga
Reguleeritava kõrgusega kaassõitja esiiste
Elektriliste tõstukitega tagaaknad
Tagaistme peatoed üles-alla reguleeritavad
Tagaistme keskel topsihoidikutega käetugi
Hoiutasku istme seljatoel
Tualettpeegel päikesesirmis
Supervision Cluster-näidikuplokk koos 7-tollise infoekraaniga
Teekonna kompuuter
Valgustusega tualettpeeglid päikesesirmides
Kroomitud sisemised ukselingid
Elektriliselt reguleeritav asendimäluga juhiiste (2 eri kasutaja profiili)
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
Istmesoojendusega tagaiste
Ventilatsioonikanal keskkonsoolis
Mugavus
Mootorajamiga roolivõimendi
Reguleeritava kalde ja sügavusega rool
Automaatlülitusega esituled
DAB-vastuvõtjaga raadio
USB- ja AUX-pesad
Helisüsteemi juhtlülitid roolil
Bluetooth
Kiiruspiirik
Intelligentne kiirushoidik
Vihmasensor
12 V voolupesad salongis (2 tk)
Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade
Automaatne udu kõrvaldussüsteem esiklaasi puhastamiseks
Salongi õhufilter
PTC-lisakütteseade
Soojuspump
8 kõlariga Infinity-helisüsteem
Android Auto eelseadistatud
Apple Car Play eelseadistatud
Aku soojendussüsteem
Navigatsioonisüsteem koos puutetundliku 8" ekraaniga
TomTom Live-teenused
Telefoni juhtmevaba laadija
Veljed ja rehvid
16" AERO-valuveljed
Tehase valikvarustus
Metallikvärv
Eksterjööri pakett "Black" (pole saadaval koos Phantom Black): must iluvõre, must kõrgläikega
päevasõidutulede ja tagapõrkeraua viimistlus
Leather-pakett: Nahast istmekatted, ventileeritavad esiistmed
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