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Co je váš svět? Vaše cíle, vaše rodina, vaše kariéra? IONIQ 5 – čistě elektrické SUV s rozvorem o výjimečné délce 3 metrů – vám s tím vším pomůže nebývalou silou. Cestujte 
s dojezdem až 507 km. Nabíjejte ultrarychle, např. z 10 na 80 % kapacity baterie v ideálních podmínkách za pouhých 18 minut. Vydejte se za svými ambicemi s možností napájet 
externí spotřebiče výkonem až 3,6 kW či s dálničním asistentem druhé generace HDA 2. To je jen několik z řady jedinečných předností nového vozu IONIQ 5. www.hyundai.cz

IONIQ 5 – kombinovaná spotřeba elektrické energie 16,7–20,1 kWh / 100 km; emise CO2 0 g/km.

Síla pro váš svět. IONIQ 5.
Čistě elektrické SUV.

Cílem Hyundai je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045.

Jméno dealera
Ulice 123, Hradec Králové
Tel. 222 333 444
www.dealerhyundai.cz

S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí díky vyšší pozici 
při řízení. Užijete si i pohodlné nastupování, ve své třídě velkorysý prostor pro cestující a zavazadla (411 – 1 205 l), 
výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

BAYON – kombinovaná spotřeba 5,2–5,7 l / 100 km, emise CO2 118–129 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.
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