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Oblikovanje mobilnosti prihodnosti.



Leta 2022 vas družba AIWAYS zapelje
 v novo dobo popolne električne mobilnosti.
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Model Aiways U5 ne sklepa kompromisov. Veliko prostornosti, velik doseg, minimalistična
zasnova, kompletna oprema, inovativna tehnologija in izjemno preprosta uporaba: 
to električno športno terensko vozilo ponuja vse, kar zagotavlja vaše udobje.

Novi model AIWAYS U5

Doseg (WLTP) Zmogljivost hitrega 
polnjenja (od 20 do 80 %)

Moč
150  kW /204  KM410 km 35 minut
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Aiways U5: Poraba električne energije pri kombinirani vožnji v kWh/100 km: 13,8 
(novi evropski vozni cikel – NEDC); 17,0–16,6 (WLTP). Izpust CO2 pri kombinirani 
vožnji: 0 g/km. Energijski razred: A+

GARANCIJA 5 LET ALI 150.000 KM





Model AIWAYS U5 navdušuje s svojo velikostjo in elegantno linijo, kakor 
tudi z nekaterimi prefinjenimi podrobnostmi, kot so izvlečne kljuke vrat 
in spojler, ki izboljšujejo aerodinamiko. Polnilni priključek je odlično skrit
pod levim žarometom, vendar je še vedno lahko dostopen.

Nov pogled na mobilnost.
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Notranjost novega vozila AIWAYS U5 vas bo že od samega začetka navdušila
s svojo elegantno obliko in visokokakovostnimi materiali.

Na voljo boste imeli centralizirano upravljanje na zgornjem nameščenem zaslonu
na dotik in izjemno veliko prostornino. Prostor za glavo in noge, ki je edinstven v 
tem razredu vozil, ponovno opredeljuje koncept notranjega prostora.

Izjemna 
prostornost in udobje. 
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Kaj je srce vašega novega vozniškega prostora?

12,3-palčni LCD-zaslon na dotik (1920 × 720 dpi)  z antirefleksno zaščito proti bleščanju.

Omogoča vam hiter in intuitiven dostop do funkcij za razvedrilo in upravljanje klimatske
naprave, panoramske strehe in še veliko več. Nepriročna in nepraktična stikala, ročice 
in gumbi so stvar preteklosti.
 

Enostavno povežite svoj pametni telefon z aplikacijama Easyconnection za 
Android in Apple CARPLAY.

Poleg tega ta zaslon omogoča tudi reden dostop do posodobitev in nadgradenj na
 daljavo prek radijske zveze OTA (over-the-air) številnih funkcij. 

Minimalistična armaturna 
plošča, popolni nadzor.
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Model Aiways U5 je opremljen s 63 kWh baterijskim sklopom 
NMC (litij-nikelj-mangan-kobalt) v t.i. sendvič strukturi, ki je 
bil razvit v sodelovanju z družbo CATL in ima več kot 100 
patentov. Rezultat te strukture in skupnega razvoja je trenutno
najbolj varna baterija na trgu. Njena edinstvena konfiguracija
preprečuje kakršno koli nevarnost požara v primeru trčenja 
ali zdrobljenja in zagotavlja zmogljivost več kot 20.000 
obremenitvenih ciklov.

Električni motor razvije moč 150 kW (204 KM), 310 Nm navora
in doseg 410 km v skladu z globalno usklajenim preskusnim 
postopkom za lahka vozila (WLTP).

Zmogljiva in varna 
akumulatorska baterija

+ več kot 100 patentov. 

Akumulatorska baterija, ki je 
bila preskušena za več kot 
20.000 ciklov polnjenja.
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Motor

Visokozmogljiv sinhronski elektromotor Aiways s trajnimi magneti z impresivno močjo.
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Moč
150  kW /204   KM



Tehnične speci�kacije 
in dimenzije
Dolžina (mm)
Širina (mm)
Višina (mm)
Medosna razdalja (mm)
Teža (kg)
Sedeži 
Zmogljivost baterije (kWh)
Doseg (WLTP) (km)
Poraba (kWh/100 km)

20–80 % DC (90 kW)
Čas polnjenja z 
enosmernim tokom (minute)

0%-100% AC (6,6kW)
Čas polnjenja z 
izmeničnim tokom (ure)

Moč motorja (kW)

0-100km/h (sekunde)

4680
1865
1700
2800
1720 (1)

5
63
410 (2)

16,8

35
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150

7,8 S (3)

(1) 1.770 kg za izvedbo Premium. (2) 400 km za izvedbo Premium.
(3) 7,5S za izvedbo Standard
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Inovativne tehnologije, 
vrhunska varnost.

Model Aiways U5 združuje številne tehnologije aktivne in pasivne varnosti ter funkcij za udobje.

Standardni model je opremljen z 12 ultrazvočnimi radarji, 5 visokoločljivostnimi kamerami, 
3 radarji z milimetrskimi valovi in 2 notranjima kamerama, ki omogočajo popoln digitalni 
pregled nad celotnim vozilom. 

Različni senzorji in kamere lahko zaznajo ceste, vozila, pešce in ovire ter preprečujejo trke. 
K vaši varnosti prispeva tudi 6 zračnih blazin in številni napredni sistemi za pomoč vozniku. 
V kabini so tudi druge varnostne funkcije za zaščito pred krajo in pomoč v sili.

Izjemno nizko težišče zmanjšuje bočno nagibanje vozila v ovinkih, kar zagotavlja bolj agilno, 
dinamično in varno vožnjo.
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Aubergine Bela Electric-blue

Bela + Black roof Electric-blue + Black roof

Siva + Black roof

Izberite svoj novi AIWAYS U5.

Siva
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model PRIME

bež usnječrno usnje

Prilagoditev notranjosti 
glede na vašo izvedbo
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Storitve za stranke, vključno s tehnično podporo, v Evropi zagotavlja mreža
strokovnjakov na nacionalni ravni. Ti partnerji se redno udeležujejo tečajev 
usposabljanja za U5, da vam lahko zagotovijo popolno storitev.

Vzdrževanje je neobvezno 5 let ali do prevoženih 100.000 km.

Poprodajne storitve in vzdrževanje

Mreža za vzdrževanje in s
spremljanje vašega vozila
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Za vozilo U5 velja 5-letna garancija proizvajalca ali garancija na 150.000 km,
kar nastopi prej. 

Družba Aiways nudi 8-letno garancijo ali garancijo na 150.000 prevoženih 
km za motor in baterijo.

Za motor in elektronsko krmilno enoto kot ključna sestavna dela velja 8-letna 
proizvajalčeva garancija ali garancija na 150.000 prevoženih kilometrov, 
kar nastopi prej.

Za karoserijo velja 10-letna garancija proti koroziji brez omejitve števila 
prevoženih kilometrov.

Garancija
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Polnilna postaja
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Ne glede na to, ali gre za krajšo dnevno vožnjo ali daljšo pot, ima model Aiways U5 vedno 
na voljo ustrezno rešitev za polnjenje. Najpogosteje boste ugotovili, da zadošča »počasno« 
polnjenje z izmeničnim tokom. Model Aiways U5 lahko polnite tudi z enosmernim tokom
na polnilnih postajah za električna vozila z močjo do 90 kW za izjemno hitro polnjenje.

Vozilo Aiways U5 preprosto napolnite iz hišnega električnega omrežja. Doma, v službi ali 
na počitnicah: s standardnim polnilnim kablom lahko vozilo Aiways U5 polnite na kateri 
koli standardni 230-voltni vtičnici.  Priporočamo vam, da hišni omrežni sistem preveri 
strokovno usposobljen električar, da se prepričate, ali je sposobno prenesti obremenitev.

Dolge poti lahko prepotujete kot s klasičnim vozilom. Na glavnih cestah je veliko polnilih 
postaj za hitro polnjenje.  Na 12,3-palčni osrednji informacijski zaslon lahko povežete tudi 
svoj pametni telefon ter s pomočjo aplikacij in načrtovalcev poti optimizirate svoja 
dolga potovanja. 
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Vsakodnevna uporaba

Za dolge poti



+386 1 363 3469

+386 1 3633131

ev@plan-net-solar.si
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PLAN-NET SOLAR d.o.o.
Kamnik pod Krimom 8b
1352 Preserje
Prodaja vozil
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