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Eén auto.
3 elektrische aandrijvingen.
Hybride, Plug-in Hybride en Elektrisch.

De kracht van keuze

De IONIQ is verkrijgbaar met verschillende elektrische aandrijvingen. Er is zeker 
een model dat past bij je persoonlijke wensen, rijstijl, de afstanden die je aflegt 
en de herlaadmogelijkheden thuis of op het werk.  

Elektrische efficiëntie. Dankzij het elektrisch vermogen van de nieuwe IONIQ 
Hybrid geraak je verder met een liter benzine. En dat zonder dat je de batterij 
hoeft te herladen of je rijgedrag moet aanpassen. De nieuwe IONIQ Hybrid  
is uitgerust met zowel een benzinemotor als een elektrische motor die zijn 
energie uit een batterij haalt. Dit volledig parallel hybride systeem tilt de 
indrukwekkende efficiëntie naar een nog hoger niveau. Via regeneratief  
remmen wordt de batterij opgeladen zodat jij dit niet meer hoeft te doen.  

Elektrisch wanneer je wil. Benzine wanneer nodig. De nieuwe IONIQ Plug-in 
biedt je het beste van twee werelden. Druk op knop voor de EV Stand* en rij  
66 kilometers volledig elektrisch. Wanneer je aan het einde van je volledig 
elektrische bereik komt, kan je herladen via een laadpunt of verder rijden op 
benzine. Dan werkt de IONIQ Plug-in net als de IONIQ Hybrid via een volledig 
parallel hybridesysteem.

Nooit meer tanken. Met de nieuwe IONIQ Electric geraak je 311 kilometer  
ver met één laadbeurt. En dat zonder CO2-uitstoot*. De koppelrijke  
elektrische motor van 100 kW haalt zijn energie uit een nieuwe en bijzonder 
efficiënte 38.3 kWh lithium-ion polymeer batterij. Via een 100 kW snellader  
met gelijkstroom (DC) duurt het slechts een 54-tal minuten om de batterij  
voor 80% te herladen. 

*  Rijbereik volgens de WLTP-cyclus. Dit kan licht verschillen afhankelijk van wegomstandigheden, 
rijstijl en temperatuur. 

Hybrid

Plug-in Hybrid

Electric



Schakelpeddels
Het regeneratief remmen kan je eenvoudig instellen met 
de schakelpeddels achter het stuurwiel. In de ECO Stand 
controleren ze de mate van remmen – waardoor jij zelf 
kan beslissen hoe sterk de elektrische motor de wagen 
afremt – herladen van de batterij. In de Sport Stand kan je 
zelf schakelen voor nog meer rijplezier. 

6-trapstransmissie met dubbele koppeling
De innovatieve 6-trapstransmissie met dubbele koppeling 
(DCT) biedt een natuurlijker en sportiever gevoel voor een 
betrokken rijervaring. Hij accelereert soepel, geeft directe 
feedback van de motor en combineert de efficiëntie van 
een handgeschakelde versnellingsbak met het gemak van 
een automaat. De knop voor de elektronische parkeerrem zit 
vlak naast de schakelpook. Hij is handig in gebruik en creëert 
vrije ruimte in de middenconsole voor draadloos laden. 

De IONIQ springt in het oog met zijn strakke silhouet en elegante lijnen. Het is ook een van de meest aerodynamische wagens op de markt,  
met onder meer computergestuurde luchtflappen in het radiatorrooster en luchtinlaten bij de wielen die de luchtstroom optimaliseren.  
Resultaat: een indrukwekkend laag brandstofverbruik en uitstekend rijbereik.

Ontworpen voor schoonheid –
ontwikkeld voor zuinigheid. IONIQ Comfort 

Meer stijl en betere zichtbaarheid: full LED koplampen en LED dagrijlichten dragen bij aan de karakteristieke 
look van de IONIQ. 

De nieuwe LED signatuur werd ook in de achterlichten geïntegreerd. Elektronische Parkeerrem (EPB)
Bedien de parkeerrem eenvoudig met je vingertoppen.  
Een handige knop activeert of deactiveert de parkeerrem 
in alle drie de IONIQ modellen. Daarnaast creëert hij vrije 
ruimte in de middenconsole voor draadloos laden van 
Qi-compatibele smartphones.

Achteruitrijcamera (DRM)
De nieuwe achteruitrijcamera biedt je een uitstekend zicht 
op wat er zich achter de wagen afspeelt. Dit verhoogt de 
veiligheid en comfort nog tijdens het rijden. 

eCall
De IONIQ contacteert automatisch de hulpdiensten als je een ongeval hebt en de airbags worden 
geactiveerd. Je kan ook op de SOS knop drukken voor bijstand, 24/7 en 365 dagen per jaar.



Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC m/ S&G)
Met behulp van radarsensoren vooraan houdt dit systeem een constante 
snelheid en afstand tot de voorligger aan. In Stop & Go verkeer kan je 
eenvoudig de motor herstarten door het gaspedaal in te drukken, of via 
een knop aan het stuur.  

Lane Keeping Assist (LKA)
Wanneer de rijstrookassistent merkt dat de wagen onbedoeld afwijkt 
van zijn rijvak, waarschuwt hij je of kan hij actief bijsturen om de 
wagen in zijn rijvak te houden.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Via de camera vooraan en de radarsensor waakt het FCA-systeem 
over het verkeer voor je. Als het een mogelijke aanrijding met een 
voertuig of voetganger voor je detecteert, waarschuwt het systeem 
je en zal de wagen indien nodig vanzelf vertragen of stoppen.

Blind spot Collision Warning (BCW)
Dit systeem geeft visuele- en geluidssignalen als je van rijvak verandert 
terwijl er zich op dat moment andere weggebruikers in je dode hoek 
bevinden.

High Beam Assist (HBA)
Minder stress en meer visibiliteit. Via High Beam Assist worden, als 
het donker is, zowel tegenliggers gedectecteerd als wagens in dezelfde 
rijstrook. Grootlichten worden dan automatisch uitgeschakeld.

Driver Attention Warning (DAW)
Dit systeem monitort en analyseert permanent je rijgedrag. Als het 
systeem merkt dat je vermoeid of afgeleid bent, zal het je waarschu-
wen met een geluidssignaal en pop-up boodschap die je aanraadt 
een pauze te nemen. 

Hyundai SmartSense

Lane Following Assist (LFA)
Activeer dit systeem om de IONIQ in het midden van zijn rijvak te 
laten rijden aan snelheden tussen 0 en 150 kilometer per uur op  
snelwegen en stadslanen.

Blijf verbonden met 

Bedien uw wagen via uw smartphone – of met uw stem. Bluelink Connected Car Services zorgt met online 
stemherkenning voor naadloze connectiviteit. Daarnaast is er een brede waaier aan functies  
die het rijden nog aangenamer maken zoals Find my car, Remote lock & unlock en Destination send  
to car. Bovenop deze intelligente functies die u kunt bedienen via de Bluelink app geniet u van vijf jaar 
Hyundai LIVE Services, als u voor het navigatiesysteem kiest. Zo haalt u het maximum uit Bluelink® 
Connected Car Services.

Destination send to car
Stap in en vertrek. Zo eenvoudig is 
het. Als uw IONIQ is uitgerust met 
navigatie, kunt u via de Bluelink 
app uw bestemmingen opzoeken, 
waar u zich ook bevindt. Bluelink 
synchroniseert de gegevens met 
uw navigatiesysteem en laadt  
de route in, zodat de wagen 
vertrekkensklaar is van zodra  
u dat bent.  

Find my car  
Vergeten waar u uw wagen hebt 
geparkeerd? Geen probleem.  
Open de Bluelink app en de kaart 
zal u er naartoe leiden. 

Live fuel price information
Vind brandstof wanneer u die 
nodig hebt, aan een mooie prijs.  
De Bluelink app houdt u permanent 
op de hoogte van de laatste 
brandstofprijzen, tankstations, 
openingsuren en betaalmethoden.

On & off-street parking
Vind sneller een parkeerplaats, 
parkeer efficiënter en stressvrij.  
Via de app kunt u makkelijk 
parkeeropties vinden en vergelijken  
in garages, op parkeerterreinen  
en op straat. 

Remote door lock & unlock
Uw wagen vergeten te sluiten? 
Geen nood, de IONIQ vertelt u  
waar hij zich bevindt via een 
pushbericht op uw smartphone. 
Daarna hoeft u enkel uw PIN-code 
in te geven om uw IONIQ  
te openen of te sluiten met de 
Bluelink app.

On-demand diagnostics 
Voor nog meer gemoedsrust kunt  
u de conditie van uw wagen laten 
diagnosteren via de Bluelink app  
op uw smartphone. 



Afgeplat 
stuurwiel 

Interieur Hybrid & Plug-in Hybrid Interieur Electric

Technologische hoogstandjes van IONIQ Eenvoudigweg puur. Pure eenvoud.

Snel en flexibel herladen (PHEV & EV) 
Afhankelijk van je aansluiting thuis op het elektriciteitsnet of het type snellader waar je toegang tot hebt, 
biedt de IONIQ Electric je een waaier van veelzijdige oplossingen voor het herladen. Standaard bijgeleverd 
is een krachtige, ingebouwde 7.2 kW lader (een upgrade ten opzichte van de 6.6 kW) die wisselstroom (AC) 
via een stopcontact omzet naar gelijkstroom (DC) en zo de batterij in de wagen herlaadt.

Via een 100 kW gelijkstroom (DC) laadpunt duurt het slechts een 54-tal minuten om het lithium-
ionpolymeerbatterijpakket voor 80% te herladen. Via een wallbox thuis (AC laadpunt) duurt het ongeveer 
6u om de batterij volledig op te laden. 

Het elegante en ruime interieur van de IONIQ is een toonbeeld van modern, 
uitgepuurd design. U merkt het meteen aan de intuïtieve eenvoud en helderheid van 
alle informatie en bedieningssystemen die prettig aanvoelen. Het afgeplatte stuurwiel 
en de subtiele interieuraccenten versterken de sportieve look. 

(Smart) regeneratief remmen (HEV, PHEV & EV)
Met de nieuwe IONIQ rij je intelligenter, dankzij de laatste spitstechnologie. Zo herlaadt het regeneratief 
remsysteem van de IONIQ de batterij tijdens het rijden door de wagen te vertragen via de elektrische 
motor. Daarnaast is er het Smart Regenerative Braking systeem (enkel op EV), dat met behulp van 
radarsensoren de auto automatisch kan afremmen naargelang het verkeer voor je.

EV Modus (PHEV)
Rij volledig elektrisch zonder enige uitstoot met één druk op de knop voor de EV Stand. Of schakel met 
dezelfde knop terug naar de hybride aandrijving om je batterijverbruik te sparen voor een later moment. 



15" lichtmetalen velgen met wieldeksels 17" lichtmetalen velgen
Hybrid Hybrid

KOETSWERKKLEUREN IONIQ
NIET METAAL

Polar White (WAW)

SPECIALE KLEUR

Electric shadow (USS)

METAAL

Amazon Grey (A5G) Fluidic metal (M6T) Typhoon Silver (T2X)

MICA

Phantom Black (NKA) Fiery Red (PR2) Intense Blue (YP5)

Cyber Grey (C5G)

INTERIEURKLEUREN & VELGEN

Hybrid & Plug-in Hybrid Electric

Fossil Grey (Donker grijs) Fossil Grey (Donker grijs) Electric Shadow

16" lichtmetalen velgen

Shale Grey Shale Grey

Electric
16" lichtmetalen velgen

Plug-in



Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV

Exterieur
Koetswerk
Deurgrepen in koetswerkkleur • • • - - - -
Verchroomde deurgrepen - - - • • • •
Bumpers in koetswerkkleur • • • • • • •
Radiatorrooster gedeeltelijk in chroom • • • - • • -
Buitenspiegels
Buitenspiegels in koetswerkkleur • • • • • • •
Geïntegreerde richtingaanwijzers • • • • • • •
Elektrisch bedienbaar • • • • • • •
Verwarmd • • • • • • •
Elektrisch inklapbaar - • • • • • •
Verlichting
Automatische koplampen (lichtsensor) • • • • • • •
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent - • • • • • •
Halogeen-koplampen • - - - - - -
LED-koplampen - • • • • • •
LED-lichtblokken achteraan - • • • • • •
LED-positielampen - • • • • • •
Ruiten
Getinte ruiten • - - - - - -
Donker getinte ruiten (Privacy glas) - • • • • • •
Elektrische ruiten vooraan met "auto up-down" functie • • • • • • •
Elektrische ruiten achteraan • • • • • • •
Achterruitontdooiing • • • • • • •
Ruitenwissers
Regensensor - • • • • • •
Velgen & Banden
15" lichtmetalen velgen met wieldeksels • - - - - - -
16" lichtmetalen velgen - - • • - • •
17" lichtmetalen velgen - • - - • - -
Bandenherstelkit • • • • • • •
Varia
Zijdelingse beschermingsstrips • • • • • • •
Afwerking onder zijruiten in aluminium - • • • • • •
Voorbereiding trekhaak - • • - • • -

UITRUSTING NEW IONIQ

• standaard   O optioneel   - niet van toepassing   EP Efficiency Pack   • standaard   O optioneel   - niet van toepassing   EP Efficiency Pack

Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV

Interieur
Ventilatie
Automatische airconditioning • • • • • • •
Ventilatie achteraan - • • • • • •
Automatische ontwaseming (voorruit) - • • • • • •
Binnenspiegel   
Dag/nacht binnenspiegel • - - - - - -
Elektrochromatische binnenspiegel (auto. dimmende binnenspiegel) - • • • • • •
Vergrendeling
Centrale vergrendeling met afstandsbediening • • • • • • •
Smart Key (openen en starten "zonder sleutel") - • • • • • •
Stuurinrichting
Stuurwiel regelbaar in hoogte en diepte • • • • • • •
Stuurwiel en versnellingspook overtrokken met leder • • • • • • •
Verwarmd stuurwiel - - - - • • •
Bediening aan het stuurwiel (audio, Bluetooth®, cruise control  
& snelheidsbeperker en boordcomputer) • • • • • • •

Stuurbekrachtiging • • • • • • •
Zetels
Zetelbekleding in stof • • • • - - -
Zetelbekleding in leder - - - - • • •
Bestuurderszetel:
 - regelbaar in de hoogte • • • • • • •
 - regelbare lendensteun (elektrisch) • • • • • • •
 - elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie - - - - • • •
Passagierszetel regelbaar in de hoogte • • • • • • •
Verwarmde zetels vooraan - - - • • • •
Verwarmde zetels achteraan - - - - • • •
Geventileerde zetels vooraan - - - - • • •
Neerklapbare bank 60/40 • • • • • • •
Regelbare hoofdsteunen voor- en achteraan (5) • • • • • • •
ISOfix-verankeringspunten achteraan (2) • • • • • • •
Opbergmogelijkheden
Handschoenkastje • • • • • • •
Armsteun vooraan met opbergruimte • • • • - - -
Armsteun vooraan met opbergruimte overtrokken in leder - - - - • • •
USB-lader - • • • • • •
Specifieke opbergruimte voor een tablet • • • • • • •
Armsteun achteraan met bekerhouder • • • • • • •



UITRUSTING NEW IONIQ

Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV
Bekerhouder in middenconsole • • • • • • •
Flessenhouder en opbergvakjes in deuren • • • • • • •
Brilhouder vooraan • • • • • • •
Varia
Zonnekleppen met make-up spiegels • • • • • • •
Leeslampen vooraan • • • • • • •
12v-aansluiting in middenconsole vooraan • • • • • • •
Sportpedalen met aluminium afwerking - - - - • • •
Binnendeurgrepen met geborsteld alu-look - • • • • • •
Audio, Navigatie & Informatie
Audio
Radio MP3, RDS • • • • • • •
DAB+ (Digital Audio Broadcasting) • • • • • • •
Audio Display met 8" aanraakscherm • - - - - - -
USB-aansluiting - • • • • • •
6 luidsprekers (2 vooraan, 2 achteraan & 2 tweeters) • - - - - - -
Premium audiosysteem INFINITY met 8 luidsprekers  
(steeds in combinatie met navigatiesysteem) - • • • • • •

BlueLink - • • • • • •
Bluetooth® handsfreekit • • • • • • •
Navigatie
Navigatiesysteem met 10,25" aanraakscherm - • • • • • •
Achteruitrijcamera • • • • • • •
Informatie
Drive mode Select (Eco, Normal & Sport) • • • • • • •
Supervision boordcomputer met 4,2” LCD scherm • - - - - - -
Supervision boordcomputer met 7” LCD scherm - • • • • • •
Varia
Smartphone Device Integration (integratie smartphone) • • • • • • •
Draadloos laadsysteem voor GSM - - - - • • •
Veiligheid
Elektronische systemen
ABS, EBD & BAS • • • • • • •
ESC (Electronic Stability Control), elektronische stabiliteitscontrole • • • • • • •
HAC (Hill start Assist Control), vertrekhulp op helling • • • • • • •
LKA (Lane Keeping Assist), rijstrookassistent • • • • • • •
LFA (Lane Following Assist) - - - - • • •
FCA (Forward Collision-avoidance Assist), automatisch  
noodremsysteem met voetganger-, fietser- en hindernissendetectie • • • • • • •

DAW (Driver Attention Warning), waakzaamheidassistent • • • • • • •

Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV
BCW (Blind-spot Collision Warning), dodehoekwaarschuwing - - - - • • •
RCCW (Rear Cross-traffic Collision Warning), waarschuwing zijdelings 
achterkomend verkeer - - - - • • •

ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), verkeersbordenherkenning - - - - - - •
eCall (Emergency Call System), automatisch noodoproepsysteem • • • • • • •
Cruise control
Cruise Control • - - - - - -
Smart Cruise Control met S&G (Stop&Go) - • • • • • •
MSLA (Manual Speed Limit Assist), snelheidsbegrenzer • • • • • • •
Remmen & parkeren
Elektrische parkeerrem (met "Auto-hold" functie) - • • • • • •
Parkeerrem met voetbediening • - - - - - -
Parkeersensoren achteraan • • • • • • •
Parkeersensoren vooraan - - - - • • •
Airbags
Frontale airbags voor bestuurder en passagier (vooraan) • • • • • • •
Zijdelingse airbags vooraan • • • • • • •
Gordijnairbags voor- en achteraan • • • • • • •
Knie-airbag voor de bestuurder • • • • • • •
Uitschakelbare airbag voor passagier vooraan • • • • • • •
Signaal voor het niet dragen van de veiligheidsgordel • • • • • • •
3-punts veiligheidsgordel • • • • • • •
Veiligheidsgordels regelbaar in de hoogte (vooraan) • • • • • • •
Varia
TPMS (Tire Pressure Monitor System), bandenspanningcontrolesysteem • • • • • • •
Thuislader - - • • - • •
Warmtepomp - - - EP - - EP
"Quick charge" connector - - - • - - •

 

• standaard   O optioneel   - niet van toepassing   EP Efficiency Pack • standaard   O optioneel   - niet van toepassing   EP Efficiency Pack



Veiligheid
eCall (Emergency call system)
LKA (Lane Keeping Assist), rijstrookassistent
FCA (Forward Collision-avoidance Assist), auto/fiets/voetganger
HBA (High Beam Assist), grootlichtassistent
DAW (Driver Attention Warning), waakzaamheidsassistent
Smart cruise control met S&G (STOP&GO)
Parkeersensoren achteraan
7 airbags (waaronder 1 knieairbag voor de bestuurder)

Interieur
Verwarmd stuurwiel
Zetelbekleding in leder
Elektrisch verstelbaar bestuurderszetel 
Geventileerde zetels vooraan
Verwarmde zetels achteraan
Sportpedalen in metaal
Draadloos laadsysteem voor GSM (middenconsole vooraan)
Veiligheid
BCW (Blind spot Collision Warning), dodehoekwaarschuwing
RCCW (Rear Cross Collision Warning), waarschuwing zijdelings achterkomend verkeer
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), verkeersbordenherkenning
Parkeersensoren vooraan
LFA (Lane Following Assist)

SHINE*  (BOVENOP FEEL*  )

Exterieur
Deurhandgrepen met chroom insert
Bumpers in koetswerkkleur
Knipperlichten in de buitenspiegels
Elektrisch bediend & verwarmde buitenspiegels
Automatische koplampen
Elektrische ruiten vooraan met „auto up-down“ functie
Elektrische ruiten achteraan
16“ lichtmetalen velgen (banden 205/60R16) 
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels met geïntegreerde welkomstverlichting
LED-koplampen
LED-lichtblokken achteraan
LED-dagrijlichten & positielichten
Regensensor
Raamomlijsting in geborsteld aluminium
Interieur
Verwarmde zetels vooraan 
Automatische airconditioning
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Stuurwiel en pook overtrokken met leder
Bediening aan het stuurwiel (audio, Bluetooth®, cruise control & boordcomputer)
Schakelpeddels voor DCT-transmissie
Zetelbekleding in antraciet stof
Armsteun vooraan met opbergruimte
Specifieke opbergruimte voor een tablet
Armsteun achteraan met bekerhouder
Ventilatiemonden in middenconsole achteraan
Automatische ontwasemingsysteem (voorruit)
Elektrochromatische binnenspiegel
Donkergetinte ruiten achteraan
Smart Key (openen en starten zonder sleutel)
Binnendeurhandgrepen in geborsteld alu-look
Specifieke drempelbeschermers
Elektrische parkeerrem (met “Auto hold” functie)
Audio, Navigatie & Informatie
USB-aansluitingen in middenconsole + USB oplader
Bluetooth® handsfreekit
Achteruitrijcamera (beeldweergave op audio/navi scherm)
Premium audiosysteem INFINITY met 8 luidsprekers
BlueLink 
Navigatiesysteem met 10,25” aanraakscherm + DAB
Supervision boordcomputer met 7” LCD scherm

INSPIRE FEEL*  (BOVENOP INSPIRE)

Exterieur
Deurhandgrepen met chroom insert
Interieur
Verwarmd stuurwiel
Zetelbekleding in donker grijs of grijs leder
Elektrisch verstelbaar bestuurderszetel
Verwarmde & geventileerde zetels vooraan
Verwarmde zetels achteraan
Sportpedalen in metaal
Draadloos laadsysteem voor GSM (middenconsole vooraan)
Veiligheid
BCW (Blind spot Collision Warning), dodehoekwaarschuwing
RCCW (Rear Cross Collision Warning), waarschuwing zijdelings achterkomend verkeer
Parkeersensoren vooraan
LFA (Lane Following Assist)

Exterieur
Deurhandgrepen in koetswerkkleur
Bumpers in koetswerkkleur
Radiatorrooster gedeeltelijk in chroom
Knipperlichten in de buitenspiegels
Elektrisch bediend & verwarmde buitenspiegels
LED-dagrijlichten & positielichten
Automatische koplampen
Elektrische ruiten vooraan met „auto up-down“ functie
Elektrische ruiten achteraan
15“ lichtmetalen velgen met wieldeksels (banden 195/65R15)
Interieur
Automatische airconditioning
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Stuurwiel en pook overtrokken met leder
Bediening aan het stuurwiel (audio, Bluetooth®, cruise control & boordcomputer)
Schakelpeddels voor DCT-transmissie
Zetelbekleding in antraciet stof
Armsteun vooraan met opbergruimte
Specifieke opbergruimte voor een tablet
Armsteun achteraan met 2 bekerhouders
Audio, Navigatie & Informatie
Display Audio met 8” aanraakscherm
DAB (Digital Audio Broadcasting)
6 luidsprekers (2 vooraan, 2 achteraan & 2 tweeters)
Bluetooth® handsfreekit
Achteruitrijcamera (beeldweergave op audio/scherm)
Supervision boordcomputer met 4,2” LCD scherm
Veiligheid
eCall (Emergency call system)
LKA (Lane Keeping Assist), rijstrookassistent
FCA (Forward Collision-avoidance Assist), auto/fiets/voetganger
DAW (Driver Attention Warning), waakzaamheidsassistent
Cruise Control met snelheidsbegrenzer
Parkeersensoren achteraan
7 airbags (waaronder 1 knieairbag voor de bestuurder)

Exterieur
16” lichtmetalen velgen (banden 205/55R16) op IONIQ Plug in Hybrid 
17” lichtmetalen velgen (banden 225/45R17) op IONIQ Hybrid
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels met geïntegreerde welkomstverlichting
LED-koplampen
LED-lichtblokken achteraan
Regensensor
Raamomlijsting in geborsteld aluminium
Voorbereiding trekhaak (geremd trekvermogen)
Interieur
Ventilatiemonden in middenconsole achteraan
Automatische ontwasemingsysteem (voorruit)
Elektrochromatische binnenspiegel
Donkergetinte ruiten achteraan
Smart Key (openen en starten zonder sleutel)
Binnendeurhandgrepen in geborsteld alu-look
Specifieke drempelbeschermers
Elektrische parkeerrem (met “Auto hold” functie)
Audio, Navigatie & Informatie
Premium audiosysteem INFINITY met 8 luidsprekers
BlueLink 
Navigatiesysteem met 10,25” aanraakscherm
Supervision boordcomputer met 7” LCD scherm
Veiligheid
HBA (High Beam Assist), grootlichtassistent 
Smart Cruise Control met S&G (Stop&Go) en met snelheidsbegrenzer

STANDAARDUITRUSTING NEW IONIQ 

HYBRID

STANDAARDUITRUSTING NEW IONIQ 

HYBRID & PLUG-IN HYBRID

STANDAARDUITRUSTING NEW IONIQ 

ELECTRIC

SHINE*  (BOVENOP FEEL*  )

FEEL*  

*Standaard met BlueLink. Voor stockwagens zonder BlueLink contacteer uw verdeler voor de geldende voorwaarden.



** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is.  
Op de 12 V batterij is de fabrieksgarantie van 2 jaar - onbeperkte kilometers van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt.

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

BATTERIJ
G A R A N T I E

PRIJZEN NEW IONIQ HYBRID
Cil. Inhoud Fisc. PK Vermogen (kW/pk)

CO2-uitstoot (g/km) Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. 21% BTWWLTP NEDC 2.0

INSPIRE 
Benzine
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 102 83  € 22.106,61  € 26.749,00
FEEL*  
Benzine
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 104 85  € 25.205,79  € 30.499,00
SHINE*
Benzine
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 105 85  € 27.685,12  € 33.499,00

Metaalkleur/Micakleur/Speciale kleur  € 495,87  € 600,00
Efficiency Pack (enkel op IONIQ Electric)  € 1.074,38  € 1.300,00
  -Warmtepomp

OPTIE & PACK

PRIJZEN NEW IONIQ PLUG-IN HYBRID
Cil. Inhoud Fisc. PK Vermogen (kW/pk)

CO2-uitstoot (g/km) Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. 21% BTWWLTP NEDC 2.0

FEEL*  
Benzine
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 26 26  € 30.577,69  € 36.999,00
SHINE*
Benzine
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 26 26  € 33.057,02  € 39.999,00

PRIJZEN NEW IONIQ ELECTRIC
Vermogen (kW/pk)

CO2-uitstoot (g/km) Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. 21% BTWWLTP NEDC 2.0

FEEL*  
Electric 38,3kWh 100/136 0 0  € 33.139,67  € 40.099,00
SHINE*
Electric 38,3kWh 100/136 0 0  € 34.792,56  € 42.099,00

TECHNISCHE SPECIFICATIES IONIQ HYBRID
Verbrandingsmotor / Batterij / Elektromotor (HEV)
Verbrandingsmotor 
Type KAPPA 1.6 ATKINSON GDi
Cilinderinhoud 1.580 cc
Boring x slag 72 x 97 mm
Compressieverhouding 13,0
Vermogen (kW/pk) 77,2kW / 105pk @ 5.700 o/m
Koppel (Nm) 147 Nm @ 4.000 o/m
Elektromotor
Type Synchroonmotor met permanente magneet
Maximumvermogen (kW/pk) 32 kW / 43,5 pk  
Maximumkoppel (Nm) 170 Nm
Batterij
Type Lithium-ionpolymeer
Capaciteit (kWh) 1,56 kWh
Vermogen (kW) 42 kW
Spanning 240 V
Systeemvermogen
Maximumvermogen (kW/pk) 104 kW / 141 pk
Maximumkoppel (Nm) 265 Nm
Prestaties
Topsnelheid 185 km/u
Acceleratie 0-100 km/u (sec) 10,8 sec. / 11,1 sec. (15” / 17”)
Aandrijving
Overbrenging
Automatisch Gerobotiseerde 6-DCT
Ophanging en schokdemping
Vooraan MacPherson-veerpoot met gasschokdempers
Achteraan Multilink
Stuur
Type Tandheugel
Reductie 2,66 omwentelingen tussen de aanslagpunten
Draaicirkel (diameter) 10,6 meter (minimum)
Totale stuurontdubbeling 13,9 : 1
Remmen
Vooraan (diameter) 280 mm
Achteraan (diameter) 262 mm
Hulpsystemen ABS, ESC en AEB
Wielen en banden Inspire Feel Shine
Vooraan (diameter) 195/65R15 225/45R17 225/45R17
Verbruik l/100km Inspire Feel Shine
Gecombineerd verbruik (WLTP) 4.5 4,6 4,6
Gecombineerd verbruik (NEDC 2.0) 3.6 3,6 3,6

CO2-uitstoot (g/km) Inspire Feel Shine
Gecombineerde uitstoot (WLTP) 102 104 105
Gecombineerde uitstoot (NEDC 2.0) 83 85 85
Buitenafmetingen (mm)
Totale lengte 4.470
Totale breedte 1.820
Totale hoogte 1.450 
Wielbasis 2.700
Bodemvrijheid 140
Overhang vooraan 880
Overhang achteraan 890
Spoorbreedte (voor) 1.563 / 1.550  (15’’/17’’)
Spoorbreedte (achter) 1.577 / 1.564 (15’’/17’’)
Interieurafmetingen (mm)

Voorin  Achterin
Hoofdruimte 995 / 1.024 951
Beenruimte 1.073/1.137 907/800
Schouderbreedte 1.425 1.396
Heupbreedte 1.366 1.344
Volumes (liter)
Koffer (VDA) min 456 l / 563 l / max 1.518 l
Inhoud brandstoftank (l) 45
Gewicht
Rijklaar gewicht (kg) (zonder bestuurder) 1.361
Maximale belading 509
MTM (kg) 1.870
Trekvermogen (kg) 
Geremd - 750 750
Ongeremd - - -

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

Onder voorbehoud van aanpassingen en/of vergissingen. De verbruikscijfers kunnen variëren  
naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.

*Standaard met BlueLink. Voor stockwagens zonder BlueLink contacteer uw verdeler voor de geldende voorwaarden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES IONIQ PLUG-IN HYBRID
Verbrandingsmotor / Batterij / Elektromotor (PHEV)
Verbrandingsmotor 
Type KAPPA 1.6 ATKINSON GDi
Cilinderinhoud 1.580 cc
Boring x slag 72 x 97 mm
Compressieverhouding 13,0
Vermogen (kW/pk) 77,2kW / 105pk @ 5.700 o/m
Koppel (Nm) 147 Nm @ 4.000 o/m
Elektromotor
Type Synchroonmotor met permanente magneet
Maximumvermogen (kW/pk) 44,5 kW / 60,5 pk 
Maximumkoppel (Nm) 170 Nm
Batterij
Type Lithium-ionpolymeer
Capaciteit (kWh) 8,90 kWh
Vermogen (kW) 59 kW
Spanning 360 V
Systeemvermogen
Maximumvermogen (kW/pk) 104 kW / 141 pk
Maximumkoppel (Nm) 265 Nm
Prestaties
Topsnelheid 178 km/u
Acceleratie 0-100 km/u (sec) 10,6 seconden
Aandrijving
Overbrenging
Automatisch Gerobotiseerde 6-DCT
Ophanging en schokdemping
Vooraan MacPherson-veerpoot met gasschokdempers
Achteraan Multilink
Stuur
Type Tandheugel
Reductie 2,66 omwentelingen tussen de aanslagpunten
Draaicirkel (diameter) 10,6 meter (minimum)
Totale stuurontdubbeling 13,9 : 1
Remmen
Vooraan (diameter) 280 mm
Achteraan (diameter) 284 mm
Hulpsystemen ABS, ESC en AEB
Wielen en banden Feel Shine
Vooraan (diameter) 205/55R16 205/55R16
Verbruik l/100km Feel Shine
Gecombineerd verbruik (WLTP) 1,1 1,1
Gecombineerd verbruik (NEDC 2.0) 1,1 1,1

CO2-uitstoot (g/km) Feel Shine
Gecombineerde uitstoot (WLTP) 26 26
Gecombineerde uitstoot (NEDC 2.0) 26 26
Elektrisch rijbereik (km) Feel Shine
Gecombineerd rijbereik (WLTP) 52 52
Gecombineerd rijbereik (NEDC2.0) 63 63
Efficiëntie kWh/100km Feel Shine
Gecombineerd efficiëntie (WLTP) 11,7 11,7
Gecombineerd efficiëntie (NEDC2.0) 10,3 10,3
Ingebouwde lader Feel Shine
Type Monofase
Max. capactiteit (kW) 3,3kW
Laadtijd Feel Shine
Laadtijd/ standaard ongeveer 2u 15min
Buitenafmetingen (mm)
Totale lengte 4.470
Totale breedte 1.820
Totale hoogte 1.450 
Wielbasis 2.700
Bodemvrijheid 140
Overhang vooraan 880
Overhang achteraan 890
Spoorbreedte (voor) 1.555
Spoorbreedte (achter) 1.569
Interieurafmetingen (mm)

Voorin  Achterin
Hoofdruimte 995 / 1.024 951
Beenruimte 1.073/1.137 907/800
Schouderbreedte 1.425 1.396
Heupbreedte 1.366 1.344
Volumes (liter)
Koffer (VDA) Min 341 l/max 1.401 l
Inhoud brandstoftank (l) 45
Gewicht
Rijklaar gewicht (kg) (zonder bestuurder) 1.495
Maximale belading 475
MTM (kg) 1.970 
Trekvermogen (kg) 
Geremd 750 750
Ongeremd - -

TECHNISCHE SPECIFICATIES IONIQ ELECTRIC
Batterij / Elektromotor
Elektromotor
Type Synchroonmotor met permanente magneet 
Maximumvermogen 100kW/136pk
Maximumkoppel 295Nm
Batterij
Type Lithium-ionpolymeer
Capaciteit (kWh) 38,3kWh
Vermogen (kW) 100kW
Spanning 319,4 V
Prestaties
Topsnelheid 165km/u
Acceleratie 0-100 km/u (sec) 9,9
Aandrijving
Overbrenging
Automatisch Enkelvoudige reductie
Ophanging en schokdemping
Vooraan MacPherson-veerpoot met gasschokdempers
Achteraan Torsie-as
Stuur
Type Tandheugel
Reductie 2,85 omwentelingen tussen de aanslagpunten
Draaicirkel (diameter) 10,6 meter (minimum)
Totale stuurontdubbeling 15,1 : 1
Remmen
Vooraan (diameter) 280 mm
Achteraan (diameter) 284 mm
Hulpsystemen ABS, EBD, BAS, ESC & FCA
Wielen en banden
16” lichtmetalen velgen 205/60R16
Efficiëntie kWh/100km
Gecombineerd verbruik (WLTP) 13,8
CO2-uitstoot (g/km)
Gecombineerde uitstoot (WLTP) 0
Elektrisch rijbereik (km)
Gecombineerd rijbereik (WLTP) 311km
Ingebouwde lader
Type Monofase
Max. capactiteit (kW) 7,2kW
Laadtijd
Laadtijd/ standaard ongeveer 6u
Laadtijd (quick charge - up to 80%) 50 KW ongeveer 57min 

100 KW ongeveer 54 min 

Buitenafmetingen (mm)
Lengte 4.470
Breedte 1.820
Hoogte 1.475
Wielbasis 2.700
Bodemvrijheid 150
Overhang vooraan 880
Overhang achteraan 890
Spoorbreedte (voor) 1.555
Spoorbreedte (achteraan) 1.564
Interieurafmetingen (mm)

Voorin  Achterin
Hoofdruimte 994/1.024 950
Beenruimte 1.073/1.136 906/800
Schouderbreedte 1.425 1.396
Heupbreedte 1.366 1.344
Volumes (liter)
Koffer (VDA) Min. 357l/max. 1.417l
Gewicht
Rijklaar gewicht (kg) (zonder bestuurder) 1.527
Maximale belading 443
MTM (kg) 1.970
Trekvermogen (kg)
Geremd - -
Ongeremd - -

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

Onder voorbehoud van aanpassingen en/of vergissingen. De verbruikscijfers kunnen variëren  
naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.

Autofiscaliteit wordt nog berekend met NEDC CO2. Raadpleeg uw verdeler.

Onder voorbehoud van aanpassingen en/of vergissingen. De verbruikscijfers kunnen variëren  
naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.



Rij zonder zorgen.  
Exclusief bij Hyundai**.

Hyundai belooft u geen zorgeloos rijplezier, maar garandeert het u. Ons unieke garantiepakket omvat 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking**, 
5 jaar lang een jaarlijkse Health Check** en Lifetime assistance*** in heel Europa.

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 
** Uitgezonderd de modellen ix35 Fuel Cell, H-1 en H350. 
*** Hyundai Assistance (autopech en ongeval) zijn voorzien gedurende de hele levensduur van de wagen. Lifetime. Voorwaarde: indien het periodiek onderhoud bij een van onze Erkende Herstellers, en volgens de voorschriften van de constructeur 
zijn uitgevoerd, kan u genieten van telkens 12 maanden bijkomende Hyundai Assistance (Lifetime niet van toepassing op H1, H350 en Ioniq. Op H1, H350 geldt standaard 3 jaar Hyundai Assistance en op Ioniq geldt standaard 8 jaar Hyundai Assistance).

5 jaar garantie zonder 
kilometerbeperking**

De kwaliteit van uw wagen verzekerd. Uw nieuwe Hyundai 
is 5 jaar lang gewaarborgd voor productie- en fabricagefouten 
van bumper tot bumper. Tijdens deze hele periode herstellen 
we uw wagen kosteloos in geval van pech. Zonder kilometer-
beperking en zonder uitzondering. Dit garantiepakket vindt 
u nergens anders!

5 jaar gratis Health Check**

Uw Hyundai gegarandeerd in topconditie. Dat Hyundai u 
zoveel garantie durft te geven, getuigt van vertrouwen in de 
kwaliteit van onze wagens. Als extra zekerheid bieden we u 
bovendien een jaarlijkse ‘Health Check’ aan. Dat is een bijkomende 
check tussen twee onderhoudsbeurten in, waardoor u zeker 
bent dat alle belangrijke onderdelen perfect in orde zijn: 
vloeistoffen, remmen, banden, ruitenwissers én verlichting.
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WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

Lifetime assistance***  
in Europa

Pechverhelping in heel Europa. Onverwacht toch pech: panne, 
een ongeval, verkeerd getankt, sleutels verloren of een lege 
batterij? Geen probleem, we staan 24 uur per dag en 7 dagen 
per week voor u klaar in binnen- en buitenland. U kan rekenen 
op een professionele wegbijstand ter plaatse met de garantie 
dat u uw reis kunt verderzetten.

Accessoires PHEV, HEV & EV Ref. Prijs klant (BTW en montage inclusief)
Bumperbescherming (mat zwart) G2272-ADE00BL € 60,00
Kofferbescherming G2122-ADE20 € 63,00
Winterkit 16" incl. TPMS G2F40-AK200TY € 1.420,00

Accessoires PHEV & HEV Ref. Prijs klant (BTW en montage inclusief)
Delivery Pack DP2_AE € 195,00
Rubberen tapijtenset G2131-ADE00 € 59,00
Afneembare trekhaak (Niet voor Inspire-versie) TPP_AE7 € 669,00

Accessoires EV Ref. Prijs klant (BTW en montage inclusief)
Delivery Pack DP2_AEEVV9A € 165,00
Laadkabel + Tas (1-fasig) 99631-ADE003B € 252,00

ACCESSOIRES
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UW HYUNDAI VERDELER

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens 
die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals 
vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 
** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, 
afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Op de 12 V batterij is de fabrieksgarantie van 2 jaar - 
onbeperkte kilometers van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be  
of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. 
Niet bindende foto’s. Korean Motor Company behoudt zich het recht voor de technische 
karakteristieken, de prijzen of de uitrusting zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen.  
In voege op 1/4/2020. Vervangt PLAEV9A02NL van 1/12/2019  
Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Raadpleeg uw verdeler.  
V.U.: Cristina Farrerons c/o Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich
Levering volgens beschikbaarheid – PLAEV9A03NL

Printed on paper awarded 
the EU Ecolabel
EU Ecolabel : NL/011/013


