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Electric

IONIQ 5





Power your world.

De IONIQ 5 is adembenemend mooi en verbazend geavanceerd. Hij herdefinieert  

de wijze waarop mensen naar elektrische wagens kijken. De elegante combinatie  

van concept car design, sterke prestaties, milieuvriendelijke materialen en verbluffende  

slimme technologie maakt deze elektrische SUV tot een echte game changer.  

Met een 800v-batterij voor ultrasnel laden en een rijbereik tot 481 km  

brengt hij je verder, in stijl en alle comfort.



De multiframe structuur en nieuwe veiligheidstechnologieën werken samen om de 

inzittenden en de batterij te beschermen. In geval van een aanrijding verdeelt een 

energieabsorptiezone de krachten over de kreukelzone die zo ontworpen is dat ze op een 

voorspelbare manier ingedeukt wordt. Zo kan de impact van de aanrijding worden verminderd 

en zijn zowel de inzittenden als de 800v-batterij beter beschermd. Een extra absorptiezone 

voor het dashboard helpt om de impact op de aandrijving en de batterij te verminderen.  

De hoogspanningsbatterij is ingebed in de vloer van de wagen en wordt afgedekt door staal 

van ultra-hoge sterkte voor nog meer bescherming.    

Het nieuwe Power Electrical System (PE) legt de lat hoger op het vlak van efficiëntie.  

De aandrijfmotor, decelerator, omvormer en batterij van het PE vormen het hart van een 

elektrische wagen. In dit next-generation systeem zijn alle elementen op geavanceerde 

wijze geïntegreerd, samen met de batterij. Zowel de efficiëntie als het rijbereik zijn hierdoor 

toonaangevend. De innovatieve Integrated Charging Control Unit (ICCU) maakt gebruik van 

siliciumcarbide om 800v laden te ondersteunen. Ook Vehicle to Load (V2L)-laden wordt  

zo mogelijk gemaakt.    

E-GMP geeft elektrisch rijden een nieuwe lading.
De IONIQ 5 is de eerste wagen die werd gebouwd op Hyundai’s nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Dit platform, specifiek gecreëerd als basis voor 

elektrische wagens, maakt gebruik van technologieën die in huis werden ontwikkeld door Hyundai. Het resultaat: sneller laden, een groter rijbereik, meer interieurruimte 

en betere wendbaarheid. De doordachte plaatsing van de batterij garandeert een optimale gewichtsverdeling over de voor- en achteras, en een lager zwaartepunt. 

Hierdoor ligt de wagen beter op de weg en verbetert het rijgedrag. Doordat de batterij zich onder de vloer bevindt, blijft de vloer vlak en is er geen middenconsole meer 

nodig. Zowel de bestuurder als de passagiers genieten zo van meer beenruimte en vrijheid in het interieur.

Energieabsorptiezone

Geïntegreerde aandrijfmotor vooraan

ICCU - Integrated charging control unit

Bidirectionele oplaadstekker

Batterij

Geïntegreerde  

aandrijfmotor achteraan

Extra kreukelzone vooraan

Beschermingszone voor de 800v-batterij



Thuisladen / AC laden.
Naast het ultrasnelle laden via gelijkstroom (DC) kan je de IONIQ 5 ook thuis opladen met wisselstroom (AC). Er zijn verschillende mogelijkheden, naargelang je elektrische 

infrastructuur thuis of het type laadstation. Laad thuis ’s nachts tijdens de daluren of terwijl de wagen geparkeerd staat tijdens het shoppen. Met de krachtige 11 kW 

boordlader heb je een waaier aan mogelijkheden. 

De 72,6 kWh batterij kan opgeladen worden in 6 uur en 9 minuten. 

Voor de 58 kWh batterij is dat 5 uur. (3-fasig 230V).

Ultrasnel laden / Snelladen.
Geniet met de IONIQ 5 van de snelheid en het gemak dankzij de snelste laadtijden in zijn klasse. Weinig tijd? Geen probleem. In slechts 5 minuten kan je 100 km rijbereik 

toevoegen via een laadpunt waarmee je ultrasnel kan laden. En in amper 18 minuten kan je de wagen opladen van 10 tot 80%. Hyundai is wereldpionier met deze 

gepatenteerde technologie die zowel 400v- als 800v laadinfrastructuur ondersteunt, zonder de nood aan extra onderdelen of adapters. Dat betekent dat je sneller laadt 

via diverse types laadstations, gezien je makkelijk een andere lader kan gebruiken indien nodig. 

72.6 kWh Long Range batterij

350 kW DC station: van 10 to 80% laden in 18 minuten. 

Rijbereik dat kan toegevoegd worden in 5 minuten laden: 111 km.

58 kWh Standard Range batterij

350 kW DC station: van 10 to 80% laden in 18 minuten. 

Rijbereik dat kan toegevoegd worden in 5 minuten laden: 88 km.

Ultrasnel laden 

Snelladen

72.6 kWh Long Range batterij

50 kW DC station: van 10 tot 80% laden in 56 minuten en 30 seconden  

Rijbereik dat kan toegevoegd worden in 5 minuten laden: 28 km.

58 kWh Standard Range batterij

50 kW DC station: van 10 tot 80% laden in 43 minuten en 30 seconden  

Rijbereik dat kan toegevoegd worden in 5 minuten laden: 27 km.



Parametric Pixels achteraan.

Zowel vooraan als achteraan springt de innovatieve LED-verlichting in het oog.  

Het expressieve design van de achterbumper en kofferklep vormen één aantrekkelijk 

geheel met de rechthoekige Parametric Pixels verlichting en reflectoren achteraan.

Voorbumper met actieve luchtinlaat.

De voorbumper wordt geaccentueerd door de opvallende V-vorm die de 

kubusvormige LED-koplampen benadrukt. De actieve luchtinlaat die boven de 

beschermplaat in de bumper werd geïntegreerd, geeft de high-tech look vooraan 

nog meer allure en verbetert de energie-efficiëntie wanneer hij dicht is.  

In geopende toestand biedt hij koeling aan onderdelen in de wagen.

Ontworpen om te verleiden,  
ontwikkeld voor efficiëntie.
Het vooruitstrevende design van de IONIQ 5 overstijgt bestaande normen en verkent een nieuwe vorm van vrijheid die het E-GMP platform biedt.  

Dit is een nieuwe definitie van tijdloos design, een thema dat nog uitgebreid zal worden als de IONIQ line-up groeit. 



Aerodynamisch geoptimaliseerde 20“ lichtmetalen velgen.

De exclusieve aerodynamische wielen zijn complementair aan  

het design van de Parametric Pixel verlichting. Ze passen perfect 

bij de strakke look van de IONIQ 5 en zijn beschikbaar in 

indrukwekkend 20” formaat, de grootste velgen ooit voor een 

elektrische Hyundai.

Solar roof.

Een schitterend concept. De zonnecellen op het dak wekken energie op, die zowel in de 12V 

startmotor als de hoogspanningsbatterij wordt opgeslagen om het elektrische rijbereik uit te breiden.



Leven, rijden, werken, ontspannen.
Binnen in de IONIQ 5 vervagen de grenzen tussen leven en rijden. Ons nieuwe platform voor elektrische wagens gaf 

ons de kans om het interieur helemaal opnieuw te ontwerpen voor een totaal nieuwe beleving. Een grotere vlakke vloer, 

uitgebreid verstelbare voorzetels die helemaal neergeklapt kunnen worden en een flexibele middenconsole die door de 

hele cabine verplaatst kan worden, staan garant voor een buitengewone ervaring en geven je een ongekend gevoel van 

vrijheid. Voor het interieur van de IONIQ 5 maakten we volop gebruik van milieuvriendelijke materialen zoals ecologisch 

bewerkt leder voor de zetels. 

Het leder werd gekleurd en behandeld met extracten van lijnzaadolie. Voor de hemel-, vloer- en zetelbekleding werden 

grondstoffen uit suikerriet gewonnen – een oplossing die zowel recycleerbaar als mooi is. Andere materialen werden 

vervaardigd met textiel dat uit wol en polygaren werd gewonnen, en vezels gesponnen van gerecycleerde PET-flessen.  

Het dashboard, de schakelaars, het stuurwiel en de deurpanelen werden behandeld met polyurethaan bio-verf die op 

zijn beurt werd samengesteld uit olie van koolzaadbloesems en maïs. 

Met een wielbasis van 3.000 mm biedt de IONIQ 5 je de ruimte van een grote passagierswagen in het formaat van een 
middelgrote SUV, en een ruime koffer van 527 liter. Als je de zetels in 60:40 verdeling neerklapt, bekom je bijna 1.600 liter 
laadruimte – ideaal voor weekendtrips of om grote voorwerpen te vervoeren. Mocht dit niet voldoende zijn, kan je ook 
een aanhangwagen trekken dankzij het geremd sleepvermogen tot 1.600 kg.







Premium Bose audiosysteem met acht luidsprekers 12.3” navigatiesysteem met Apple CarPlay™ en Android Auto™

Leef zo geconnecteerd  
als je maar wil.
De IONIQ 5 is uitgerust met vele intuïtieve slimme technologieën die je perfect verbonden houden. Geniet van naadloze 

integratie met geavanceerde systemen voor een sublieme digitale ervaring. Via onder meer Bluelink® Connected Car 

Services kan je je wagen bedienen vanop je smartphone of via je stem. Ook een gratis abonnement van drie jaar op 

Hyundai’s LIVE Services is inbegrepen, met realtime informatie over verkeer en laadstations. Voor de IONIQ 5 werd 

onze navigatie database in de Bluelink® cloud uitgebreid en toont nu nog meer laadstations, inclusief de beschikbaarheid 

en geschatte laadtijd. Je hoeft maar op het laadstation-icoontje te klikken en je ziet meteen de mogelijkheden.  

En met Apple CarPlayTM en Android AutoTM aan boord kan je eenvoudig je smartphone inpluggen om al je apps en 

muziek te spiegelen op het grote 12.3” touchscreen van het infotainmentsysteem. 

Apple CarPlay™ is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Android Auto™ is een gedeponeerd handelsmerk van Google Inc.



Innovatieve technologie.
De IONIQ 5 biedt een nieuwe kijk op elektrische wagens. Hij staat voor een geheel nieuwe beleving dankzij het innovatieve gebruik van interieurruimte  

en slimme technologieën. 

Geavanceerde head-up display.

Verander de voorruit in een display die je veilig over alle 

wegen gidst. Het head-up display met augmented reality 

projecteert virtuele informatie zoals aankomende bochten  

of rijstrookwaarschuwingen direct in je gezichtsveld.  

Zo kan je snel informatie verwerken terwijl je je ogen en 

aandacht op de weg houdt.

Vehicle-to-Load aansluitpunt (V2L interieur). Vehicle-to-Load aansluitpunt (V2L exterieur).

Via de IONIQ 5 kan je elk toestel laden, net als elektrische fietsen en -scooters of kampeermateriaal. Zowel onderweg of  

op je bestemming in de natuur. Aan de tweede zetelrij bevindt zich een handige 230V stekker. En met een omvormer voor  

de bidirectionele oplaadstekker aan de buitenkant kan je toestellen tot 3,6 kW opladen, zelfs als de wagen uitgeschakeld is.



Regeneratief remmen.
De IONIQ 5 is uitgerust met geavanceerde technologie zoals regeneratief remmen, dat de batterij oplaadt tijdens het remmen door de wagen te vertragen met behulp  

van de elektrische motor. Je kan de mate van energie-regeneratie en de opslag in de batterij zelf regelen via de schakelpeddels aan het stuur. Hoe hoger het niveau,  

hoe meer de wagen vertraagt en de batterij oplaadt als je je voet van het gaspedaal haalt. Via de linker schakelpeddel wordt de maximale regeneratieve remkracht 

geselecteerd en kan je de wagen laten vertragen tot hij volledig stilstaat, zonder het rempedaal te moeten induwen. Daarnaast gebruikt het Smart Regenerative Braking 

System de radarsensoren vooraan om automatisch het niveau van regeneratief remmen te controleren en zo te anticiperen op het verkeer om te vertragen indien nodig.  

De wagen vertraagt dan automatisch indien nodig. Tik via de linker schakelpeddel tot het vierde niveau om de één-pedaalmodus te activeren. In deze modus gebruik je  

enkel het gaspedaal om zowel te versnellen, te vertragen en te stoppen.



Vind eenvoudig een parkeerplaats
Vind sneller een parkeerplaats, om efficiënter en  

zorgeloos te parkeren. Vergelijk via realtime informatie 

parkeermogelijkheden van garages, parkeerterreinen  

en parkeerplaatsen op de openbare weg. 

Deur-tot-deur navigatie
Als je je IONIQ 5 parkeert nog voor je je eindbestemming 

hebt bereikt, kan je de navigatie verderzetten via de app  

op je smartphone. Hij leidt je dan verder met behulp van 

augmented reality van Google Maps. 

Klimaatregeling op afstand
Te koud buiten? Geen probleem. Je kan de app gebruiken 

om vanop afstand de wagen voor te verwarmen,  

de ruiten te ontdooien en het stuurwiel te verwarmen. 

Via een externe stroombron – thuis in je garage 

bijvoorbeeld – kan je ook vooraf een moment vastleggen 

waarop de wagen voorverwarmd wordt. Zo spaar je 

batterijcapaciteit die later van pas kan komen om  

de wagen onderweg te verwarmen.  

Diagnose op afstand 
Voor nog meer gemoedsrust kan je de conditie van  

je wagen laten diagnosteren via de Bluelink app op je 

smartphone.  

P

Vind makkelijk laadstations
Maak je nooit zorgen over een lege batterij. De IONIQ 5 

toont je in realtime informatie over laadstations, zoals 

locatie, connector types en beschikbaarheid.

Real-time verkeersinformatie
Geniet van meer accurate verkeersinformatie,  

meer precieze aankomsttijden en meer betrouwbare 

herberekeningen – allemaal om jou sneller op je 

bestemming te brengen. De cloudnavigatie gebruikt 

realtime en historische data om de route beter te gidsen 

en te voorspellen.

Programmeer laadmomenten
Bespaar eenvoudig geld via de app, waarmee je start-  

en stoptijden kan programmeren om te laden tijdens 

daluren. De app helpt je ook om altijd goed opgeladen  

te vertrekken. 

Deuren vergrendelen en ontgrendelen op afstand  

Je wagen vergeten te sluiten? Geen nood, de IONIQ 5 

vertelt je waar hij zich bevindt via een pushbericht  

op je smartphone. Daarna hoef je enkel je PIN-code  

in te geven om je wagen te openen of te sluiten  

met de Bluelink app. 

Connected car Services.



Hyundai Smart Sense

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Dit systeem waarschuwt je voor verkeer in je dode hoek en zal 

automatisch remmen en bijsturen indien nodig om zo een aanrijding  

te vermijden.

Lane Following Assist (LFA)
Dit systeem houdt de wagen in het midden van de rijstrook bij snelheden 

tussen 0 en 185 km/u, zowel op de snelweg als in de stad.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) 
Dit systeem waarschuwt en remt automatisch wanneer de camera een 

voorligger opmerkt die plots vertraagt, of wanneer er zich er voetgangers 

of fietsers op de weg bevinden.  

Lane Keeping Assist (LKA)
Het systeem waarschuwt de bestuurder als de wagen onbedoeld van zijn 

rijstrook afwijkt en kan automatisch bijsturen om de wagen binnen zijn 

rijstrook te houden. 

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)
Via het state-of-the-art navigatiesysteem wordt geanticipeerd op 

aankomende bochten of rechte stukken door de snelheid aan te passen 

voor nog veiliger rijden. Indien geactiveerd, wordt de snelheid automatisch 

aangepast wanneer de maximumsnelheid op de weg verandert. 

Highway Driving Assist II (HDA2)
Deze technologie zorgt ervoor dat je op je rijvak blijft en veilige afstand 

houdt ten opzichte van de wagen voor je. Met behulp van GPS en 

snelwegdata kan de snelheid automatisch worden geregeld op basis van 

de plaatselijke maximumsnelheden. Daarnaast kan de technologie helpen 

om veilig van rijstrook te veranderen en gevaarlijke situaties te vermijden 

binnen de rijstrook door bijvoorbeeld te anticiperen op voertuigen die te 

snel naderen. 

Geniet van maximale veiligheid en comfort met Hyundai’s meest geavanceerde rijhulpsystemen. De innovatieve Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) van  

de IONIQ 5 zorgen ervoor dat je zorgeloos de weg opgaat. Met Highway Driving Assist II is het de eerste Hyundai met autonome veiligheidstechnologie van niveau 2, 

die de snelheid en afstand regelt en de bestuurder bijstaat wanneer hij van rijstrook verandert.  



KOETSWERKKLEUREN

Atlas White

(SAW)

Phantom Black

(MZH)

Cyber Grey

(C5G)

Galactic Grey

(R3G)

Mystic Olive-green

(S5K)

Gravity Gold ‘mat’

(W3T -special)

Lucid Blue

(U3P)

Digital Teal-green

(M9U)

VELGEN

20” Lichtmetalen Velgen 

19” Lichtmetalen Velgen 

Bandenlabels

INTERIEURKLEUREN

Zwart (NNB)

Stoffen zetels (Core)

Grijs 2-tone (YGN)

Grijs leder (Balance)Zwart leder (Balance)



UITRUSTING IONIQ 5
CORE BALANCE

Exterieur

Koetswerk

Deurgrepen in koetswerkkleur • •

Verzonken deurgrepen “flush handles” (manueel) • -

Automatische “flush handles” deurgrepen - •

Wielbogen in zwarte kunststof • -

Bumperdetails voor & achter in zwarte kunststof • -

Wielbogen in zilverkleur - •

Bumperdetails voor & achter in zilverkleur - •

Aerodynamische dakspoiler • •

Buitenspiegels

Richtingaanwijzers in de buitenspiegels • •

Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels • •

Elektrisch inklapbare buitenspiegels • •

Verlichting

LED koplampen • -

LED achterlichten • •

DUAL LED koplampen (incl lichtbalk vooraan) - •

Halogeen richtingaanwijzers  • -

LED richtingaanwijzers - •

Lichtsensor • •

High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent • •

Ruiten

Geluidswerende voorruit • •

Zonwerende ruiten vooraan - •

Privacy glass achteraan • •

Glanzende raamomlijsting - •

Vision roof (vast glazen panoramisch dak) - VP

Solar roof (dak met zonnepanelen) - SP

Ruitenwissers met intervalfunctie • •

Regensensor • •

Achterruitverwarming • •

Banden

19” lichtmetalen velgen • o

20” lichtmetalen velgen - •

Bandenherstelkit • •

• beschikbaar   - niet van toepassing   o optioneel   VP Vision Pack   SP Solar Pack

Interieur

Ventilatie

Automatische airconditioning (Duo zone) • •

Automatische ontwaseming • •

Luchtfilter • •

Warmtepomp • •



UITRUSTING IONIQ 5
CORE BALANCE

Vergrendeling

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening • •

Smart Key (openen & starten zonder sleutel) • •

Ruiten

Elektrische ruiten voor- & achteraan • •

Zonnegordijn geïntegreerd in de achterdeuren - VP/SP

Stuurwiel & Stuurinrichting

In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel • •

Lederen stuurwiel • •

Verwarmd stuurwiel - •

Paddle shifters • •

Audio stuurwielbediening • •

Zetels

Stoffen zetelbekleding • -

Lederen zetelbekleding (zwart of grijs) - •

Bovenzijde deuren en dashboard in soft-touch met stiksels - •

Bestuurderszetel in de hoogte verstelbaar • •

Passagierszetel in de hoogte verstelbaar • •

Bestuurderszetel elektrisch verstelbaar (incl lendensteun) • •

Passagierszetel elektrisch verstelbaar (incl lendensteun) - •

Voorzetels met geheugenfunctie - VP/SP

Relax zetels vooraan - VP/SP

Verwarmde zetels vooraan • •

Geventileerde zetels vooraan - •

Verwarmde zetels achteraan - •

Manueel verstelbare achterzetels • •

Neerklapbare achterbank in 2 delen (60:40) • •

Centrale armsteun met opbergvak & bekerhouder • •

Verschuifbare middenconsole - VP/SP

Overige

Pedalen met rubber afwerking • -

Pedalen met aluminium afwerking - •

Instaplijsten standaard • -

Instaplijsten deluxe - •

Eén USB poort en twee USB laders • •

Draadloos laadsysteem voor GSM (Qi) • •

12V aansluiting vooraan • •

12V aansluiting koffer - •

Elektrische parkeerrem (EPB) • •

Smart Cruise Control (SCC, incl Stop&Go) • •

Sfeerverlichting interieur (64 kleuren) - •

Automatisch dimmende binnenspiegel (ECM) • •

Automatische kofferklep • •



CORE BALANCE

Technologie

Audio

Radio DAB+ • •

BOSE geluidsinstallatie - •

Informatie

12.3” Digitale cockpit (LCD instrumentenbord cluster) • •

Head-up Display (44“) met augmented reality - •

AVN

Navigatiesysteem met 12.3“ touchscreen • •

Smart Device Integration (Smartphone) • •

Bluelink • •

Overige

Batterijverwarming • •

10.5 kW 3-fase onboard charger • •

Vehicle-to-Load aansluitpunten (V2L) - SP

Veiligheid

Elektronische systemen

ABS, ESP • •

Hill-assist Control (HAC), vertrekhulp op hellingen • •

Multi Collision Braking (MCB), automatisch remmen na aanrijding • •

eCall • •

Lane Following Assist (LFA), rijstrookassistentie op lage snelheden • •

Lane Keeping Assist (LKA) met Road Edge technologie, rijstrookassistentie • •

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch remsysteem • -

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem met kruispuntendetectie & kruislingsverkeer - •

Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoek assistent - •

Blindspot View Monitor (BVM), dodehoek camera - •

Highway Driving Assist (HDA), assistentie op snelwegen • •

Highway Driving Assist II (HDA), assistentie snelwegen met rijstrookwissel - •

Driver Attention Warning (DAW), waakzaamheidsassistentie • •

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Intelligente snelheidsbegrenzer • •

Rear Seat Alert (RSA), achterpassagierdetectie zonder sensor • •

Safe Exit Assist (SEA), assistentie bij uitstappen - •

Airbags

Frontale & laterale airbags vooraan • •

Gordijnairbags voor- & achteraan • •

Middenconsole airbag (bestuurder) • •

Parkeren

Achteruitrijcamera • •

Parkeersensoren voor- & achteraan • •

Surround View Monitor (SVM), 360° camera - •

Parking Collision-Avoid Assist (PCA), automatisch noodremsysteem bij achteruit inparkeren - •

Remote Smart Parking Assist (RSPA), automatisch parkeersysteem op afstand - •

• beschikbaar   - niet van toepassing   o optioneel   VP Vision Pack   SP Solar Pack



STANDAARDUITRUSTING IONIQ 5
CORE

Exterieur

19” lichtmetalen velgen

Aerodynamische dakspoiler

LED koplampen & achterlichten

Licht- & regensensor

Privacy glass achteraan

Verzonken deurgrepen “flush handles” (manueel)

Elektrisch verstelbare & inklapbare buitenspiegels

Verwarmde buitenspiegels & LED richtingaanwijzer

Wielbogen en bumperdetails in zwart

Interieur

Warmtepomp

Automatische airconditioning (Duo zone)

Smart Key (openen & starten zonder sleutel)

Elektrische parkeerrem (EPB)

Smart Cruise Control (SCC, incl Stop&Go)

Lederen stuurwiel

Zetelbekleding in zwarte stof

Bestuurderszetel elektrisch verstelbaar (incl lendensteun)

Bestuurder- & passagierszetel in de hoogte verstelbaar

Verwarmde zetels vooraan

Manueel verstelbare achterzetels

Centrale armsteun met opbergvak & bekerhouder

USB laders

Draadloos laadsysteem voor GSM

Automatisch dimmende binnenspiegel (ECM)

Automatische kofferklep

Technologie

12.3” Digitale cockpit (LCD instrumentenbord cluster)

Navigatiesysteem met 12.3“ touchscreen

Bluelink

Radio DAB+ & Smart Device Integration

Achteruitrijcamera

Veiligheid & techniek

Parkeersensoren voor- & achteraan

Frontale & laterale airbags vooraan

Gordijnairbags voor- & achteraan

eCall

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch remsysteem

Lane Keeping- & Following Assist (LKA & LFA), rijstrookassistentie

Highway Driving Assist (HDA), assistentie op snelwegen

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Intelligente snelheidsbegrenzer

Rear Seat Alert (RSA), achterpassagierdetectie zonder sensor

20” lichtmetalen velgen

DUAL LED koplampen (incl lichtbalk vooraan) 

LED richtingaanwijzers  

Automatische “flush handles” deurgrepen

Glanzende raamomlijsting

Wielbogen en bumperdetails in zilverkleur

Lederen zetelbekleding

Passagierszetel elektrisch verstelbaar (incl lendensteun)

Geventileerde zetels vooraan

Verwarmde zetels achteraan

Verwarmd stuurwiel

Bovenzijde deuren en dashboard in soft-touch met stiksels

Sfeerverlichting interieur (64 kleuren)

Head-up Display (44“) met augmented reality

BOSE geluidsinstallatie

Pedalen met aluminium afwerking

12V aansluiting koffer

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem met 

kruispuntendetectie & kruislingsverkeer

Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoek assistent

Blindspot View Monitor (BVM), dodehoek camera

Surround View Monitor (SVM), 360° camera

Parking Collision-Avoid Assist (PCA), automatisch noodremsysteem  

bij achteruit inparkeren

Remote Smart Parking Assist (RSPA), automatisch parkeersysteem op afstand

Safe Exit Assist (SEA), assistentie bij uitstappen

Highway Driving Assist II (HDA), assistentie snelwegen met rijstrookwissel

BALANCE (BOVENOP CORE)



PRIJZEN IONIQ 5

*De 5 Jaar Waarborg 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 Hyundai garanties gelden 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. 

8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt.

Hyundai. Het enige merk dat u standaard  
5 jaar waarborg zónder kilometerbeperking aanbiedt.

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

OPTIES & PACKS

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

Vermogen (kW/pk)
CO

2
-uitstoot (g/km)

WLTP

Catalogusprijs

excl. BTW

Catalogusprijs

incl. 21% BTW

Exterieurkleur (muv Mystic Olive-green en speciale exterieurkleur) € 619,83 € 750,00

Speciale exterieurkleur: Gravity Gold 'mat' € 991,74 € 1.200,00

Grijs interieur (op Balance) € 0,00 € 0,00

19" lichtmetalen velgen (op Balance) € 0,00 € 0,00

Vision Pack (op Balance) € 1.652,89 € 2.000,00

- Vision roof (vast glazen panoramisch dak)

- Relax zetels vooraan

- Voorzetels met geheugenfunctie

- Verschuifbare middenconsole

- Zonnegordijn geïntegreerd in de achterdeuren

Solar Pack (op Balance) € 2.479,34 € 3.000,00

- Solar roof (dak met zonnepanelen)

- Vehicle-to-Load aansluitpunten (V2L)

- Relax zetels vooraan

- Voorzetels met geheugenfunctie

- Verschuifbare middenconsole

- Zonnegordijn geïntegreerd in de achterdeuren

Elektrisch

73 kWh 160/218 0  € 46.900,00  € 56.749,00 

73 kWh AWD 225/305 0  € 50.205,79  € 60.749,00 

BALANCE

CORE Elektrisch

58 kWh 125/170 0  € 39.255,37  € 47.499,00 

73 kWh 160/218 0  € 42.147,93  € 50.999,00 

73 kWh AWD 225/305 0  € 45.453,72  € 54.999,00 



58 kWh 73 kWh 73 kWh AWD

VERSIE

Elektromotor
type Permanent  Magnet  Synchronous  Motor  (PMSM)

locatie Achteraan Achteraan Voor- & achteraan

 Aandrijving wielen RWD (achterwielen) RWD (achterwielen) AWD (4-wielen)

 Ophanging (voor / achter) MacPherson strut / Multi-link

MOTOR

Max. Vermogen (kW) 125 160 225 (70 + 155)

Max. Vermogen (pk) 170 218 305 (95 + 210)

Max. Koppel (Nm) 350 350 605 ( 255 + 350)

Topsnelheid (km/u) 185 185 185

Acceleratie 0-100 km/u (sec) 8,5 7,4 5,2

CO
2
 gecombineerd (g/km) WLTP 0 0 0

Efficiëntie* (kWh/100km) WLTP (19”/20” velgen) 16,7 / - 16,8 / 17,9 17,7 / 19,0

EV rijbereik* (km) WLTP (19”/20” velgen) 384 / - 481 / 451 460 / 430

 BATTERIJ

Type Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Capaciteit (kWh) 58,0 72,6 72,6

Vermogen (kW) 195 253 253

Energiedensiteit (kWh/kg) 156,7 160,2 160,2

Spanning (V) 522,7 653,4 653,4

INGEBOUWDE LADER (OBC) 

Max. Capaciteit (kW) 10.5 (driefasig) 10.5 (driefasig) 10.5 (driefasig)

LAADTIJD**

Standaard 7,4 kW (10-100%) 8u 11m 10u 53min 10u 53min

11 kW (10-100%) 4u 59m 6u 09min 6u 09min

Quick Charge 50 kW  (10-80%) 43min 30sec 56min 30sec 56min 30sec

350 kW  (10-80%) 17min 16sec 17min 16sec 17min 16sec

GEWICHT

Rijklaar gewicht min/max. (kg) 1.830 / 1.910 1.910 / 1.990 2.020 / 2.100

Maximaal toegelaten gewicht (kg) 2.370 2.430 2.540

Dakdraagkracht (kg) 80 80 80

Verticale last (kg) 100 100 100

Sleepvermogen niet geremd/ geremd (kg) 750 / - 750 / 1.600 750 / 1.600

AFMETINGEN

Lengte 4.635 mm

Breedte 1.890 mm

Hoogte 1.605 mm (1.647 met antenne)

Wielbasis 3.000 mm

Bodemvrijheid (min./batterij) 160 / 170 mm

Draaicirkel 11,9 m

Remschijven (voor&achter) 18" / 345 mm

Bandenmaat 235/55R19 235/55R19  I  255/45R20 235/55R19  I  255/45R20

Koffer volume (voor/achter/max) 57 / 527 / 1.591 L 57 / 527 / 1.591 L 24 / 527 / 1.591 L

 

*Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur.

**De laadtijd is onder andere afhankelijk van de batterij- en omgevingstemperatuur, het vermogen van de laadpaal en laadstatus van de batterij.

TECHNISCHE SPECIFICATIES IONIQ 5



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.

5 jaar garantie zonder 
kilometerbeperking**

Gratis Hyundai Mapcare update

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!

Hyundai Mapcare houdt je Hyundai altijd op koers met 
systeemsoftware-updates en navigatiekaarten. De update 
is volledig gratis en kan worden gecombineerd met uw 
jaarlijkse onderhoud of Health Check, zodat u al uw reizen 
zorgeloos kunt maken.  

5 jaar gratis Health Check

24 maanden bandengarantie

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.

Onze wegen zijn niet altijd van de beste kwaliteit en soms ligt er wel een verloren spijker en/of glasscherf teveel. Dat kan voor 
onaangename verrassingen zorgen, waardoor uw rijplezier en veiligheid in het gedrang kunnen komen. Voor uw gemoedsrust 
bieden wij bovenop de 5 jaar constructeurswaarborg bij aankoop van een nieuwe Hyundai***, een nieuwe band en/of een 
nieuwe band-velgcombinatie bij één van onze officiële verdelers een extra bandengarantie van 24 maanden.   

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.

Laat de winter je niet aan banden leggen.
Winterwielen zijn speciaal aangepast aan winterse toestanden. Ze optimaliseren 
de tractie, het weggedrag en de remkwaliteit van het voertuig. Nat of droog 
weer, winterwielen zijn onmisbaar zodra het kouder is dan 7°C.

WINTERBANDEN 31 m

4 SEIZOENSBANDEN 42 m11 m

31 m 62 mZOMERBANDEN

Remafstand aan een snelheid van 50km/u  
op een besneeuwde weg

5 belangrijke redenen om te kiezen voor winterwielen:

-  Het aangepaste profiel en de correcte keuze van rubber geven uw winterbanden 
meer grip op natte en gladde wegen.

-  Het bandenprofiel voor de winterband is specifiek ontwikkeld om water weg te 
leiden van onder uw band, het voorkomt dus aquaplanning en andere slippertjes.

-  Winterbanden verkorten uw remweg tot 2 à 3 maal.
-  Het blokvormig patroon op de winterbanden verbetert de baanligging aanzienlijk 

in de bochten.
-  Winterbanden zijn verplicht in verschillende andere Europese landen, waaron-

der Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk….

*De 5 Jaar Waarborg 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. 

** Hyundai Lifetime Assistance (autopech en ongeval) is voorzien gedurende de hele levensduur van de wagen. Voorwaarde : indien het periodiek onderhoud bij een van onze Erkende Herstellers, en volgens de voorschriften van de constructeur is 

uitgevoerd, kan u genieten van telkens 12 maanden bijkomende Hyundai Assistance. *** Enkel van toepassing bij aankoop van een nieuwe wagen met onderhoudscontract of delivery pack, vraag uw verkoper om meer informatie.

Ontdek al onze promo’s bij je verdeler.



www.hyundai.be

UW HYUNDAI-VERDELER

*De 5 Jaar Waarborg 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 Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische 

batterij. 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 1/12/2021. Vervangt PLNEE0A04NL van 1/11/2021.  

Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Raadpleeg uw verdeler.  

V.U.: Thierry Hart c/o Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich.  

Levering volgens beschikbaarheid. PLNEE0A05NL

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E


