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De auto die past
bij elke automobilist.
De Hyundai IONIQ is de eerste auto ter wereld met keuze uit drie verschillende 
aandrijflijnen: volledig elektrisch, hybride en plug-in hybride. De Hyundai IONIQ 
is er voor klanten die zoeken naar een auto met een laag verbruik en een lage of 
zelfs géén uitstoot. Met andere woorden: met de Hyundai IONIQ doe je het altijd 
goed. Afhankelijk van de aandrijflijnkeuze past de Hyundai IONIQ bij de wensen 
van elke automobilist, bij elk rijgedrag en bij elke keuze.

Stel je ideale Hyundai samen met 
de Hyundai Car Configurator op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/


LED-verlichting

LED-verlichting verbetert ’s nachts het zicht door een verbeterde 
lichtbundel en zorgt voor een lager stroomverbruik in de auto.

Gesloten grille

Een gesloten grille met daaronder een koperkleurige signatuur 
onderscheidt de IONIQ Electric van de IONIQ Hybrid.

Oplaadaansluiting 

De aansluiting voor opladen zitten achter ‘de tankklep’. Snelladen is 
voltooid in zo’n 30 minuten.

Bij de ontwikkeling van de Hyundai IONIQ Electric is veel aandacht besteed aan design. Vanbuiten 
oogt hij krachtig door de vloeiende coupé-achtige lijnen en fraaie koperkleurige designdetails, 
geïnspireerd op de kleur van de koperen draden die wereldwijd als drager voor elektriciteit worden 
gebruikt. Zijn ranke postuur zorgt voor een efficiënte geleiding van de luchtstroom langs de carrosserie. 
Dat levert een indrukwekkend lage luchtweerstandcoëfficiënt op van 0,24 en daarmee behoort hij tot 
de meest aerodynamische modellen in zijn klasse.

Aerodynamisch design
op zijn best.

Standaard opladen (AC)

Snel opladen (DC)



Het horizontal design is terug te zien in het interieur. De horizontale lijnen van het dashboard, die 
doorlopen in de deuren, geven een ruimtelijk gevoel. De designelementen met koperkleurige accenten 
- geïnspireerd op de kleur van koperen elektriciteitsdraden - zorgen juist voor een sportieve uitstraling 
(koperkleurige interieuraccenten afhankelijk van gekozen exterieurkleur). Verschillende delen in het 
interieur zijn voorzien van milieuvriendelijke materialen. Hiermee is de IONIQ niet alleen duurzaam in 
gebruik, maar is hij ook duurzaam geproduceerd.

Horizontale lijnen
voor een ruimtelijk gevoel.



Afgevlakt stuurwiel
Het afgevlakte stuurwiel met koperkleurige accenten (afhankelijk van 
gekozen exterieurkleur) geeft de IONIQ Electric een sportief karakter.

Actieradius
Op het 8-inch beeldscherm van het navigatiesysteem is in één oog-
opslag de veilige range bij actueel verbruik en 80 procent van de maxi-
male range (groene cirkel) te zien.

Draadloos opladen van de smartphone
In de middenconsole bevindt zich een speciale mat, waarop de smart-
phone door middel van inductie wordt opgeladen (vanaf Premium,  
werking afhankelijk van het type mobiele telefoon).

Shift-by-wire
Schakelen via de drukknoppen in de middenconsole geeft de Hyundai 
IONIQ een geavanceerde uitstraling en biedt een unieke rijervaring. 
Daarbij zorgt het voor meer ruimte in het interieur.

Afgevlakt
stuurwiel

De Hyundai IONIQ Electric bewijst dat een standaard zeer rijk uitgeruste en volledig elektrisch aangedreven auto 
met een actieradius van 280 kilometer ook betaalbaar kan zijn. Zo is de Comfort-uitvoering onder meer voorzien 
van volautomatische airconditioning met gescheiden zones, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verwarm-
bare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening én een Supervision-cluster met 4,2-inch 
TFT-scherm met boordcomputer.

Standaard 
al zeer rijk uitgerust.





De volledig elektrisch aangedreven Hyundai IONIQ 
Electric is voorzien van een 88 kW (120 pk) sterke 
elektromotor die vanuit stilstand direct de maximale 
trekkracht van 295 Nm levert. Dankzij de moderne een-
trapstransmissie accelereert de Hyundai IONIQ Electric 
naar een topsnelheid van 165 km/u. Met de 28 kWh lithi-
um-ion-polymeerbatterij van een nieuwe generatie die 

lichter, sterker en compacter is, heeft de Hyundai IONIQ 
Electric een actieradius van 280 kilometer – gemeten 
volgens de NEDC (New European Driving Cycle). De bat-
terijen wegen  20 tot 30 procent minder dan vergelijkbare 
Nikkel-Metaal Hydride-batterijen. Bovendien neemt het 
accupakket 40 procent minder volume in beslag, wat de 
bagageruimte ten goede komt.

Efficiënt omgaan
met elektriciteit.



Eenvoudig opladen
Standaard wordt de Hyundai IONIQ Electric geleverd met een 220V ICCB-kabel en een 6,6 kWh-kabel voor 
openbaar opladen. In Nederland is de IONIQ Electric ook voorzien van een DC-aansluiting die laden tot 
100 kWh mogelijk maakt.

Hyundai IONIQ 
Laadservice.
Als berijder van de Hyundai IONIQ Electric krijg je de beste service. Zo heb je bijvoorbeeld geen zorgen  

over of je wel ergens je Hyundai IONIQ Electric kunt opladen: Hyundai biedt je namelijk de IONIQ 

Laadservice. Je hebt hierbij de keuze uit het IONIQ Wallbox Laadpakket, het IONIQ Alleen Laden-pakket 

en het IONIQ Onderweg Laadpakket. Dat is elektrisch rijden zonder zorgen.

IONIQ Wallbox Laadpakket (€ 2.200,-)

Met dit pakket laad je je Hyundai IONIQ Electric gewoon thuis of op je werk op. Het IONIQ Wallbox 

Laadpakket bevat namelijk een 16A of 32A* Wallbox inclusief de basisinstallatie van Eneco. Hiermee is de 

auto binnen 4 uur volledig op te laden (je hoeft géén energie van Eneco af te nemen om van deze service 

gebruik te maken).

Het pakket is inclusief basisinstallatie met 5 jaar hosting (automatische verrekening) en 5 jaar garantie, 

service en onderhoud. Tevens ontvang je een universele oplaadpas of oplaadsleutelhanger waarmee je 

bij alle (openbare) laadpunten kunt opladen.

Kies je voor het IONIQ Wallbox Laadpakket, dan zal de dealer het IONIQ Laadpakket voor je aanvragen bij 

Eneco ElektrischLaden. Deze servicedesk neemt vervolgens contact met je op. Samen bespreek je dan 

de mogelijkheden.

IONIQ Alleen Laden-pakket (€ 1.536,70)

Speciaal voor onze klanten die behoefte hebben aan alleen een laadpunt, zonder hosting, is er het IONIQ 

Alleen Laden-pakket via Eneco. Dit pakket is exclusief automatische verrekening van de energiekosten 

(hosting), bevat geen mogelijkheid voor op afstand herstellen van storingen en is alleen beschikbaar in 

16 ampère.

IONIQ Onderweg Laadpakket (€ 450,-)

Indien je geen eigen oplaadpunt thuis wenst, dan kun je via je Hyundai-dealer voor slechts € 450,- een 

IONIQ Onderweg Laadpakket aanschaffen. Hiermee ontvang je een universele oplaadpas t.w.v. € 36,-  

van Eneco, waarmee je een jaar lang terecht kunt bij alle openbare oplaadpunten in Nederland. Je kunt 

ook gebruikmaken van een oplaadsleutelhanger in plaats van een oplaadpas. Tevens ontvang je € 500,- 

aan snellaadtegoed om binnen 3 jaar te besteden bij 50 Fastned-snellaadstations. Hier laad je je  

Hyundai IONIQ Electric moeiteloos en supersnel in 30 minuten op. De daarvoor benodigde Fastned App 

kun je downloaden via Google Play of de App Store.

* Standaard wordt een 32A-installatie geleverd. Op basis van een schouw wordt beoordeeld welke Wallbox voor jouw huis geschikt is.

Meer informatie over de IONIQ Laadservice? 
Kijk op: www.hyundai.nl/hyundai-ioniq/
laadpakketten

Meer informatie

https://www.hyundai.nl/hyundai-ioniq/laadpakketten


De slim ontworpen carrosserie met zijn geavanceerde constructie bestaat voor 51 procent uit zeer 
sterke staalsoorten. Deze zorgen voor een optimale bescherming bij een aanrijding en leveren nog 
eens een gewichtsreductie op van 45 procent ten opzichte van een reguliere staalconstructie.

Intelligente
bescherming.



Het is een geruststellende gedachte dat de Hyundai IONIQ standaard is uitgerust met zeven 
airbags. Daarnaast heeft Hyundai veel aandacht besteed aan actieve veiligheid. Dat zijn systemen 
die helpen om een aanrijding te voorkomen, zoals Forward Collision-Avoidance Assist en Blind-spot 
Collision Warning.

Veiligheid
rondom.

Lane Keeping Assist (LKA)
Een actieve hulp om binnen de lijnen van de rijbaan te blijven.

Advanced Smart Cruise Control (ASCC)
Zorgt voor een veilige afstand tot de directe voorganger. Kan bovendien 
vanuit stilstand weer optrekken tot de ingestelde snelheid.

Blind-spot Collision Warning (BCW)
Waarschuwt voor voertuigen die in de dode hoek rijden en niet zijn te 
zien in de binnenspiegel (optioneel).

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Zorgt ervoor dat de auto automatisch remt als er plotseling een 
persoon of voertuig aan de voorzijde wordt gesignaleerd.



Basis
Finance
Abonnement
Het Hyundai Basis Finance Abonnement is een
huurkoopfinanciering met lage maandlasten en
de mogelijkheid om op ieder moment geheel
boetevrij af te lossen. Het maandbedrag komt tot
stand door een slottermijn in de financiering te
verwerken, een mogelijkheid die een bank
doorgaans niet kan bieden. Doordat je deze
slottermijn tijdens de looptijd niet aflost, zijn je
maandlasten lager. 

Aan het einde van de looptijd heb je twee
mogelijkheden:

je blijft de Hyundai rijden: je betaalt de
slottermijn en houdt de auto
je ruilt de Hyundai in bij je Hyundai-dealer
voor een nieuwe: met de inruilwaarde van
je huidige auto betaal je de slottermijn.

De voordelen van Hyundai Finance op een rijtje:

boetevrij inlossen*
alles onder één dak bij jouw Hyundai-
dealer
de aanvraag eenvoudig en snel geregeld

* Voor consumentenfinancieringen.

Rekenvoorbeeld

Deel de contante waarde door 100 en het maandbedrag is bekend. Hierbij is rekening gehouden met een inruil/aanbetaling en een slottermijn.

B a s i s  F i n a n c e  A b o n n e m e n t  
(Huurkoop)

C o n t a n t e  
w a a r d e

I n r u i l  &  
a a n b e t a l i n g

T o t a l e  
k r e d i e t b e d r a g

Slottermi jn J a a r l i j k s e  k o s t e n -
p e r c e n t a g e

D e b e t  r e n t e -
v o e t  o p  j a a r -
b a s i s  ( v a s t )

T e r m i j n -
b e d r a g  

p e r  m a a n d

D u u r  k r e d i e t -
o v e r e e n k o m s t  

i n  m a a n d e n

T o t a l e  d o o r  
c o n s u m e n t  t e  
beta len  bedrag

Electric Comfort € 33.995,- € 10.953,19 € 23.041,81 € 15.297,75 7,99% 7,99% € 339,95 36 € 27.535,95

Electric Comfort (Wallbox pakket) € 36.195,- € 11.662,03 € 24.532,97 € 16.287,75 7,99% 7,99% € 361,95 36 € 29.317,95

Electric Premium € 37.495,- € 12.080,89 € 25.414,11 € 16.872,75 7,99% 7,99% € 374,95 36 € 30.370,95

Electric Premium (Wallbox pakket) € 39.695,- € 12.789,73 € 26.905,27 € 17.862,75 7,99% 7,99% € 396,95 36 € 32.152,95

Tarieven per 1 januari 2018 en onder voorbehoud van wijzigingen.

Het Basis Finance Abonnement (niet-doorlopend krediet) wordt je aangeboden door Hyundai Finance, een merk- en handelsnaam
van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Je Hyundai-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai Finance.
Toetsing en registratie BKR. Hyundai Finance en de Hyundai-dealer geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jou
gewenste financiële product aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Stel zelf samen

https://www.hyundai.nl/basisfinance


19-09-2018Hyundai IONIQ Electric - Prijslijst

T r a n s m i s s i e A a n d r i j v i n g
G e c o m b i n e e r d

v e r b r u i k  *
E n e r g i e l a b e l

N e t t o
c a t a l o g u s p r i j s

B r u t o
c a t a l o g u s p r i j s

B P M
F i s c a l e
w a a r d e

C o n s u m e n t e n -
a d v i e s p r i j s

E l e k t r i s c h

Electric Comfort 4 % 0 AT 2WD 0.0 € 27.328,- € 33.067,- € 0,- € 33.067,- €  3 3 . 9 9 5 , -

Electric Comfort (Wallbox pakket) 4 % 0 AT 2WD 0.0 € 29.146,- € 35.267,- € 0,- € 35.267,- €  3 6 . 1 9 5 , -

Electric Premium 4 % 0 AT 2WD 0.0 € 30.221,- € 36.567,- € 0,- € 36.567,- €  3 7 . 4 9 5 , -

Electric Premium (Wallbox pakket) 4 % 0 AT 2WD 0.0 € 32.039,- € 38.767,- € 0,- € 38.767,- €  3 9 . 6 9 5 , -

Vraag je Hyundai-dealer naar de beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- en/of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.

* brandstof (l/100 km), waterstof (kg/100 km), elektrisch (kWh/100 km)

A

A

A

A



Hyundai IONIQ Electric - Overige informatie

De kosten rijklaar maken bestaan uit:

Elke Hyundai wordt rijklaar geleverd, bestaande uit: recyclingbijdrage, kosten

inschrijven kentekenregister, identiteitsvaststelling, tenaamstelling, transport,

reinigen, poetsen, kentekenplaten, nulbeurt en twee veiligheidshamers. De

kosten rijklaar maken zijn inbegrepen in de consumentenadviesprijs van je

Hyundai.

Afleverpakket

Elke Hyundai kan afgeleverd worden met een afleverpakket. Het standaard

afleverpakket omvat onder meer een set semi-velours matten en een

Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1. Je kunt echter ook kiezen voor een

upgrade: het luxe afleverpakket. Dit pakket omvat: een set luxe velours

matten, een set luxe kentekenplaten met ‘opgelegde letters’, kentekenplaten

gemonteerd met kentekenplaatbeveiliging, een autolakreparatieset (verwijder

zelf eenvoudig krassen van je auto in een handomdraai) en een Hyundai-

calamiteitenpakket 6 in 1.

Bekijk afleverpakketten

A f l e v e r p a k k e t  b e v a t : S t a n d a a r d L u x e

Prijs € 99,- € 169,-

Calamiteitenpakket (6 in 1)

Standaard mattenset (semi-

velours)
-

Luxe mattenset (luxe velours) -

Luxe kentekenplaat -

Kentekenplaatbeveiliging (voorkom

misbruik!)
-

Autolakreparatieset (in

carrosseriekleur)
-

 = Maakt deel uit van het pakket

Hyundai IONIQ Electric - Verlengde Garantie

C o n s u m e n t e n p r i j s

i n c l .  B T W
E l e k t r i s c h

6e jaar € 393,-

6e + 7e jaar € 718,-

Snelle beslissers t/m 7e jaar € 668,-

De Hyundai Verlengde Garantie moet aansluiten op de fabrieksgarantie.
Speciale aanbieding voor snelle beslissers: Verlengde Garantie tot en met het
7e jaar direct afsluiten bij aanschaf van je nieuwe Hyundai.
Kilometerbeperking Hyundai Verlengde Garantie: 6e+7e jaar HEV / EV:
200.000 km.

Hyundai IONIQ Electric - Kleuren

 
C o n s u m e n t e n p r i j s

i n c l .  B T W

Standaard zonder meerprijs

Metallic € 745,-

Mica parelmoer € 845,-

BPM apart vermeld op factuur 
Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd
apart het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan
ondernemers als aan particulieren. Aangezien het oorspronkelijke BPM-
bedrag bij latere verkoop van belang kan zijn, is het raadzaam om de factuur
te bewaren.

B T W
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai IONIQ Electric - Energielabels

Om het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s inzichtelijk te maken, wordt in Nederland

gebruikgemaakt van een relatieve indeling aan de hand van energielabels. In deze prijslijst is voor elke
uitvoering aangegeven welk energielabel is toegekend. 

Elk Hyundai-model is op basis van de buitenmaten (lengte en breedte) ingedeeld in een categorie. De
CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van het model ten opzichte van het categorie gemiddelde levert

de relatieve energiezuinigheid op. Deze relatieve energiezuinigheid wordt volgens onderstaande tabel
uitgedrukt in het energielabel.

Gegevens brandstofverbruik
De uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens
Europese Verordening 715/2007/EEG (Euro 5). Het praktijkverbruik kan afwijken en wordt
beïnvloed door bijvoorbeeld het weer, de belading, het wegdek, de verkeerssituatie en de rijstijl.

Zuinig

A Minstens 15 % zuiniger dan gemiddeld

B 15 % tot 5 % zuiniger dan gemiddeld

C 5 % tot -5 % zuiniger dan gemiddeld

D 5 % tot 15 % onzuiniger dan gemiddeld

E 15 % tot 25 % onzuiniger dan gemiddeld

F 25 % tot 35 % onzuiniger dan gemiddeld

G Minstens 35 % onzuiniger dan gemiddeld

Onzuinig

  

 

 

 

 

 

 

https://www.hyundai.nl/services/onderhoud-services#afleverpakketten


Hyundai IONIQ Electric - Uitvoeringen

* Gratis navigatiekaart-updates i.c.m. onderhoud bij je Hyundai Erkend Reparateur.
** Werking afhankelijk van type mobiele telefoon.

• Geïntegreerd navigatiesysteem met gratis navi-
gatiekaart-updates*

• Achteruitrijcamera met dynamische  
hulplijnen

• Apple CarPlay
• Advanced Smart Cruise Control
• Supervision Cluster (7,0” TFT-HD)
• 16-inch lichtmetalen velgen
• LED-dagrijverlichting

• Stuurwiel in lederlook
• Smartkey met startknop
• Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
• Lane Keeping Assist (LKA)
• DAB+ Radio
• Stuurwielbediening audio
• Parkeersensoren achter
• 220V ICCB- en 6,6 kWh-kabel
• Airconditioning, volautomatisch

• LED-koplampen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Zonnedak, schuif/kantel
• Deurgrepen, in geborsteld chroomlook
• Stoelverstelling bestuurder, met  

geheugenfunctie
• Stoelen verwarmd, voor en achter

• Stoelen geventileerd, voor
• Stuurwiel verwarmd
• Pedalen met aluminiumlook
• Dodehoekdetectie (BSD)
• Rear Cross Traffic Collision Warning (RCCW)
• Parkeersensoren voor en achter
• Draadloos opladen smartphone** 

Comfort - standaarduitrusting

Premium - extra t.o.v. Comfort 

Stel je ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/configurator/


19-09-2018Hyundai IONIQ Electric - Specificaties

U i t v o e r i n g e n C o m f o r t C o m f o r t  ( W a l l b o x  p a k k e t ) P r e m i u m P r e m i u m  ( W a l l b o x  p a k k e t )

C o m f o r t

Aansluiting, USB

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Advanced Smart Cruise Control (ASCC)

Airconditioning, volautomatisch

Apple Carplay

Automatische ontwaseming van voorruit

Bluetooth-carkit*

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop

DAB+

Drie rijstanden [Eco/Normaal/Sport]

Drive Mode Select

Elektrisch bedienbare handrem

Infinity Sound System met 7 luidsprekers (incl. subwoofer)

Lichtsensor

Live Services

My Music Function

Navigatiesysteem incl. 8.0-inch

Parkeersensoren, achter

Positie laadpunten en range indicatie op kaart

Radio FM/AM

SD-card aansluiting

Spraakbedieningsysteem

Stoel, passagier in hoogte verstelbaar

Stuurwiel, audiobediening

Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar

Automatisch dimmende binnenspiegel - -

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) - -

Lendensteunen, bestuurder, elektrisch instelbaar - -

Lendensteunen, bestuurder, handmatig - -

Parkeersensoren, vóór - -

Regensensor - -

Schuif/- kanteldak, elektrisch bedienbaar - -

Stoel bestuurder, elektrisch verstelbaar met kantelfunctie - -

*Werking afhankelijk van type telefoon. = Standaard



19-09-2018Hyundai IONIQ Electric - Specificaties

U i t v o e r i n g e n C o m f o r t C o m f o r t  ( W a l l b o x  p a k k e t ) P r e m i u m P r e m i u m  ( W a l l b o x  p a k k e t )

C o m f o r t

Stoel, bestuurder elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie - -

Stoel, bestuurder handmatig in hoogte verstelbaar - -

Stoelen vóór, geventileerd - -

Stoelverwarming achter - -

Stoelverwarming vóór - -

Stuurwiel, verwarmd - -

Ventilatierooster, achter - -

E x t e r i e u r

16-inch lichtmetalen velgen met 205/55 R16-banden

Banden mobiliteitsset

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels, in carrosseriekleur

Buitenspiegels, met geïntegreerd knipperlicht

Buitenspiegels, verwarmbaar

Dagrijverlichting, LED

Grille, type "electric"

Buitenspiegels met trottoirverlichting , elektrisch inklapbaar - -

Deurgrepen, carrosseriekleur - -

Deurgrepen, chroom - -

Raamsierlijsten, in chroom - -

Verlichting achterzijde, full-LED - -

Verlichting voorzijde, LED met LED-positie verlichting - -

Verlichting voorzijde, projectie - -

I n t e r i e u r

Achterbank (60:40), in delen neerklapbaar

Bagageruimte-afdekking

Elektrisch bedienbare ramen achter

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Middenconsole, incl. bekerhouder en opbergbox

Stuurwiel, afgevlakt in lederlook

Versnellingspook automaat in lederlook

Deurgrepen interieur, chrome look - -

Pedalenset met aluminiumlook - -

Stoelbekleding, lederlook - -

*Werking afhankelijk van type telefoon. = Standaard



19-09-2018Hyundai IONIQ Electric - Specificaties

U i t v o e r i n g e n C o m f o r t C o m f o r t  ( W a l l b o x  p a k k e t ) P r e m i u m P r e m i u m  ( W a l l b o x  p a k k e t )

I n t e r i e u r

Stoelbekleding, stof - -

Supervision-cluster (4,2-inch TFT) - -

Supervision-cluster (7,0-inch HD TFT) - -

V e i l i g h e i d

Airbag, bestuurder

Airbag, bestuurder (knie)

Airbag, gordijn

Airbag, passagier

Airbags, zij- (impactsensor, vóór)

Anti-blokkeersysteem (ABS)

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met city/urban mode en voetgangerherkenning

Hill-start Assist Control (HAC)

Lane keeping assist (LKA)

Noodstopsignalering (ESS)

Stabiliteitsprogramma (ESP)

Blind-spot Collision Warning (BCW) - -

Rear Cross traffic Collision Warning (RCCW) - -

*Werking afhankelijk van type telefoon. = Standaard



Hyundai IONIQ Electric - Technische gegevens

Motortype Electric

Versnellingen AT

Elektromotor

Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ●

Maximumvermogen kW (pk) 88 (120)

Maximumkoppel: Nm 295 (in SPORT-modus)  
265 (in ECO-modus)

Batterij

Lithium-ion-polymeer ●

Capaciteit kWh 28

Efficiëntie kWh/100 km 11,5

Actieradius (volgens NEDC) km 280

Oplader in auto

Maximale laadsnelheid 1-fase kW 6,6

Laadtijd / 1-fase 32 ampère ca. 4 uur en 25 min.

Laadtijd / (DC - krachtstroom): ca. 30 min. / 50 kW
ca. 23 min. / 100 kW

Transmissie

Aandrijving voorwielen ●

1-traps automaat Single Speed Reduction Gear (SSRG) ●

Eindoverbrenging 7,412

Prestaties

Maximumsnelheid  km/u 165

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 9,9

CO2-emissie g/km 0

Stuurinrichting

Tandheugel ●

Draaicirkel m 10,6

Ophanging

Voor: McPherson ●

Achter: torsie-as ●

● = standaard



Hyundai IONIQ Electric - Technische gegevens

Motortype Electric

Versnellingen AT

Remmen

Remschijven rondom (voor: geventileerd) ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ●

Rembekrachtiger: elektrisch in combinatie met regeneratie ●

Wielen

Velgen: 6,5J x 16 (lichtmetaal) / Banden: 205/55 R16 91H ●

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1495 (1395)

Maximum toegelaten gewicht kg 1880

Afmetingen

Lengte mm 4470

Breedte mm 1820

Hoogte mm 1450

Wielbasis mm 2700

Spoorbreedte voor mm 1555

Spoorbreedte achter mm 1564

Inhoud kofferruimte (VDA) l 213

Aantal zitplaatsen 5

Afmetingen (mm)

● = standaard

1555

1820

1564

1450

2700

4470



Antracietgrijs interieur met
koperkleurige accenten

Antracietgrijs interieur met witte
accenten

Lederlook, icm interieur met
koperkleurige accenten

Lederlook, icm interieur met witte
accenten

Stof, icm interieur met
koperkleurige accenten

Stof, icm interieur met witte
accenten

Hyundai IONIQ Electric - Interieurkleuren

Polar White (1)
WAW

Burgundy Red
(2) PR2

Intense Blue (2)
YP5

Platinum Silver
(2) T8S

Phoenix Orange
(2) RY9

Blazing Yellow
(2) WY7

Marina Blue (2)
N4B

Lava Orange (3)
YR2

Iron Grey (3)
YT3

Aurora Silver (3)
TS7

Phantom Black
(3) NKA

Hyundai IONIQ Electric - Lakkleuren

S t a n d a a r d  ( 1 ) M e t a l l i c  ( 2 ) M i c a  p a r e l m o e r  ( 3 )

zonder meerprijs € 745,- € 845,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.



Een Hyundai kopen, is verzekerd zijn van een gedegen en attente serviceorganisatie. 
Zo geeft Hyundai je bij onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie 
en heb je de mogelijk heid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten 
inspecteren op mogelijke ongemakken.

In Nederland staan vele Hyundai-partners voor je klaar. Ook in 
andere Euro pese landen beschikt Hyundai over een omvangrijk 
servicenetwerk. Je wilt vooral genieten van je Hyundai. Daar is 
hij tenslotte ook voor bedoeld. De Hyundai Erkend Reparateur 
begrijpt dit als geen ander. Verwacht daarom een zeer breed  
dienstenpakket, met onder meer:

% Hyundai Klantbelofte
% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% 8 jaar of 200.000 km garantie op de batterij
% Hyundai Mobiliteitsgarantie
% Hyundai Verlengde Garantie
% Hyundai Onderhoud op Maat met Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel

Een website alleen voor jou
Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundai-account 
aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel eenvoudig je per-
soonlijke gegevens én de gegevens van je Hyundai controleren, 
wijzigen en aanvullen. Stel je het gemak eens voor:

% Al je autogegevens inzichtelijk op één plaats
% Eenvoudig je gegevens controleren, wijzigen en aanvullen
% Snel online afspraken inplannen bij je eigen Hyundai Erkend 

Reparateur 
% Herinneringen ontvangen voor je eerstvolgende 

 onderhoudsbeurt of APK
% Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als 

Hyundai-rijder

Service op maat.

Meer informatieMaak MijnHyundai-account aanMeer informatie

http://www.hyundai.nl/dealers
https://www.mijnhyundai.nl/


Bij Hyundai streven we naar maximale klanttevredenheid. Met 
maar één doel: niet het grootste automerk worden, maar het meest 
geliefde. En dat doen we op allerlei manieren. Zoals het wassen 
van je Hyundai na elke onderhoudsbeurt. Maar we beloven nog 
veel meer.

Hyundai staat voor kwaliteit. Onze service moet perfect zijn, net als 
het onderhoud aan jouw auto. Dat beloven we niet alleen, die ver-
plichtingen hebben we ook vastgelegd in een officiële Klantbelofte. 
Zo willen wij jouw verwachtingen steeds weer overtreffen. Want 
daar is het ons allemaal om te doen.

Hyundai rijden betekent verzekerd zijn van kwaliteit, verzekerd zijn 
van een gedegen en een attente serviceorganisatie die graag voor 
jou klaarstaat. Om je onbezorgde en plezierige mobiliteit te kun-
nen bieden. Want dat is toch waar autorijden allemaal om draait? 
Daarom breiden wij onze dienstverlening voortdurend uit.

Wij beloven 
dat we er 
voor je zijn.

Hyundai Klantbelofte

Lees al onze beloftes

http://www.hyundai.nl/dealers


Kwaliteit is een ruim begrip. Kwaliteit bepaalt de manier waarop 
je rijdt, maar ook óf je rijdt. Kwaliteit is tastbaar, maar zit ’m ook in 
het gevoel dat je krijgt wanneer je een showroom binnen wandelt. 

Kwaliteit heeft dus vele verschijnings vormen. Eén ding is  zeker: 
wie de beste kwaliteit levert, kan ook de beste  garantie bieden. 
Daarom worden alle nieuwe modellen van Hyundai geleverd met 
de unieke 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en 8 jaar of 
200.000 km garantie op de batterij (IONIQ Hybrid, IONIQ Electric, 
IONIQ Plug-in Hybrid, KONA Electric en NEXO).

% 5 jaar garantie op product- en fabricagefouten,  zonder  
kilometerbeperking

% Mobiliteitsgarantie 
 Hulp bij pech onderweg. Levenslang indien je jouw auto laat 

onderhouden bij een Hyundai Erkend Reparateur

% 5 jaar voertuiginspectie (preventieve controles door een  
Hyundai Erkend Reparateur)

De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toe-
passing op Hyundai-voertuigen die initieel zijn verkocht door een Erkend 
Hyundai Dealer aan een eindgebruiker. De Hyundai 5 jaar garantie zonder 
kilometerbeperking is recentelijk gewijzigd. Afhankelijk van de productie-

datum, bestel‐ en opslagtijd kan het voertuig onder de oude garantie-
bepalingen vallen, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het 
garantieboekje. Zie voor gedetailleerde voorwaarden het garantieboekje 
of raadpleeg de Erkend Hyundai Dealer.

De beste kwaliteit, 
de beste garantie.

5 jaar garantie zonder kilometerbeperking

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version

https://www.hyundai.nl/services/garanties#5-jaar-garantie
https://www.hyundai.nl/services/garanties#8-jaar-garantie


Hyundai produceert zeer betrouwbare auto’s. En de  Hyundai 
Erkend Reparateur zorgt ervoor dat jouw Hyundai perfect wordt 
onderhouden. Hierdoor is de kans op pech onderweg minimaal.

In het onwaarschijnlijke geval dat je toch wordt getroffen door 
pech onderweg, dan ben je met de Hyundai Mobiliteitsgarantie 
altijd verzekerd van een snelle oplossing; 24 uur per dag, 7 da gen 
per week, in binnen- en buitenland en natuurlijk ook in je eigen 
woonplaats. Is het probleem niet ter plekke te verhelpen, dan 
wordt je auto naar de dichtstbijzijnde Hyundai Erkend Reparateur 
gebracht. Indien nodig krijg je een vervangende auto aangebo-
den, zodat je je reis toch kan vervolgen. Is het (tijdig) repareren 
van je auto in het buitenland niet mogelijk, dan wordt deze naar 
Nederland gerepatrieerd. 

Vanaf de aflevering van je nieuwe auto heb je 12 maanden  
gratis dekking van de Hyundai Mobiliteitgarantie. Elke keer dat 
je een onderhoudsbeurt laat uitvoeren door de Hyundai Erkend 
Reparateur, wordt de gratis dekking weer met 12 maanden ver-
lengd. Als bewijs van dekking ontvang je bij aflevering van je auto 
en bij elke onderhoudsbeurt de Hyundai Mobiliteitsgarantie Card.

Jouw mobiliteit gegarandeerd betekent:
• Hulp in binnen- en buitenland (Europa) en ook op je huisadres. 

Tevens hulp bij lekke band, lege accu of verkeerd getankte 
brandstof.

• Altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
• Snelle hulp bij pech, of
• gratis vervangend vervoer, of
• hotelovernachting, of
• (openbaar) vervoer naar huis of eindbestemming.

Hulp nodig?
Bel het Hyundai-alarmnummer (020) 851 22 22 en leg de  
situatie uit aan Nederlandse medewerkers. Zij regelen vervolgens 
assistentie voor je, zodat je weer verder kunt.

Wegenwacht? Route Mobiel?
Die heb je dus niet meer nodig. De kosten voor dat lidmaatschap 
(minimaal € 120,- per jaar) bespaar je voortaan.

Hulp onderweg — 
in binnen- en buitenland.

De voorwaarden en condities van de Hyundai Mobiliteitsgarantie kunnen zonder voorafgaande mededeling van tijd worden gewijzigd. Raadpleeg voor de meest 
recente versie van de voorwaarden van de Hyundai Mobiliteitsgarantie onze website.

Hyundai Mobiliteitsgarantie

> Voorwaarden Mobiliteitsgarantie

https://www.hyundai.nl/downloads/Hyundai-Garanties-Garantievoorwaarden-Personenautos.pdf


Bij aankoop van een nieuwe Hyundai krijg je 5 jaar garantie, 
zonder kilometerbeperking. Garantiereparaties worden gratis 
uitgevoerd, waarbij Hyundai de kosten van de onderdelen en het 
arbeidsloon volledig vergoedt. Meer zekerheid kan gewoon niet. 
Of toch wel?

Jawel − met de Hyundai Verlengde Garantie! Je kunt de garantie-
termijn tegen betaling uitbreiden tot maximaal 7 jaar. 

Je kunt kiezen voor verlenging van de garantietermijn tot één 
maand voordat de fabrieksgarantie eindigt. De meeste kopers 
kiezen voor de extra garantie direct bij aanschaf. De garantie 
is overdraagbaar, dus dat maakt de Hyundai aantrekkelijker als 
occasion.

Voordelen van Hyundai Verlengde Garantie:
• Geen onverwachte reparatiekosten.
• Geen eigen risico.
• Overdraagbaar bij verkoop van je auto.
• Eenmalig vast bedrag, daarna geen risico’s meer.
• Gebruik van originele Hyundai-onderdelen bij reparaties.

Nog meer garantie,
langer plezier.

Hyundai Verlengde Garantie

> Algemene bepalingen

https://www.hyundai.nl/downloads/Hyundai-Garanties-AlgemeneBepalingen-VerlengdeGarantie.pdf


Zorgvuldig en vakkundig onderhoud is belangrijk voor maximale 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Goed onderhoud vergt opgeleid 
personeel, originele onderdelen, speciale gereedschappen en de 
juiste documentatie. De Hyundai- organisatie heeft dat allemaal 
in huis, zodat na elke onderhoudsbeurt je Hyundai zo goed als 
nieuw de werkplaats uitrijdt. Klaar voor nog meer zorge loze kilo-
meters.
 
De Hyundai Erkend Reparateur is een specialist en kent jouw auto 
door en door. Dat is een prettige gedachte wanneer je Hyundai 
wordt gecontroleerd en onderhouden. De technici maken gebruik 
van originele onderdelen. Hiermee worden zowel de prestaties als 
de levensduur van jouw auto gewaarborgd.

Voordelen van Hyundai Onderhoud op Maat  
met Originele Onderdelen:
• Je Hyundai wordt onderhouden/gerepareerd door  

Hyundai-technici die hier speciaal voor zijn opgeleid.
• Heldere afspraken en vrijblijvende prijsopgave vooraf.
• Gebruik van originele Hyundai-onderdelen.
• Twee jaar garantie.
• Gespecificeerd overzicht van werkzaamheden en kosten.
• Kennis van je Hyundai.
• Snelle service bij kleine werkzaamheden/mankementen:  

klaar terwijl je wacht.

De beste service, 
de beste onderdelen.

Hyundai Onderhoud op Maat met Originele Onderdelen

Maak een afspraak

http://www.hyundai.nl/dealers


Bij de Hyundai-organisatie vind je alles onder één dak. Ook ban-
den voor zomer en winter. Omdat de banden letterlijk het contact 
tussen de auto en de weg zijn, hebben ze veel invloed op de vei-
ligheid en het comfort. Daarom zijn deskundig advies en vakkun-
dige montage essentieel.

Bandenlabel
Hyundai biedt een grote diversiteit in banden die voorzien zijn van 
het Europese bandenlabel, waardoor je de perfecte keuze voor 
jouw Hyundai kan maken. Kies je voor extra veilig heid, een lager 
verbruik, meer comfort, een sportieve look of een 
combinatie hiervan? De Hyundai Erkend Reparateur is het 
beste adres voor vervanging van je banden. Hij helpt je de juiste 
banden keuze te maken, waarbij hij rekening houdt met je auto, je 
wensen en je portemonnee. Welke band je ook zoekt, de Hyundai 
Erkend Reparateur geeft je vooraf een ‘all inclusive’ prijsopgave, 
dus zonder achteraf bijkomende kosten. Dit voorkomt vervelende 
finan ciële verrassingen en discussies.

Voordelen van Hyundai Bandenservice:
• Persoonlijk advies.
• Gebruik van topmerken banden.
• Vakkundige montage.
• Vaste en scherpe prijzen, inclusief montage, balanceren en 

milieuheffing; dus geen verrassingen achteraf.
• Ook voor winterbanden − inclusief opslag bij de Hyundai 

Erkend Reparateur − het aangewezen adres.

Maximale keuze 
in optimale grip.

Hyundai Bandenservice

Maak een afspraak

http://www.hyundai.nl/dealers


Of het nu gaat om de reparatie van een ster in de voorruit of de 
vervanging van een gebarsten ruit, de Hyundai Erkend Reparateur 
doet het snel en goed. Op professionele wijze worden alle ruit-
reparaties uitgevoerd. Aan jouw veiligheid wordt geen enkele
concessie gedaan.

De kosten van een ruitreparatie zijn in de meeste gevallen gedekt 
door je verzekering; zonder eigen risico. De Hyundai Erkend 
Reparateur verzorgt de afwikkeling met de verzekeringsmaat-
schappij. Zo heb je zelf nergens omkijken naar. Bij vervanging van 
de voorruit geldt een korting op het eigen risico tot 50 procent*. 
Heeft de Hyundai Erkend Reparateur iets meer tijd nodig om de 
ruit te repareren, dan kan hij vervangend vervoer voor je verzor-
gen. Daarmee bespaar je tijd en blijf je altijd mobiel.

Voordelen van Hyundai Ruitenservice:
• Vakkundige reparatie.
• Originele ruiten met behoud van fabrieksgarantie.
• Geen verlies van no-claim op uw verzekering*.
• Geen eigen risico bij ruitschadeherstel.
• Directe afhandeling met jouw verzekering, dus geen 

rompslomp.
• Korting op eigen risico bij vervangen voorruit.
• One stop shopping: ruitreparatie combineren met onderhoud 

aan je Hyundai.
• Ruitreparatie gratis*.

Helder als glas.

* Afhankelijk van de polisvoorwaarden van je verzekeringsmaatschappij.

Hyundai Ruitenservice

Maak een afspraak

http://www.hyundai.nl/dealers


Snelwegen worden verbreed en verlegd. Stadscentra krijgen 
autoloze winkelzones. Er wordt gebouwd aan nieuwe stadswijken. 
In een jaar tijd kan het wegennet tot wel 15 procent veranderen. 
Het is dus wel zo praktisch het navigatiesysteem geregeld te 
updaten, zodat deze altijd de juiste weg kiest. De Hyundai Erkend 
Reparateur verzorgt dit voor jou — gratis — bij het jaarlijks onder-
houd van je Hyundai (niet van toepassing op navigatiesystemen 
die niet af-fabriek zijn ingebouwd). Alleen een up-to-date naviga-
tiesysteem is in staat elke keer weer de optimale route voor je te 
berekenen.

Zo’n update bevat niet alleen gegevens van wijzigingen aan of 
uitbreidingen van het wegennet, ook de meest actuele route-
informatie wordt ingevoerd. Daarbij gaat het om informatie over 
tankstations, restaurants, hotels, het Hyundai Erkend Reparateurs-
netwerk en andere zogenoemde points of interest (POI).

In combinatie met onderhoud bij de Hyundai Erkend Reparateur 
ontvang je de jaarlijkse updates gratis voor elke Hyundai met
een Hyundai-/LG-fabrieksnavigatiesysteem. Hierdoor bespaar je
€ 169,- per jaar! De Hyundai Erkend Reparateur informeert je 
graag over de Navigatie Onderhoud-service.

Houd je navigatiesysteem 
up-to-date.

Hyundai Navigatie Onderhoud en updates

Maak een afspraak

http://www.hyundai.nl/dealers


Hyundai’s hebben standaard al een zeer complete uitrusting.  
Toch kun je de uitrusting uitbreiden met een keuze uit het ruime 
accessoireaanbod. De originele Hyundai-accessoires zijn speciaal 
ontwikkeld voor jouw auto. Ze voldoen aan dezelfde kwaliteits-
normen. 

De montage en installatie van accessoires zijn bij de Hyundai-
organisatie in vertrouwde handen. Of het nu gaat om een 
Hyundai-audiosysteem, een trekhaak of een dakdragerset:  
ze passen altijd perfect bij het design van jouw Hyundai. Met  
stylingaccessoires kun je jouw Hyundai personaliseren. Zo wordt 
een serieproduct maatwerk.

Voordelen van Hyundai Originele Accessoires:
• Perfecte pasvorm.
• De zekerheid van origineel.
• Gegarandeerde veiligheid.
• One stop shopping: alles gemonteerd bij aflevering van  

je auto.
• Prijsinformatie inclusief eventuele montagekosten − geen  

verrassingen achteraf.

Accessoires worden maximaal 5 jaar gegarandeerd tegen pro-
duct- en/of fabricagefouten. De lengte van de garantietermijn is 
afhankelijk van het moment van aanschaf van de accessoire en de 
nog aanwezige fabrieksgarantie op jouw Hyundai. Heeft deze bij-
voorbeeld nog 4 jaar garantie, dan garanderen wij dit ook voor het 
accessoire. Voor velgen geldt ongeacht het moment van aanschaf 
een garantietermijn van 2 jaar.

Originele accessoires:
mooi, veilig en goed.

Hyundai Originele Accessoires

Stel je ideale Hyundai samen met de Hyundai Car 
Configurator op www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

http://www.hyundai.nl/configurator


De Hyundai Autoverzekering is een op maat gemaakte autoverze-
kering speciaal voor Hyundai-rijders, met uitstekende voorwaar-
den tegen een aantrekkelijke premie. Doe je een beroep op de 
Hyundai Autoverzekering, dan word je altijd snel en kundig gehol-
pen door de Hyundai Erkend Reparateur. Je kunt er dus zeker van 
zijn dat je auto vakkundig wordt hersteld.

Natuurlijk wil je weten wat een Hyundai Autoverzekering jou pre-
cies kost. Geen probleem. Dit kan je altijd vragen aan je Hyundai 
Erkend Reparateur, of bel met telefoonnummer (024) 366 56 40. 
Je kan ook eenvoudig online je premie berekenen en een polis 
afsluiten.

Voordelen Hyundai Autoverzekering:
• Altijd een dekking die bij jou en jouw Hyundai past.
• Tot vijf jaar nieuwwaardedekking bij aanschaf van een nieuwe 

Hyundai.
• Tot twee jaar aanschafwaardedekking bij aanschaf van een 

gebruikte Hyundai.
• Geen eigen risico bij reparatie door een van de schadeherstel-

bedrijven van Hyundai, afhankelijk van de door jou gekozen  
dekking.

• Reparatie altijd met originele Hyundai-onderdelen.
• Onbeperkte dekking van audio- en navigatieapparatuur indien 

af-fabriek of door de Hyundai Erkend Reparateur ingebouwd.
• Accessoires standaard gratis meeverzekerd tot 10 % van de 

cataloguswaarde.
• Gratis vervangend vervoer.
• Je hoeft de reparatiekosten niet voor te schieten. De Hyundai 

Erkend Reparateur zorgt ervoor dat alle administratieve zaken 
voor je worden geregeld.

De zekerheden van 
Hyundai Autoverzekering.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Informeer bij je Hyundai Erkend Reparateur of kijk op www.hyundai.nl voor de actuele prijzen en mogelijkheden.

Een Hyundai Autoverzekering afsluiten?  
Bel (024) 366 56 40 of kijk op www.hyundai.nl

Hyundai Autoverzekering

Bereken je premie > Voorwaarden

https://www.hyundai.nl/services/verzekeringen#hyundai-autoverzekering-bereken-premie
http://documenten.bovemij.nl/Hyundai/VoorwaardenAuto_hyu201404.pdf
https://www.hyundai.nl/services/verzekeringen#hyundai-autoverzekering


Hyundai Mobiliteitsoplossingen

Bij Hyundai kies je uit een ruim aanbod aan mobiliteitsoplossin-
gen. Niet alleen heb je de mogelijkheid om als particulier voor 
een vast maandbedrag te rijden met de abonnementen Hyundai 
Private Lease of Hyundai Basis Finance. Ook zakelijk biedt 
Hyundai diverse interessante mobiliteitsoplossingen:

Hyundai Lease powered by LeasePlan – Met jarenlange ervaring 
in de zakelijke markt, uitstekende kwaliteit en lage operationele 
kosten houdt Hyundai Lease powered by LeasePlan de prijzen 
laag.

Hyundai Financial Lease – Met behulp van Financial Lease 
beschik je over een Hyundai zonder dat het je liquiditeit kost en 
waarbij je profiteert van vele (fiscale) voordelen.

Fleetsales & Leasing – Waarom Hyundai de ideale businesspart-
ner is? Als een van de groenste autofabrikanten ter wereld loopt 
Hyundai voorop op het gebied van het terugdringen van scha-
delijke stoffen. Zoals met de volledig elektrische versie Hyundai 
IONIQ Electric en de hybrideversie Hyundai IONIQ Hybrid die 
autorijden met een zeer lage of zelfs géén CO2-emissie mogelijk 
maken. 
Wij bieden lease op maat voor iedere ondernemer of particulier, 
voor een vast bedrag per maand en met keuze uit een gloednieuw 
en modern gamma met modellen in alle segmenten. In het leas-
etarief is alles inbegrepen, je hebt dus geen omkijken naar onder-
houdskosten en administratie. Alleen de brandstof (en eventuele 
bekeuringen) betaal je zelf.

Logisch en vertrouwd zakendoen.

Bekijk de mogelijkheden:

Hyundai Lease powered by LeasePlan
% Aankoopbedrag niet zelf financieren
% Geen omkijken naar onderhoudskosten 

en administratie
% Lage leasekosten
% De Hyundai staat niet op je balans
% Kosten naar winst-en-verliesrekening

Hyundai Financial Lease
% Aankoopbedrag niet zelf financieren
% Mogelijkheid tot aanbetalen, naast verplichte BTW
% Mogelijkheid tot inzetten van slottermijn voor 

lagere maandtermijn
% Maandtermijnen zijn BTW-vrij
% Je wordt automatisch eigenaar van de Hyundai  

na betaling laatste (slot)termijn
% Voor nieuwe en gebruikte Hyundai’s

Maak je keuze

Neem contact op

https://www.hyundai.nl/zakelijk#contact
www.hyundai.nl/zakelijk#maak-je-keuze


Vind jij dat toekomstige generaties net zo veel mogelijkheden ver-
dienen als wij? Hyundai is het daar helemaal mee eens. We wer-
ken daarom iedere dag weer aan een wereld die mooier, 
eerlijker en groener is.

Door de gehele organisatie van Hyundai en op elk niveau staat 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) centraal. Of het 
nu gaat om de fabrieken, het transport of de serviceorganisatie: 
álles draait om anders kijken naar People, Planet en Profit. En dat 
betekent een goede werkgever zijn, maar ook een prettige buur.
Zo vindt Hyundai dat sport bijdraagt aan het welzijn van mensen. 
 Iedereen, ook mensen met een handicap, moet de mogelijkheid 
krijgen om te sporten en daarom zet Hyundai zich in Nederland in 
voor de belangen van voetballers met een lichamelijke beperking.

MVO vertaalt zich tevens in besparen op energie en tegelijkertijd 
in het reduceren van uitstoot en afval. Daarom besteedt Hyundai 
veel aandacht aan het ‘groen’ produceren van zijn modellen. 
De Europese Richtlijn schrijft voor dat auto’s voor minimaal 85 
procent recyclebaar moeten zijn. Hyundai gaat nog verder: onze 
fabrieken hebben een recyclingdoelstelling van 95 procent. Ook 
probeert Hyundai voor zijn fabrieken zoveel mogelijk lokaal in te 
kopen om het transport tot een minimum te beperken.

Ontdek zelf hoe maatschappelijk verantwoord Hyundai is. En zie 
hoe een nieuwe manier van denken tot nieuwe mogelijkheden 
leidt. De nieuwste ontwikkelingen op duurzaam gebied volg je 
in Hyundai’s digitale magazine iMotion (imotion.hyundai.nl) en 
uiteraard op www.hyundai.nl.

Zuivere vooruitgang.

Hyundai Duurzaamheid

Ga naar iMotion

Ga naar Hyundai.nl

http://imotion.hyundai.nl/
https://www.hyundai.nl/
http://imotion.hyundai.nl/
https://www.hyundai.nl/


Tijd voor een 
nieuwe Hyundai?

Lees verder

Tijdelijk profiteer je van 3,99% rente! Bekijk hier alle 
mogelijkheden.

Deze actie is geldig bij een financieringsaanvraag voor de hierboven weergegeven Hyundai-modellen vanaf 01-01-2018 t/m 30-09-2018 en met een uiterste kentekenregistratiedatum van 31-10-2018. Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Hyundai Finance, merk- en handelsnaam van 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Je Hyundai-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai Finance. Hyundai Finance en je Hyundai-dealer geven geen advies. Je dient zelf te 
bepalen of het door jou gewenste financiële product aansluit bij je wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Maximale kredietbedragen zijn: Hyundai i10: €12.500;  Hyundai i20: € 12.500,-; Hyundai ix20 € 17.500,-; Hyundai i30 € 17.500,-; KONA, Tucson, IONIQ, i40 en Santa Fe: € 25.000,-. Afgebeeld 
model kan afwijken van standaarduitvoering. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven 
in het service & garantieboekje. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bekijk hier meer informatie over kosten en voorwaarden.

Model Contante waarde Inruil & aanbetaling Totale kredietbedrag Slotermijn Jaarlijkse kosten-
percentage

Debet rentevoet op 
jaarbasis (vast)

Termijnbedrag 
per maand

Duur krediet 
overeenkomst in 
maanden

Totale door de  
consument te betalen 
bedrag

Hyundai i10 € 10.995,- € 3.848,- € 7.147,- € 3.499,- 3,99% 3,99% € 119,- 36 € 7.783,-

Hyundai i20 5-deurs € 15.595,- € 5.458,- € 10.137,- € 4.955,- 3,99% 3,99% € 169,- 36 € 11.039,-

Hyundai i30 5-deurs € 20.495,- € 7.173,- € 13.322,- € 6.630,- 3,99% 3,99% € 219,- 36 € 14.514,-

Hyundai ix20 € 20.795,- € 7.278,- € 13.517,- € 6.468,- 3,99% 3,99% € 229,- 36 € 14.712,-

Hyundai KONA € 22.295,- € 7.803,- € 14.492,- € 7.183,- 3,99% 3,99% € 239,- 36 € 15.787,-

Hyundai IONIQ € 24.995,- € 8.748,- € 16.247,- € 8.012,- 3,99% 3,99% € 269,- 36 € 17.696,-

Hyundai Tucson € 28.795,- € 10.078,- € 18.717,- € 9.264,- 3,99% 3,99% € 309,- 36 € 20.388,-

https://www.hyundai.nl/acties/rente
https://www.hyundai.nl/over-hyundai/kosten-en-voorwaarden


Onweerstaanbaar veel voordeel 

Lees verder

• Vanaf € 429 per maand met private lease 
• Inclusief gratis laadpas t.w.v. € 600 zodat je overal in Nederland kunt laden
• Eigen laadpaal vanaf € 30 per maand

• Inclusief haal- en brengservice bij onderhoud
• Mogelijkheid tot grotere vakantie-auto
• Laag eigen risico (€ 225)

https://www.hyundai.nl/acties/ioniq-electric


Beste meneer Liebe, er staat een
Hyundai IONIQ Electric klaar bij de dealer voor een
proefrit.

Proefrit aanvragen

Service op maat

Wie een Hyundai  koopt,  weet  z ich verzekerd van een

profess ionele ,  at tente  en t ransparante  serv iceorganisat ie .

Zo geeft  Hyundai  je  bi j  onderhoud vooraf  een duidel i jke

pr i jsopgave,  heldere informatie  en heb je  de mogel i jkheid je

Hyundai  twee keer  per  jaar  grat is  prevent ief  te  laten

inspecteren op mogel i jke  ongemakken.  K i jk  voor  meer

informatie  over  de services van Hyundai  op

www.hyundai .nl/services.

Nog meer weten?

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen
wat betreft de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de
foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om
modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en
zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle
zekerheid je Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of
omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn
veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Garantievoorwaarden per 1 januari 2018.

https://www.hyundai.nl/dealer/proefrit/hyundai-ioniq-ev

