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Elektrisch rijden
heeft de toekomst.

Hyundai loopt al jaren voor op de concurrentie als het gaat om auto’s met elek-
trische aandrijving en e-mobiliteit. We zijn het enige automerk ter wereld dat keuze 
biedt uit alle denkbare elektrische aandrijflijnen: volledig elektrisch, hybride, plug-in 
hybride en waterstof-elektrisch. Bijvoorbeeld met de brandstofcelauto Hyundai 
NEXO, die dankzij zeer geavanceerde technologie een actieradius heeft van maar 
liefst 665 kilometer (volgens WLTP). En met de Hyundai KONA Electric, de eerste 
volledig elektrisch aangedreven compacte SUV in Europa. En nu introduceren we de 
vernieuwde Hyundai IONIQ Hybrid, IONIQ Plug-in Hybrid en IONIQ Electric. En daar 
houdt het niet mee op, want emissievrij elektrisch rijden heeft de toekomst!

3



Eén auto.
Drie aandrijflijnen.
 Hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch.

Het beperken van emissies hoeft helemaal geen saaie 
auto’s op te leveren. Dat bewijst de Hyundai IONIQ, die  
zijn bekroonde aerodynamische design combineert met 
opwindende rijdynamiek. De IONIQ is de eerste auto ter 
wereld met keuze uit drie verschillende aandrijflijnen: 
hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Sinds zijn 
introductie in 2016 is de Hyundai IONIQ een van de meest 
bekroonde auto’s in Europa.

En nu presenteert Hyundai met trots de nieuwe, verder 
 verbeterde IONIQ: met een opgefriste vormgeving, de 
 nieuwste rijassistentie- en actieve veiligheidssystemen, 
natuurlijk de hoogste efficiency voor wat betreft brandstof 
en energieverbruik én een nog grotere actieradius.
 
Welkom in de IONIQ. Het is tijd om te ontdekken hoe 
 plezierig e-mobiliteit is.
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De kracht van keuzes.

De Hyundai IONIQ biedt de keuze uit drie verschillende aandrijflijnen. Dus ga 
voor de aandrijflijn die het best bij jou past – afhankelijk van jouw wensen en 
rijstijl, hoeveel je rijdt en de oplaadmogelijkheden aan huis of op het werk.

Opwindende efficiency. De vernieuwde IONIQ Hybrid gebruikt elektrische aan-
drijving om verder te komen op een liter benzine. Zonder de batterij op te laden 
of je rijgedrag aan te passen. De IONIQ Hybrid brengt brandstofefficiency van 
wereldklasse naar een nog hoger niveau dankzij zijn volledig parallelhybride 
 aandrijflijn: een benzinemotor en een elektromotor die door een batterij wordt 
gevoed. De batterij laadt op tijdens het remmen, zodat jij niet hoeft op te laden.

Volledig elektrisch rijden wanneer jij dat wil. Extra kracht van de benzinemotor 
als dat nodig is. De vernieuwde IONIQ Plug-in Hybrid biedt het beste van twee 
werelden. Geniet van ruim 66 kilometers* volledig elektrisch rijden met een 
simpele druk op de knop (EV-modus) en laad de batterij weer op bij een laadstation 
of thuis. Of rijd gewoon verder met de aandrijving van de benzinemotor. Dan func-
tioneert de IONIQ Plug-in Hybrid als een IONIQ Hybrid, dus met volledig parallel-
hybride aandrijving.

Nooit meer benzine tanken. Op een volle batterij heeft de nieuwe IONIQ Electric 
een actieradius tot wel 311 kilometer*, zonder emissie! De sterke elektromotor 
van 100 kW (136 pk) heeft veel trekkracht en wordt gevoed door een zeer 
 efficiënte lithium-ion-polymeerbatterij met een capaciteit van 38,3 kWh.  
Met behulp van een snellader van 100 kW (DC – gelijkstroom) kun je de batterij 
in 54 minuten opladen tot 80 procent van zijn maximumcapaciteit.

* Actieradius volgens WLTP-cyclus – kan in de praktijk variëren door omstandigheden op de   
 weg, rijstijl en temperatuur.

Hybride

Plug-in hybride

Elektrisch
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De ranke, dynamische vormgeving van de carrosserie van de Hyundai IONIQ is 
 zorgvuldig verder geperfectioneerd voor een zo laag mogelijk energieverbruik.  
Met zijn luchtweerstandcoëfficiënt van slechts 0,24 is de IONIQ één van de meest 
aerodynamische auto’s op de markt. De carrosserie biedt ook optimale veiligheid en 
efficiency door zijn constructie uit lichtgewicht aluminium en geavanceerd staal van 
hoge treksterkte. De computergestuurde, in de grille geïntegreerde lamellen openen 
en sluiten automatisch om de aerodynamica te optimaliseren. De luchtinlaten in de 
voorbumper minimaliseren turbulentie verder en zorgen tegelijkertijd voor een 
 efficiënte geleiding van de luchtstroom langs de wielen en de carrosserie. Ook zijn  
de lichtmetalen velgen van de IONIQ geoptimaliseerd voor zo min mogelijk lucht-
weerstand. Al deze en nog andere elementen zorgen samen voor een aantrekkelijk  
en tegelijk functioneel design dat bijdraagt aan een uitzonderlijke energie-efficiency 
en een zo groot mogelijke elektrische actieradius.

Een fraai design –
gericht op optimale efficiency.

Computergestuurde, actieve luchtkleppen direct achter de grille openen 
en sluiten automatisch om de aerodynamica te optimaliseren.
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Een toonbeeld van
ranke verfijning. 

De vloeiende vormgeving van de Hyundai IONIQ is verfijnd met talrijke nieuwe designelementen voor 
een nog krachtiger uitstraling. Zoals nieuwe LED-koplampen die elegant aansluiten op de nieuwe grille 
van elke versie van de IONIQ. De grille van de IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid heeft nu een 
 ‘zwevend’ driedimensionaal gaaspatroon dat zorgt voor een zeer verfijnde hightech uitstraling. En met 
zijn aerodynamische gesloten grille maakt de nieuwe IONIQ Electric trots duidelijk dat hij is voorzien van 
een volledig elektrische aandrijflijn.

Beter zicht en betere zichtbaarheid: de nieuwe LED-koplampen en 
LED-dagrijverlichting maken de IONIQ meteen herkenbaar.

De nieuwe LED-lichtsignatuur is ook aan de achterzijde van de  
IONIQ toegepast.
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De voldoening van
vooruitstrevende connectiviteit.
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Binnen in de IONIQ Hybrid
en de IONIQ Plug-in Hybrid.

Het nieuw vormgegeven interieur van de Hyundai IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid is strak en 
overzichtelijk en zit vol nieuwe technologie. Geniet van het praktische gebruiksgemak van een vijf-
deursauto met het comfort en de connectiviteit die elke reis tot een genot maken. Het dashboard  
en de middenconsole zijn geheel nieuw ontworpen en bieden plaats aan nieuwe, technologisch  
hoogwaardige voorzieningen. De slimme aanraakknoppen van de hightech climate control en het 
multimediasysteem zijn van achter verlicht met blauwe LED-verlichting die de hightech uitstraling  
versterkt. Blauwe LED-verlichting langs het dashboard en de middenconsole accentueren de elegante 
lijnen van het interieur. Het navigatiesysteem met 10,25-inch touchscreen toont tevens de informatie 
van Hyundai’s geavanceerde connectiviteitsdienst Bluelink met LIVE Services. Daarmee ontvang je 
actuele informatie over tankstations en prijzen, weer, verkeer en live POI Search, parkeergelegen-
heden langs de weg en in garages en Hyundai-dealervestigingen – en zelfs snelheidscamera’s (waar 
dat wettelijk is toegestaan).
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Highlights interieur IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid.
De Hyundai IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid combineren ruimte, stijl en verfijning met de allernieuwste connectiviteits- en andere technologie.

Navigatiesysteem met 10,25-inch touchscreen  

De 10,25-inch touchscreen is aan te passen naar twee startschermen en toont tevens de informatie van Hyundai’s 
geavanceerde connectiviteitsdienst Bluelink met LIVE Services. Stemherkenning en een breed gamma aan 
 functies maken het rijden gemakkelijk en prettig.
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Hightech climate control

De middenconsole is volledig nieuw ontworpen en voorzien van een hightech climate control met 
blauwe LED-sfeerverlichting. Stel eenvoudig de gewenste temperatuur in en het systeem doet de rest.

Digitaal cluster met 7-inch LCD-display

Het geheel nieuwe digitale instrumentarium bestaat uit een 7-inch LCD-display met hoge resolutie. 
Het scherm is verfraaid met LED-sfeerverlichting die in de rijmodi ECO of SPORT van kleur verandert. 
De display toont alle belangrijke informatie, waaronder snelheid, brandstofverbruik, de energiestroom 
van het hybridesysteem en de status van de batterij.
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Ook het interieur van de Hyundai IONIQ Electric is strak en over-
zichtelijk en zit vol nieuwe technologie. Het grootste verschil met het 
interieur van de andere twee IONIQ-versies zit ’m in de middenconsole. 
Vier ‘drive-by-wire’-knoppen hebben daar de plaats ingenomen van 
de gebruikelijke versnellingshendel. Je selecteert met één vinger de 
stand P, R, N of D (parkeren, achteruit, neutraal en rijden). En geen 
versnellingshendel betekent extra opbergruimte én een draadloos 
oplaadpunt voor je smartphone. De IONIQ Electric maakt met zijn 
comfort, gebruiksgemak en connectiviteit van elke rit een genot.

Het nieuw ontworpen dashboard en de middenconsole bieden plaats 
aan slimme aanraakknoppen van de hightech climate control en het 
 multimediasysteem, die van achter zijn verlicht met blauwe LED-ver    -
lichting om de hightech uitstraling te versterken. Blauwe LED-ver-
lichting langs het dashboard en de middenconsole accentueert de elegante 
lijnen in het interieur. Het navigatiesysteem met 10,25-inch touchscreen 
toont de informatie van Hyundai’s Bluelink met LIVE Services, met onder 
meer oplaadstations en prijzen, weer, verkeer, Hyundai-dealervestigingen 
en snelheidscamera’s (waar dat wettelijk is toegestaan).

Binnen in de IONIQ Electric.
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Highlights interieur IONIQ Electric.
Elektrisch rijden gemakkelijk gemaakt: de IONIQ Electric is een winnende combinatie van ruimte, stijl en verfijning met de allernieuwste connectiviteits- en andere technologie.

Batterijstatus

Eén blik is voldoende: de actieradius en batterijstatus staan duidelijk weergegeven op de heldere 
10,25-inch touchscreen. Per soort oplaadpunt wordt de laadtijd berekend en weergegeven, zodra  
de IONIQ Electric is aangesloten.
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Drive-by-wire

Vier ‘drive-by-wire’-knoppen hebben de plaats ingenomen van de gebruikelijke versnellingshendel. 
Want in de IONIQ Electric selecteer je met één vinger de standen P, R, N en D (parkeren, achteruit, 
neutraal en rijden). Ook de elektrische parkeerrem is hier gesitueerd. Dankzij de afwezigheid van  
de versnellingshendel biedt de middenconsole plaats voor twee bekerhouders én een draadloos 
oplaadpunt (Qi) voor je smartphone.

Programmeerbaar opladen

Opladen wanneer jij dat wil. Je hebt volledige controle over het geavanceerde batterijmanagement-
systeem van de IONIQ Electric. Personaliseer het opladen: kies de tijden die het best in jouw agenda 
en budget passen. Met een paar tikjes op de touchscreen kun je de start- en stoptijden programmeren 
via de Charging Time Reservation-functie. Zo maak je optimaal gebruik van voordelige elektriciteits-
tarieven.
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De technologie van 
de IONIQ Hybrid.

Met de dynamische combinatie van een uitgekiende benzinemotor met directe inspuiting en een 
door een batterij gevoede elektromotor brengt de nieuwe Hyundai IONIQ Hybrid het begrip brand-
stofefficiency naar een nog hoger niveau. En dat doet hij met een uitzonderlijk systeemvermogen  
van 103,6 kW (141 pk). Afhankelijk van de omstandigheden schakelt de nieuwe IONIQ Hybrid naadloos 
tussen de elektromotor en de benzinemotor. Soms zijn beide tegelijk actief (parallelhybride aan-
drijving). Via regeneratief remmen helpt de elektromotor ook de auto te vertragen. Dan wordt ook  
de 1,56 kWh grote lithium-ion-polymeerbatterij opgeladen die de elektromotor voedt. Gezamenlijk 
zorgen beide motoren voor een rijervaring die veel opwindender is dan je voor mogelijk houdt met 
een hybrideauto.
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Highlights technologie IONIQ Hybrid.

Instelbaar regeneratief remsysteem

Het instelbare regeneratieve remsysteem in de Hyundai IONIQ Hybrid laadt de batterij op door de elektromotor te gebruiken 
om de auto te vertragen en energie terug te winnen. Deze vooruitstrevende techniek biedt vier niveaus, elk met een andere 
mate van vertraging en energieterugwinning. Hoe hoger het niveau, des te sterker de auto vertraagt wanneer je je voet van 
het gaspedaal haalt.
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Schakelpeddels

Het niveau van regeneratief remmen is in de ECO-modus aan te passen met de 
schakelpeddels achter het stuur. Daarmee kun je de mate waarin de elektromotor 
de auto vertraagt en de batterij oplaadt regelen. In de Sport-modus bedien je met 
de schakelpeddels handmatig de versnellingsbak voor nog meer rijplezier.

6-traps DCT-automaat

De innovatieve 6-trapsautomaat met dubbele koppeling (DCT) zorgt voor een plezierige rijervaring. Er is een 
aparte koppeling voor de even versnellingen en voor de oneven versnellingen. Dat betekent dat de DCT sneller 
van versnelling wisselt voor een soepeler, ononderbroken acceleratie. De knop van de elektronische parkeerrem 
bevindt zich naast de keuzehendel. Daardoor is hij gemakkelijk te bedienen en is er ruimte in de middenconsole 
voor een handig draadloos oplaadpunt voor je smartphone.
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De technologie van de
IONIQ Plug-in Hybrid.

De nieuwe IONIQ Plug-in Hybrid biedt het beste van twee werelden. Rijd elektrisch wanneer jij dat wil, krijg 
ondersteuning van de benzinemotor als dat nodig is. De krachtige 8,9 kWh lithium-ion-polymeerbatterij 
zorgt voor een volledig elektrische actieradius van 66 kilometer (volgens WLTP) met een simpele druk op de 
knop van de EV-modus. En als de puur elektrische modus is uitgeput, functioneert de IONIQ Plug-in Hybrid 
net als de IONIQ Hybrid. Dankzij de volledig parallelhybride aandrijving kun je gebruikmaken van de aan-
drijving van de benzinemotor, of van de elektromotor of van beide tegelijk. Het instelbare regeneratieve 
remsysteem laadt de batterij onderweg op doordat het tijdens vertragen energie terugwint. Het maakt dus 
niet uit hoe ver je rijdt, de IONIQ Plug-in Hybrid biedt je flexibiliteit. Rijd overal naartoe en bij aankomst plug 
je in op een laadpunt.
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Beeld mist
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Highlights technologie IONIQ Plug-in Hybrid.

Opladen aan het stopcontact

Afhankelijk van de stroomaansluiting thuis of de beschikbare openbare laadpunten biedt de 
Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid diverse keuzes voor het opladen van de batterij. Aan een 
Wallbox thuis of aan een AC-laadpunt (wisselstroom) kost het ongeveer 2 uur en 15 minuten 
om de batterij volledig op te laden.

Je kunt de batterij via de ICCB-kabel (met In-cable Control Box) ook aansluiten op een stop-
contact. Dan duurt het opladen ongeveer 4 uur. De IONIQ Plug-in Hybrid wordt standaard 
geleverd met een 3,3 kW lader aan boord, die de wisselstroom (AC) van het stopcontact 
omvormt naar gelijkstroom (DC) om de batterij te voeden.
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EV-modus

Geniet van volledig elektrisch en emissievrij rijden met een simpele druk op de 
knop van de EV-modus. Of stap met een druk op dezelfde knop juist over van de 
volledig elektrische naar de hybridemodus om de elektrische actieradius te 
bewaren voor later.
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De technologie van 
de IONIQ Electric.

De nieuwe Hyundai IONIQ Electric biedt een opwindende rijervaring, zonder uitstoot van schadelijke 
stoffen. Hij heeft een actieradius van 311 kilometer (volgens WLTP) op een volle batterij. De hoofd-
componenten van de elektrische aandrijflijn zijn verder verbeterd zodat de IONIQ Electric nog betere 
prestaties levert en een nog grotere actieradius biedt. Profiteer van 36 procent extra capaciteit 
dankzij de verbeterde batterij van 38,3 kWh. Deze superefficiënte lithium-ion-polymeerbatterij voedt 
een  elektromotor met een vermogen van 100 kW (136 pk). Die zorgt met een koppel van 295 Nm 
direct vanuit stilstand voor bliksemsnelle acceleraties: deze praktische vijfpersoonsauto sprint van 
0 tot 100 km/u in 9,9 seconden. Bovendien is het platform specifiek voor de IONIQ ontwikkeld. Het 
batterijpakket is heel laag en ruimtebesparend in het onderstel geïntegreerd. Doordat dat onder de 
zitplaatsen is  gemonteerd, gaat het batterijpakket niet ten koste van de binnenruimte én ligt het 
zwaartepunt van  deze IONIQ bijzonder laag. Dat zorgt voor een uitmuntende wegligging, waardoor 
hij bijzonder veel rijplezier biedt.
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Highlights technologie IONIQ Electric.

Snel en flexibel opladen

Afhankelijk van de stroomaansluiting thuis of de beschikbare openbare laadpunten 
biedt de Hyundai IONIQ Electric flexibele keuze en diverse stekkers voor het opladen 
van de batterij. Hij wordt standaard geleverd met een krachtige 7,2 kW-lader aan boord 
(voorheen 6,6 kW), die de wisselstroom (AC) van het stopcontact omvormt naar gelijk-
stroom (DC) om de batterij in de auto te voeden.

Maak je gebruik van een 100 kW snellader (DC), dan is de lithium-ion-polymeerbatterij 
in slechts 54 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden. Aangesloten op 
een 50 kW laadpunt bedraagt de laadtijd 57 minuten. Via een Wallbox thuis of een 
AC-laadpunt (wisselstroom) kost opladen ongeveer 6 uur en 5 minuten. Of laad met de 
ICCB-kabel (met In-cable Control Box) op via een stopcontact. 
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Schakelpeddels voor regeneratief remmen

Je kunt de actieradius maximaliseren en de energievoorraad in de batterij op niveau houden door de 
mate van regeneratief remmen aan te passen via de schakelpeddels achter het stuur. Er is keuze uit 
vier niveaus, elk met zijn eigen mate van vertraging en laadkracht. Trek de linker schakelpeddel naar 
achter en houd hem vast om de maximale mate van regeneratief remmen te activeren. Zo is het zelfs 
mogelijk om de auto tot stilstand te brengen zonder het conventionele rempedaal in te trappen – 
natuurlijk afhankelijk van de situatie. In deze modus laadt het systeem de batterij het sterkst op.

Smart Regenerative Braking

De vernieuwde IONIQ Electric is uitgerust met de modernste techniek voor intelligent rijden.  
Het nieuwe, slimme regeneratieve remsysteem laadt tijdens het rijden de batterij op doordat het de 
elektromotor gebruikt om de auto af te remmen. Het systeem gebruikt de radarsensoren in de auto 
om het niveau van regeneratief remmen aan te passen aan het verkeer en het past ook de rijsnelheid 
daarop aan.
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Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met voetgangersdetectie
Een geavanceerde actieve veiligheidsfunctie die op basis van de input van radar 
en camerasensoren waarschuwt voor noodsituaties. Indien nodig remt de auto 
automatisch. FCA treedt in werking als het een voertuig, fietser of voetganger 
vóór de auto detecteert.

Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC w/ S&G)
Bewaart een ingestelde afstand tot de voorligger door automatisch te versnellen 
of af te remmen wanneer dat nodig is. Komt het verkeer tot stilstand, dan zet het 
Stop & Go-systeem de IONIQ eveneens stil. Druk op de button op het stuur of het 
gaspedaal om weer weg te rijden.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Dit slimme systeem voor stadsverkeer waarschuwt je als je voorligger, bij-
voorbeeld bij een verkeerslicht of in een file, weer in beweging komt.

Lane Keeping Assist (LKA)
Gebruikt de camera aan de voorzijde om de IONIQ binnen de lijnen van de 
rijbaan te houden. Ga je over de wegmarkering heen zonder dat je de richting-
aanwijzer inschakelt, dan waarschuwt LKA met een optisch of geluidssignaal en 
voert indien nodig een stuurcorrectie uit.

Lane Following Assist (LFA)
Houdt de auto in het midden van de rijstrook bij snelheden tussen de 0 en 150 
km/u, op zowel de snelweg als in de stad.
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Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
Gebruikt de camera aan de voorzijde en de informatie van het navigatiesysteem 
om snelheidsborden te herkennen en geeft de snelheidslimiet en een eventueel 
inhaalverbod in real-time weer op het navigatiesysteemscherm en het TFT-
scherm.

Blind-spot Collision Warning (BCW) met Lane Change Assist-systeem
Dit systeem maakt gebruik van twee radarsensoren onder in de achterbumper. 
Schakel je de richtingaanwijzer in terwijl een medeweggebruiker zich in de dode-
hoek bevindt, dan geeft het Lane Change Assist-systeem zowel een optische als 
akoestische waarschuwing.

Rear Cross-traffic Collision Warning (RCCW)
Scant met radarsensoren over 180 graden het gebied achter de auto en is actief 
als de achteruitversnelling is ingeschakeld. RCCW waarschuwt met optische en 
geluidssignalen als een voertuig van opzij nadert.

Driver Attention Warning (DAW)
Waarschuwt je wanneer je tekenen van vermoeidheid vertoont, om zo een 
 potentieel ongeluk te voorkomen. DAW monitort je rijgedrag om tekenen van 
afleiding of vermoeidheid te herkennen en adviseert zo nodig een pauze.

High Beam Assist (HBA)
High Beam Assist signaleert tegemoetkomende voertuigen en voorliggers in 
dezelfde rijstrook en past de verlichting daar automatisch op aan. Dat voorkomt 
verblinding van medeweggebruikers.
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Connectiviteits-
diensten.

Bedien de auto met je smartphone of met je stem: Bluelink brengt naadloze  
connectiviteit rechtstreeks in de vernieuwde IONIQ, met online spraakherkenning 
en een breed scala aan functies. Zo wordt elke rit nog comfortabeler en aange-
namer. Een kosteloos 5-jarig abonnement op LIVE Services – in combinatie met 
10,25-inch AVN – is inbegrepen. Deze dienst geeft je tot op de minuut actuele 
informatie over weer, verkeer, snelheidscamera’s (waar dat wettelijk is toegestaan), 
points of interest (POI), tankstations en prijzen, parkeergelegenheden en Hyundai- 
dealerbedrijven.  
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Bluelink, altijd connected.

Status opladen en batterij
Eén blik is voldoende. Actieradius en batterij
status zijn duidelijk weergegeven in de 
Bluelinkapp op je smartphone. Per soort 
laadpunt wordt de laadtijd berekend en 
weergegeven zodra de IONIQ Electric of de 
IONIQ Plugin Hybrid zijn aangesloten op een 
laadpunt.

Programmeerbaar opladen
Opladen wanneer jij dat wil. Je hebt volledige 
controle over het geavanceerde batterij
managementsysteem van de IONIQ Electric 
en IONIQ Plugin Hybrid. Personaliseer het 
opladen: kies de tijden die het best in jouw 
agenda en budget passen. Met een paar tikjes 
kun je de start en stop tijden programmeren 
via de Charging Time Reservationfunctie. Zo 
maak je optimaal gebruik van voordelige elek
triciteitstarieven.

Climate Control op afstand instellen
Te koud buiten? Geen probleem. Programmeer 
wanneer je het interieur van jouw IONIQ 
 Electric wil verwarmen voor vertrek – als de 
batterij is aangesloten op een laadpunt. Dat 
biedt extra comfort en het bespaart energie in 
de batterij, die immers later nodig is als je met 
de IONIQ Electric onderweg bent.

Bestemming versturen naar de auto
Is jouw IONIQ voorzien van een navigatiesysteem, 
dan kun je de Bluelinkapp gebruiken om naar 
bestemmingen te zoeken terwijl je niet in de auto 
zit. Bluelink wordt vervolgens gesynchroniseerd 
met het navigatiesysteem in de auto en je route 
wordt ingeladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij 
dat wil.

Op afstand ver-/ontgrendelen
Ben je vergeten de auto af te sluiten? Maak je geen 
zorgen, de IONIQ laat het je weten door via de 
Bluelinkapp een pushbericht naar je smartphone 
te sturen. Vervolgens kun je de auto via die app, 
na het invoeren van een pincode, met slechts een 
druk op de knop alsnog vergrendelen.
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Comfort volgens IONIQ.

Zonnedak

Laat de zon binnen en geniet van een briesje door je haar. De IONIQ is (optioneel) verkrijgbaar met 
een zonnedak dat kantelt en naar buiten schuift.

eCall

De IONIQ schakelt automatisch hulpdiensten in wanneer als gevolg van een 
 aanrijding de airbags worden geactiveerd. Voor hulp kun je – 24/7, 365 dagen  
per jaar – ook op de noodknop in de auto drukken. eCall is werkzaam in alle 28 
Europese lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
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Elektrische parkeerrem (EPB)

De elektrische parkeerrem (niet i.c.m. 15-inchwielen) is eenvoudig in gebruik:  
trek de knop eenvoudig met de vingertoppen omhoog. Dankzij EPB is er ook extra 
bergruimte in de middenconsole voor een handige draadloze oplader (Qi) voor je 
smartphone.

Driving Rear-View Monitor (DRM)

Een camera aan de achterzijde van de auto toont je op het beeldscherm wat er achter de auto gebeurt. Wel zo veilig en 
gemakkelijk.
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ECO-Driving Assist  
System. Brandstof  
besparen en emissies 
verlagen.

Om zuiniger met brandstof om te gaan en CO2-emissies terug te dringen, zijn de IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid 
uitgerust met het ECO-Driving Assist System (ECO-DAS). Wanneer je een route invoert in het navigatiesysteem, analy-
seert dit voorspellende energiebeheersysteem eerst het traject. ECO-DAS maakt daarbij gebruik van topografische 
gegevens om een optimale mix van batterijvermogen en brandstof in te stellen. De geïntegreerde Coasting Guide 
waarschuwt je tijdens de rit wanneer je moet vertragen om brandstof te besparen.
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ECO-DAS in de praktijk. 

Voorspellend energiebeheersysteem 

Voorspelling bergopwaarts – Nader je op de ingestelde route een helling en is het vermogen van de 
batterij laag, dan verhogen de IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid de motorwerking enigszins om 
de batterij nog vóór het bergopwaarts rijden extra op te laden. De elektromotor kan dan assisteren 
tijdens het bergopwaarts rijden. De inzet van de benzinemotor is minimaal, wat brandstof bespaart.

Voorspelling bergafwaarts  – Is de batterij voldoende opgeladen, dan verhoogt de IONIQ Hybrid en 
IONIQ Plug-in Hybrid nog vóór het bergafwaarts rijden het energieverbruik van de elektromotor.  
Dat bespaart brandstof. Tijdens de afdaling wordt de elektrische stroom door middel van regeneratief 
remmen weer teruggewonnen.

Opladen vóór bergopwaarts

Verhoogd energiegebruik elektromotor

Regeneratief remmen

Minimaal gebruik benzinemotor

44



Coasting Guide

De Coasting Guide analyseert de route-informatie van het navigatiesysteem en geeft aan wanneer je 
de auto moet vertragen. Een oplichtend symbool op het instrumentenpaneel en een akoestisch signaal 
informeren je als je je voet van het gaspedaal kan halen. Dit systeem heeft niet alleen als doel het 
brandstofverbruik te verminderen, maar ook het gebruik van de remmen.
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Interieurkleuren IONIQ Hybrid.

Exterieurkleuren

Fossil Grey

Grey, stof Fossil, leder

Shale Grey

Shale, leder

Red Umber

Red Umber, leder

Polar White Liquid Sand Fluidic Metal Iron Gray Intense Blue Fiery Red Phantom Black Electric Shadow Typhoon Silver
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Specificaties IONIQ Hybrid.
Motortype 1.6 GDI 

Versnellingen 6 DCT

Motor

4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder ●

Cilinderinhoud cc 1580

Compressieverhouding 13,0 : 1

Boring x slag mm 72,0 x 97,0

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 77,2 (105) / 5700

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 147 / 4000

Elektronische ontsteking ●

Brandstofsysteem*
Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem ●

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95) ●

Elektromotor
Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ●

Maximumvermogen kW (pk) 32 (43,5)

Maximumvermogen Nm 170

Batterij

Lithium-ion-polymeer ●

Capaciteit kWh 1,56
Vermogensafgifte kW (pk) 42 (57,1)
Voltage v 240

Transmissie

Aandrijving voorwielen ●

6-traps automaat met dubbele koppeling (DCT) ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,867

  2e 2,217

 3e 1,371

 4e 0,956

 5e 0,956

 6e 0,767

  achteruit 5,351

Eindoverbrenging 4,188 / 3,045 (1e-4e / 5e-achteruit)

Prestaties*

15-inch: 17-inch:
Maximumsnelheid km/u 185 185
Acceleratie 0-100 km/u in sec. 10,8 11,1
Brandstofverbruik volgens EG-norm (gecombineerd) l/100 km 3,6 3,6
CO2-emissie g/km 84 85

Stuurinrichting
Rack & Pinion Tandheugel ●

Draaicirkel m 10,6

Ophanging
Voor: McPherson met gasdempers ●

Achter: multi-link ●

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.
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Specificaties IONIQ Hybrid.

Breedte  1820 mm
Spoorbreedte  1563/1549 mm

Lengte  4470
Wielbasis  2700

Spoorbreedte    1577/1563

Hoogte 

1450

Motortype 1.6 GDI 

Versnellingen 6 DCT

Remmen

Remschijven rondom (voor: geventileerd) ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ●

Rembekrachtiger: elektrisch in combinatie met regeneratie ●

Rijassistenten ABS, ESC en AEB ●

Wielen
Velgen: 6,0 J x 15 (lichtmetaal) / Banden: 195/65 R15 ●

Velgen: 7,0 J x 17 (lichtmetaal) / Banden: 225/45 R17 #

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1436 (1336)

Maximum toegelaten gewicht kg 1870

Maximum aanhangwagengewicht:      ongeremd kg 0

         geremd kg 750

Maximum kogeldruk kg 75

Afmetingen

Lengte mm 4470

Breedte mm 1820

Hoogte mm 1450

Wielbasis mm 2700

Spoorbreedte voor (15 inch/17 inch) mm 1563/1549

Spoorbreedte achter (15 inch/17 inch) mm 1577/1563

Inhoud kofferruimte (VDA) l 563

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (VDA) l 1518

Inhoud brandstoftank l 43

Aantal zitplaatsen 5

● = standaard # = optie
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Red Umber

Red Umber, leder

Interieurkleuren IONIQ Plug-in Hybrid.

Exterieurkleuren

Fossil Grey

Stof Fossil, leder

Shale Grey

Shale, leder

Polar White Liquid Sand Fluidic Metal Iron Gray Intense Blue Fiery Red Phantom Black Electric Shadow Typhoon Silver
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Specificaties IONIQ Plug-in Hybrid.
Motortype 1.6 GDI 

Versnellingen 6 DCT

Motor

4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder ●

Cilinderinhoud cc 1580

Compressieverhouding 13,0 : 1

Boring x slag mm 72,0 x 97,0

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 77,2 (105) / 5700

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 147 / 4000

Elektronische ontsteking ●

Brandstofsysteem*
Elektronisch gestuurd meervoudig injectie systeem ●

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95) ●

Elektromotor
Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ●

Maximumvermogen kW (pk) 44,5 (60,5)

Maximumkoppel Nm 170

Batterij
Lithium-ion-polymeer ●

Capaciteit kW/h 8,9
Voltage v 360

Transmissie

Aandrijving voorwielen ●

6-traps automaat met dubbele koppeling (DCT) ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,867

  2e 2,217

 3e 1,371

 4e 0,930

 5e 0,956

 6e 0,767

  achteruit 5,351

Eindoverbrenging 4,188 / 3,045 (1e-4e / 5e-achteruit)

Prestaties*

Actieradius, volledig elektrisch aangedreven (volgens WLTP-testcyclus) km 66
Maximumsnelheid km/u 178
Acceleratie 0-100 km/u in sec. 10,6
Brandstofverbruik volgens EG-norm (gewogen gecombineerd) l/100 km 1,1
CO2-emissie g/km 26

Stuurinrichting
Rack & Pinion Tandheugel ●

Draaicirkel m 10,6

Ophanging Voor: McPherson met gasdempers ●

Achter: multi-link ●

● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.
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Breedte  1820 mm
Spoorbreedte  1555 mm

Lengte  4470
Wielbasis  2700

Spoorbreedte  1569

Hoogte 

1450

Specificaties IONIQ Plug-in Hybrid.
Motortype 1.6 GDI 

Versnellingen 6 DCT

Remmen

Remschijven rondom (voor: geventileerd) ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ●

Rembekrachtiger: elektrisch in combinatie met regeneratie ●

Rijassistenten ABS, ESC en AEB ●

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

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1570 (1470)

Maximum toegelaten gewicht kg 1970

Maximum aanhangwagengewicht:      ongeremd kg 0

         geremd kg 750

Maximum kogeldruk kg 75

Afmetingen

Lengte mm 4470

Breedte mm 1820

Hoogte mm 1450

Wielbasis mm 2700
Spoorbreedte voor mm 1555
Spoorbreedte achter mm 1569

Inhoud kofferruimte (VDA) l 446

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (VDA) l 1401

Inhoud brandstoftank l 43

Aantal zitplaatsen 5

● = standaard
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Interieurkleuren IONIQ Electric.

Exterieurkleuren

Fossil Grey

Stof Fossil, leder

Shale Grey

Shale, leder

Electric Shadow

Electric Shadow, leder

Polar White Liquid Sand Fluidic Metal Iron Gray Intense Blue Fiery Red Phantom Black Electric Shadow Typhoon Silver
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Specificaties IONIQ Electric.
Motortype Electric

Versnellingen AT

Elektromotor

Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ●

Maximumvermogen kW (pk) 100 (136)
Maximumkoppel: Nm 295 (in SPORT-modus)  

265 (in ECO-modus)

Batterij

Lithium-ion-polymeer ●

Capaciteit kWh 38,3
Verbruik* / Elektriciteitsverbruik kWh/100 km 13,8
Actieradius* km 311

Oplader in auto

Maximale laadvermogen 1-fase kW 7,2
Laadtijd / 1-fase 32 ampère ca. 6 uur en 5 min.
Laadtijd tot 80% / (DC - krachtstroom): ca. 57 min. / 50 kW

ca. 54 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-uitstoot g/km 0

Stuurinrichting
Tandheugel ●

Draaicirkel m 10,6

Ophanging
Voor: McPherson ●

Achter: torsie-as ●

● = standaard

* Uitstoot- en brandstoffenverbruik zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde waarden voor het 
gecombineerde verbruik/actieradius zijn bepaald volgens de WLTP-testmethodiek.
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Breedte  1820 mm
Spoorbreedte  1552 mm

Lengte  4470
Wielbasis  2700

Spoorbreedte  1564

Hoogte 

1450

Specificaties IONIQ Electric.
Motortype Electric

Versnellingen AT

Remmen

Remschijven rondom (voor: geventileerd) ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ●

Rembekrachtiger: elektrisch in combinatie met regeneratieregeneratie ●

Wielen Velgen: 6,5J x 16 (lichtmetaal) / Banden: 205/60 R16 92H ●

Gewichten
Massa rijklaar (massa ledig voertuig) kg 1602 (1502)

Maximum toegelaten gewicht kg 1970

Afmetingen

Lengte mm 4470

Breedte mm 1820

Hoogte mm 1450

Wielbasis mm 2700

Spoorbreedte voor mm 1552

Spoorbreedte achter mm 1564

Inhoud kofferruimte (VDA) l 462

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (VDA) l 1417

Aantal zitplaatsen 5

● = standaard
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Schoonheid zit in details en smaken verschillen enorm. Om je Hyundai IONIQ  
vanbuiten en vanbinnen helemaal naar eigen wens te kunnen modelleren, heeft  
Hyundai diverse aantrekkelijke accessoires ontwikkeld.

Business suit hanger 
Hang je colbert kreukvrij op aan deze luxe kledinghanger. 
Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun op de voorstoel 
van je Hyundai IONIQ en makkelijk in en uit de auto te halen.

Afneembare trekhaak en trekhaakkabelset 
Twee e-bikes of normale fietsen (tot max. 30 kg per stuk, afhankelijk van het gewicht van de fietsendrager) meenemen? 
Op deze afneembare trekhaak kan het! De door Hyundai geteste en goedgekeurde trekhaakkabelset staat garant voor een 
storingsvrije (samen)werking met de auto-elektronica. Alleen beschikbaar voor de IONIQ Hybrid en IONIQ Plug-in Hybrid.

Kofferbakmat 
Beschermt de oorspronkelijke bekleding optimaal. 
Zowel de stiknaden als het IONIQ-logo zijn afgewerkt in 
dezelfde zilverkleur als de zilverkleurige accenten in het 
interieur.

Bagagebak 
Natte of vieze spullen vervoer je gemakkelijk in deze 
 waterdichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog en 
schoon.

Accessoires IONIQ.
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Uitstapverlichting 
Wanneer je het portier opent in de avond of nacht, schijnt de uitstapverlichting je bij. Wel zo praktisch, want het kan natte 
voeten voorkomen, en het staat nog chic ook. Extra allure? Kies dan voor uitstapverlichting in de vorm van het Hyundai-logo.

Take away hook 
Hieraan bevestig je eenvoudig een afvalzak, of hang je het 
plastic tasje met de snelle hap van de afhaalchinees. 

Bumperfolie 
Bescherm je IONIQ met deze bumperfolie. Voorkomt be -
schadigingen bij in- en uitladen. Verkrijgbaar in zwart en 
transparant.

Instaplijsten (4-delig) 
Deze RVS instaplijsten beschermen de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze je IONIQ een extra sportieve uit-
straling. Deze set bestaat uit vier instaplijsten met een erin gestanst IONIQ-logo.

Lichtmetalen velgen 
Hét accessoire om je Hyundai IONIQ te personaliseren zijn lichtmetalen velgen. En behalve ’s zomers wil je er natuurlijk 
ook ’s winters netjes bij rijden. Goed nieuws: ook de winterbanden kun je monteren op een set lichtmetalen velgen. Er is 
keuze genoeg!

Accessoires IONIQ.
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Mattenset Semi Velours 
Deze matten hebben een stevige rug, voor optimale 
bescherming van het interieur. De bestuurdersmat is voor-
zien van een fraai IONIQ-logo.

Hyundai Glasscoat
Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfactoren. Inclusief 5 jaar 
garantie en een koffer aftercare-producten om je Hyundai IONIQ in topconditie te houden.

Mattenset rubber 
Deze duurzame rubberen vloermatten zijn eenvoudig te 
reinigen. Voorin zijn ze voorzien van een IONIQ-logo in 
dezelfde zilverkleur als de zilverkleurige accenten in het 
interieur.

Mattenset Luxe Velours 
Van superieure kwaliteit en voorzien van duurzame antislip-
structuur. Rondom afgewerkt met zilverkleurig Nubuk-ban-
deerband, dubbele zilverkleurige stiknaden en een IONIQ -
logo in zilverkleurig Nubuk.

Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1
Bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde ver-
bandset, een set (van de meest voorkomende) reserve-
lampen*, een set handschoenen, een gevarendriehoek, 
een LED-knijplamp, 2 veiligheidsvesten conform EN 471, 
een parkeerschijf en een Hyundai-ijskrabber.

Accessoires IONIQ.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur, geen deel uit van deze set.
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Hyundai brengt elektrisch rijden verder – 
in stijl.
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Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te 
laten inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie 
over de services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

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 de 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 december 2018. M
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Wil je meer weten over de IONIQ?
Kijk dan op www.hyundai.nl

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version




