
Electric

Prijslijst per 1 september 2019



02-09-2019Hyundai IONIQ Electric - Prijslijst

Transmissie Aandrijving
Gecombineerd

verbruik *
Energielabel

Netto
catalogusprijs

Bruto
catalogusprijs

BPM Fiscale waarde
Consumenten-

adviesprijs

Elektrisch

Electric i-Motion 4 % 0 AT 2WD 13,8 € 29.807,- € 36.067,- € 0,- € 36.067,- €  3 6 . 9 9 5 , -

Electric Comfort 4 % 0 AT 2WD 13,8 € 30.634,- € 37.067,- € 0,- € 37.067,- €  3 7 . 9 9 5 , -

Electric Premium 4 % 0 AT 2WD 13,8 € 33.526,- € 40.567,- € 0,- € 40.567,- €  4 1 . 4 9 5 , -

Optie Netto catalogusprijs Bruto catalogusprijs Consumentenprijs (inc BTW)

Design Leather

Elektrisch schuifdak

Vraag je Hyundai-dealer naar de beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- en/of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.
Uitstoot- en brandstofverbruik gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.  De vermelde waarden voor het gecombineerde elektrische 
verbruik zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek..
* brandstof (l/100 km), waterstof (kg/100 km), elektrisch (kWh/100 km)

A

A

A

161,16€ 195,-€ 195,-€

657,02€ 795,-€ 795,-€



Hyundai IONIQ Electric - Uitvoeringen

• 16-inch lichtmetalen velgen met 205/60 R16-
banden

• 8-inch Display Audio met DAB+ en Apple 
CarPlay & Androidauto (voorbereiding)

• Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen
• Airconditioning, volautomatisch met 2 zones
• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, inklap-

baar en verwarmd
• Centrale deurvergrendeling met afstands-

bediening
• Cruise control met snelheidslimiet
• Dagrijverlichting, LED
• Driver Attention Warning (DAW)
• eCall (Emergency Call)
• Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
• High Beam Assist (HBA)

• Hill-start Assist Control (HAC)
• Lane Keeping Assist (LKA)
• Paddle shifters (stuur)
• Parkeersensoren, achter
• Rear View Monitor (RVM)
• Stoel, bestuurder handmatig in hoogte 

verstelbaar
• Stoel, passagier in hoogte verstelbaar
• Stoelbekleding, stof
• Stuurwiel, afgevlakt in lederlook
• Stuurwiel, audiobediening
• Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar
• Verlichting achterzijde, full-LED
• Verlichting voorzijde, projectie
• Elektrisch bedienbare handrem
• Supervision-cluster met 7-inch TFT-scherm

• 10,25-inch Navigatiesysteem met INFINITY 
Premium Sound

• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Buitenspiegels met trottoirverlichting , 

elektrisch inklapbaar en geïntegreerd 
LED-knipperlicht

• Centrale deurvergrendeling met smartkey 
en startknop

• Draadloos opladen smartphone*

• Hyundai Bluelink met smartphone-app
• Regensensor
• Smart (adaptive) Cruise Control (SCC) met 

Stop & Go-functie
• Ventilatierooster, achter
• Verlichting voorzijde, full-LED
• Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
• Lane Following Assist (LFA)

• Blind-Spot Collision Warning (BCW)
• Deurgrepen, chroom
• Parkeersensoren voorzijde
• Pedalenset met aluminiumlook
• Stoelbekleding, lederlook

• Stoel bestuurder, elektrisch verstelbaar met 
geheugenfunctie

• Stoelen vóór, geventileerd
• Stoelverwarming voor én achter
• Stuurwiel, afgevlakt in lederlook en verwarmd

i-Motion - standaarduitrusting

Comfort - extra t.o.v. i-Motion

Premium - extra t.o.v. Comfort

* Werking afhankelijk van type mobiele telefoon.

Hyundai IONIQ Electric - Optiepakketten

• Electric Shadow lederlook interieur of
• Shale Grey (two-tone) lederlook interieur

Design Leather (alleen op Premium)

• Zonnedak, schuif/kantel

Elektrisch schuifdak (alleen op Premium)



02-09-2019Hyundai IONIQ Electric - Specificaties

Uitvoeringen i-Motion Comfort Premium

Comfort

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Airconditioning, volautomatisch met 2 zones

Androidauto (voorbereiding)

Apple Carplay

Bluetooth met spraakherkenning

Boordcomputer

DAB+

Drive Mode Select

Elektrisch bedienbare handrem

Lichtsensor

Paddle shifter voor regeneratief remsysteem

Parkeersensoren, achter

Radio FM/AM

Rear View Monitor (RVM)

Remschijven achter, 15-inch

Stoel, passagier in hoogte verstelbaar

Stuurwiel, audiobediening

Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar

Supervision-cluster dual 7-inch TFT-scherm

10,25-inch Navigatiesysteem met INFINITY Premium Sound -

Aansluiting, USB -

Automatisch dimmende binnenspiegel -

Centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop -

Draadloos opladen, telefoon (geschikt voor bepaalde smartphones) -

Hyundai BlueLink met smartphone-app -

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) -

Lendensteunen, bestuurder, handmatig -

Live Services -

Regensensor -

Smart (adaptive) Cruise Control (SCC) met Stop en Go functie -

Stoel, bestuurder handmatig in hoogte verstelbaar -

Ventilatierooster, achter -

8,0-inch LCD-scherm - -

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - -

*Werking afhankelijk van type telefoon. = Standaard



02-09-2019Hyundai IONIQ Electric - Specificaties

Uitvoeringen i-Motion Comfort Premium

Comfort

Cruise control met snelheidslimiet - -

Lendensteunen, bestuurder, elektrisch instelbaar - -

Parkeersensoren, vóór - -

Stoel, bestuurder elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie - -

Stoelen vóór, geventileerd - -

Stoelverwarming vóór en achter - -

Stuurwiel, verwarmd - -

Exterieur

16-inch lichtmetalen velgen met 205/60 R16-banden

Banden mobiliteitsset

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels, in carrosseriekleur

Buitenspiegels, verwarmbaar

Dagrijverlichting, LED

Verlichting achterzijde, full-LED

Buitenspiegels met trottoirverlichting , elektrisch inklapbaar -

Buitenspiegels, met geïntegreerd knipperlicht LED -

Deurgrepen, carrosseriekleur -

Verlichting voorzijde, Bi-LED met LED-positie verlichting -

Buitenspiegels, met geïntegreerd knipperlicht - -

Deurgrepen, chroom - -

Verlichting voorzijde, projectie - -

Interieur

Achterbank (60:40), in delen neerklapbaar

Bagageruimte-afdekking

Elektrisch bedienbare ramen achter

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Middenconsole, incl. bekerhouder en opbergbox

Stoel, bestuurder in hoogte verstelbaar

Stuurwiel, afgevlakt in lederlook

Zonnekleppen met verlichting

Stoelbekleding, stof -

Pedalenset met aluminiumlook - -

Stoelbekleding, lederlook - -

*Werking afhankelijk van type telefoon. = Standaard



02-09-2019Hyundai IONIQ Electric - Specificaties

Uitvoeringen i-Motion Comfort Premium

Veiligheid

Airbag, bestuurder

Airbag, bestuurder (knie)

Airbag, gordijn

Airbag, passagier

Airbags, zij- (impactsensor, vóór)

Alarmsysteem met startonderbreking

Anti-blokkeersysteem (ABS)

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

Driver Attention Warning (DAW)

eCall (Emergency Call)

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)

Grootlichtassistent

Hill-start Assist Control (HAC)

Lane Keeping Assist (LKA)

Stabiliteitsprogramma (ESP)

Lane Following Assist (LFA) -

Blind-Spot Collision Warning (BCW) - -

*Werking afhankelijk van type telefoon. = Standaard



Hyundai IONIQ Electric - Accessoireprijslijst per 1 september 2019

Exterieur

Beschermfolie deurhendels € 59,-

Bumperbescherming € 85,-

Bumperfolie transparant € 59,-

Bumperfolie zwart € 55,-

Set lichtmetalen 16-inch velgen, inclusief banden met TPMS vanaf € 1.269,-

Set lichtmetalen 17-inch velgen, inclusief banden met TPMS vanaf € 1.929,-

Wielmoerslotenset € 39,-

Onderhoud

Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbescherming) € 379,-

Interieur & veiligheid

Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1) € 59,-

Instaplijsten € 149,-

Kledinghanger € 65,-

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw) € 159,-

LED-verlichting voetenruimte achter (wit of blauw) (alleen i.c.m. voor) € 169,-

Lederen interieur (business leer) vanaf € 999,-

Lederen interieur (1/2 leer) € 1.369,-

Lederen interieur (volledig leer) € 1.699,-

Massagestoel bestuurder (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 299,-

Stoelverwarming (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 249,-

Stoelverwarming voor of achter (2 stoelen voor auto’s zonder lederen interieur) € 609,-

Mattenset Luxe Velours (met bronskleurige stiknaden en logo’s) € 59,-

Mattenset Semi Velours € 39,-

Mattenset rubber € 75,-

Take away hook € 35,-

Uitstapverlichting € 179,-

Uitstapverlichting met Hyundai-logo € 179,-

Winterbandenset, 16-inch lichtmetalen velgen met TPMS € 1.319,-

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 september 2019. Prijswijzigingen en/of druk- en zetfouten voorbehouden.

Bagagesystemen & trekhaken

Bagagebak € 59,-

Kofferbakmat € 69,-



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 8 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’, een

autolakreparatieset (verwijder zelf eenvoudig krassen van je auto in een

handomdraai) en een Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1.

Bekijk afleverpakketten

Afleverpakket bevat: Standaard Luxe

Prijs € 99,- € 155,-

Calamiteitenpakket (8 in 1)

Standaard mattenset (semi-velours) -

Luxe mattenset (luxe velours) -

Luxe kentekenplaat -

Autolakreparatieset (in

carrosseriekleur)
-

 = Maakt deel uit van het pakket

Hyundai IONIQ Electric - Verlengde Garantie

Consumentenprijs

incl. BTW
Elektrisch

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

Consumentenprijs

incl. BTW

Standaard zonder meerprijs

Metallic € 800,-

Mica parelmoer € 900,-

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 6). 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



