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IONIQ 5



Power 
your world.

Adembenemend mooi en verbazingwekkend geavanceerd: de IONIQ 5 her
definieert de manier waarop mensen naar elektrische auto’s kijken. Zoals hij op 
elegante wijze een uitgesproken design combineert met verbluffende prestaties, 
milieuvriendelijke materialen en verbazingwekkend slimme technologieën, mag 
je deze volledig elektrische middelgrote CUV een absolute doorbraak noemen. 
De IONIQ 5 is een van de eerste modellen met een 800Vsysteem. Hij laadt  
ultrasnel op en heeft een actieradius tot wel 481 km*.

* Actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.



* Actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.



IONIQ 5 - Uitvoeringen

Leverbaar in
4 uitvoeringen.
De IONIQ 5 is leverbaar met keuze uit vier  
uitvoeringen. De standaardversie Style valt al 
op door zijn zeer rijke uitrusting, met onder 
meer 19inch lichtmetalen velgen, privacy 
glass en 12,3inch multimediascherm met 
navigatie. De topversie Lounge is optioneel 
verkrijgbaar met een groot panoramadak.

De IONIQ 5 Style is standaard al zeer rijk uitgerust met onder meer:

Exterieur
• 19inch lichtmetalen velgen met 235/55 

R19banden (Michelin)
• Buitenspiegels, verwarmbaar
• Dagrijverlichting, LED
• Deurgrepen exterieur, carrosseriekleur
• Privacy glas tweede zitrij en achterruit

Functionaliteit
• 11 kW 3fase onboard charger
• Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen
• Airconditioning, volautomatisch
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Automatische ontwaseming van voorruit
• Autonome rijbaanassistentie (LFA)
• Bandenmobiliteitsset
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en 

inklapbaar
• Centrale deurvergrendeling met smartkey en 

startknop
• Cruise Control met Stop & Gofunctie en 

snelheidslimiet, adaptief (SCC)
• Drive Mode Select (DMS) – Eco, Normal, Sport 

en Snow
• Handrem met Autoholdfunctie, elektrisch
• Hellingassistent (HAC)
• Highway Driving Assist (HDA)
• Laadkabel 11 kW 3fase

• Laadkabel voor laden via stopcontact (230V)
• Lendensteun, bestuurder, elektrisch
• Lichtsensor
• Parkeersensoren, achter
• Raambediening vóór en achter, elektrisch
• Regensensor
• Remschijven vóór en achter, 18 inch
• Schakelpaddles voor regeneratief remsysteem
• Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch)
• Voltaansluiting (12V), eerste zitrij
• 400V/800V ultrasnel laden (DCladen)
• ICCBkabel (InCable Control Box)

Interieur
• Achterbank (60:40), in delen neerklapbaar
• Armsteun vóór
• Bagageruimte met verlichting
• Bagageruimteafdekking inclusief net
• Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar
• Opbergvakken achter voorstoelen
• Voorstoelen handmatig in hoogte verstelbaar
• Stoelbekleding, stof
• Stuurwiel, audiobediening
• Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar
• Stuurwiel, tweespaaks, met leder bekleed
• Zonneklep met makeupspiegel (bestuurder 

en passagier)

Multimedia
• 12,3inch Multimediascherm met navigatie
• Aansluiting USB, eerste en tweede zitrij
• Apple CarPlay & Android Auto (bedraad)
• Bluetooth met spraakherkenning
• Digitale radio (DAB+)
• Hyundai Bluelink met smartphoneapp &  

LIVE Services
• Luidsprekers, achter
• Luidsprekers, vóór
• Tweeters

Veiligheid
• Antiblokkeerremsysteem (ABS)
• Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)
• Elektrisch bedienbaar kinderslot
• Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
• Noodremassistent (FCA) met voetganger 

en fietserherkenning plus kruisend verkeer 
(FCAJX)

• Verlichting vóór en achter, volledig LED
• Vermoeidheidsherkenning (DAW)

Style
Uitgerust met: 

Highlights IONIQ 5 Style 
• 12,3inch Multimediascherm met navigatie
• 19inch lichtmetalen velgen met 235/55 

R19banden (Michelin)
• Hyundai Bluelink met smartphoneapp
• Noodremassistent (FCA) met voetganger 

en fietserherkenning plus kruisend verkeer 
(FCAJX)



De Connect is t.o.v. de Style extra uitgerust met:

De Connect+ is t.o.v. de Connect extra uitgerust met:

• Achterklep, automatisch
• BlindSpot CollisionAvoidance Assist 

(BCA)
• Bose Premiumaudiosysteem  

(7 speakers + subwoofer)
• Draadloze oplaadmogelijkheid 

(telefoon)
• Highway Driving Assist 2 (HDA 2)
• Lendensteun, passagier, elektrisch
• Middenconsole, verschuifbaar
• Parkeersensoren, voor
• Pedalenset, aluminium design
• Stoel bestuurder, elektrisch 

verstelbaar
• Stoel passagier, elektrisch verstelbaar

• Stoelbekleding, stof/leder
• Stoelen voor, verwarmbaar
• Stuurwiel, verwarmd
• Vehicle to Load – 230V aansluiting 

binnen & buiten (V2L)
• Voltaansluiting (12V), in bagageruimte

• Batterijverwarming
• Headup Display met Augmented Reality (AR HUD)
• Interieurverlichting, gekleurd
• Stoelbekleding, leder
• Warmtepomp
• Warmtewerende voorruit
• Zonwering, achterportieren

* Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Hyundai 
Ga voor uitgebreide informatie over 
Hyundai Bluelink en LIVE Services naar 
www.hyundai.com/nl/bluelink.html.

Connect
Uitgerust met: 

Highlights IONIQ 5 Connect
• Bose Premiumaudiosysteem  

(7 speakers + subwoofer)
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

voorstoelen
• Stoelbekleding, stof/leder
• Vehicle to Load – 230V aansluiting 

binnen & buiten (V2L)

Connect+
Uitgerust met: 

Highlights IONIQ 5 Connect+
• Headup Display met Augmented  

Reality (AR HUD)
• Stoelbekleding, leder
• Warmtepomp
• Warmtewerende voorruit



De Lounge is t.o.v. de Connect+ extra uitgerust met:

• 20inch lichtmetalen velgen met 
255/45 R20banden (alleen i.c.m.  
73 kWhbatterij)

• Blindspot View Monitor (BVM)
• Deurbekleding, luxe uitvoering
• Deurgrepen exterieur, automatisch
• Parking Collisionavoidance Assist (PCA)
• Raamomlijsting, chroom
• Remote Smart Parking Assist (RSPA)
• Stoelen achter, elektrisch verstelbaar (2x)
• Stoelen achter, verwarmbaar (2x)
• Stoelen vóór, geheugenfunctie & 

ontspanningsfunctie
• Stoelen vóór, geventileerd

• Surround view Monitor (SVM) –  
360 graden camera

• Verlichting voorzijde, dualprojectie 
LED (‘Pixel’)

• Verlichting voorzijde, grille (ambiance)
• Achterbank, passagiersdetectie en 

alarmering (ROA)

Optioneel op de Lounge: 
• Vision panaromadak

IONIQ 5 - Uitvoeringen

Lounge
Uitgerust met: 

Highlights IONIQ 5 Lounge 
• 20inch lichtmetalen velgen met 

255/45 R20banden (alleen i.c.m.  
73 kWhbatterij)

• Deurgrepen exterieur, automatisch
• Stoelen vóór, geheugenfunctie & ont

spanningsfunctie
• Verlichting voorzijde, dualprojectie  

LED (‘Pixel’)

* Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon.



* CO2uitstootgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPwaarden voor het gecombineerde verbruik zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTPtestmethodiek. De waarden zijn afhankelijk 
van de gekozen uitvoering en wielmaat. 

IONIQ 5 - Prijslijst

Batterij Uitvoering Transmissie Aandrijving Energielabel CO2-uitstoot* 
 (g/km)

Netto  
catalogusprijs BTW BPM Fiscale waarde Afleverkosten Consumentenprijs

Elektrisch

58 kWh Style Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 35.128 € 7.377 € 0 € 42.505 € 995 € 43.500

58 kWh Connect Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 38.434 € 8.071 € 0 € 46.505 € 995 € 47.500

58 kWh Connect+ Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 40.913 € 8.592 € 0 € 49.505 € 995 € 50.500

58 kWh Lounge Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 42.731 € 8.974 € 0 € 51.705 € 995 € 52.700

73 kWh Style Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 37.607 € 7.898 € 0 € 45.505 € 995 € 46.500

73 kWh Connect Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 40.913 € 8.592 € 0 € 49.505 € 995 € 50.500

73 kWh Connect+ Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 43.393 € 9.112 € 0 € 52.505 € 995 € 53.500

73 kWh Lounge Traploze transmissie Achterwielen A 0 € 45.211 € 9.494 € 0 € 54.705 € 995 € 55.700

73 kWh Connect Traploze transmissie Voor en achterwielen A 0 € 44.219 € 9.286 € 0 € 53.505 € 995 € 54.500

73 kWh Connect+ Traploze transmissie Voor en achterwielen A 0 € 46.698 € 9.807 € 0 € 56.505 € 995 € 57.500

73 kWh Lounge Traploze transmissie Voor en achterwielen A 0 € 48.517 € 10.188 € 0 € 58.705 € 995 € 59.700

Optie Netto  
catalogusprijs BTW Consumentenprijs

Warmtepomp & batterij
verwarming (alleen beschik baar 
op Style en Connect)

€ 992 € 208 € 1.200

19inch lichtmetalen velgen 
(alleen beschikbaar op Lounge 
i.c.m. 73 kWhbatterij)

€ 0 € 0 € 0

Vision panoramadak (alleen 
beschikbaar op Lounge) € 740 € 155 € 895



IONIQ 5 - Lakkleuren

Kleuren kunnen onder invloed van het druk procedé afwijken van de werkelijkheid. Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling. Raadpleeg voor alle zekerheid je Hyundaidealer. 
Vermelde prijzen zijn de consumentenprijzen incl. BTW.

Atlas White Solid + € 695

Cyber Gray Metallic + € 895

Galactic Gray Metallic + € 895

Phantom Black Pearl Mica + € 895

Shooting Star Gray Matte + € 1.095

Lucid Blue Pearl Mica + € 895

Mystic OliveGreen Pearl Mica

Gravity Gold Matte + € 1.095

Digital TealGreen Pearl Mica + € 895



Kleurnaam Soort Interieur:
Obsidian Black - Zwart

Interieur:
Light Grey/Dark Grey

Two-Tone grijs

Interieur:
Dark Teal/Light Grey

Two-Tone Donkergroen/Grijs

Atlas White Solid ● ● ●

Phantom Black Pearl Mica ● ● ●

Lucid Blue Pearl Mica ● ● 

Mystic OliveGreen Pearl Mica ● ● ●

Digital TealGreen Pearl Mica ● ● 

Cyber Gray Metallic Metallic ● ● 

Galactic Gray Metallic Metallic ● ● 

Shooting Star Gray Matte Mat ● ● 

Gravity Gold Matte Mat ● ● ●

 ● Leverbaar.
  Niet leverbaar.

IONIQ 5 - Velgen

19inch lichtmetalen velg 20inch lichtmetalen velg

Zwart (stof of leder)

IONIQ 5 - Bekleding

TwoTone grijs (stof of leder)

TwoTone donkergroen/grijs (foto volgt)







* Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPwaarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTPtestmethodiek. 
De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.
** De tijdsduur voor het opladen is onder andere afhankelijk van de batterij en omgevingstemperatuur, het vermogen van het laadpunt en de laadstatus van de batterij.

Motoren & prestaties 58 kWh 73 kWh

Type motor Permanente magneet synchroonmotor (PMSM) Permanente magneet synchroonmotor (PMSM)

Max. vermogen (pk (kW)) 170 (125) 217 (160) 305 (225)

Max. koppel (Nm/t.p.m.) 350 350 605

Aandrijving Achterwielen Achterwielen Voor en achterwielen

Topsnelheid (km/uur) 185 185

Acceleratie 0100 km/uur (sec.) 8,5 7,4 5,2

Transmissie 1 versnelling, traploze transmissie 1 versnelling, traploze transmissie

Batterij & opladen**

Batterij Lithiumionpolymeer  Lithiumionpolymeer 

Capaciteit (kWh)  58 73

Verbruik* (kWh/100 km):      19” lichtmetaal 16,7 16,8 17,7
20” lichtmetaal  17,9 19,0

Actieradius* (km):                                            19” lichtmetaal 384 481 460
20” lichtmetaal  451 430

Maximale laadsnelheid 1fase (kW)  7,0 7,0

Maximale laadsnelheid 3fase (kW) 11,0 11,0

Laadtijden** AClaadpunt:  Laadtijd oplaadpunt 7,4 kW – 1fase / 100 % N.n.b. N.n.b.

Laadtijd oplaadpunt 11 kW – 3fase / 100 % 4 uur en 59 min. 6 uur en 9 min.

Laadtijden** DClaadpunt (snelladen): Laadtijd aan een 350 kW snellaadstation / 80 % 18 min. 18 min.

Laadtijd aan een 100 kW snellaadstation / 80 % N.n.b. N.n.b.

Laadtijd aan een 50 kW snellaadstation / 80 % 47 min. 60 min.

Afmetingen & gewichten (volumes)   

Lengte (mm) 4.635 4.635

Breedte (mm):                                                                                                  Zonder buitenspiegels 1.890 1.890

Met ingeklapte buitenspiegels 1.957 1.957

Met buitenspiegels 2.152 2.152

Hoogte, incl. antenne (mm) 1.647 1.647

Wielbasis (mm) 3.000 3.000

Bagageruimte voor, onder motorkap (VDA) (l) 57 57 24

Bagageruimte achter (VDA) (l):                                              Achterbankleuning rechtop 527 527

Achterbankleuning neergeklapt 1.578 1.578

Ledig gewicht (gewicht op kenteken) (kg)  1.805 1.885 1.995

Rijklaar gewicht (kg)  1.905 1.985 2.095

Max. toegestaan gewicht (kg) 2.370 2.430 2.540

Max. aanhangwagengewicht (kg): Ongeremd 750 750

Geremd 750 1.600

Max. kogeldruk (kg)  100 100

Max. daklast (kg) 80 80

Wielen Velgen: 7,5J x 19” lichtmetaal / Banden: 235/55 R19
Velgen: 8,5J x 20” lichtmetaal / Banden: 255/45 R20

Velgen: 7,5J x 19” lichtmetaal / Banden: 235/55 R19
Velgen: 8,5J x 20” lichtmetaal / Banden: 255/45 R20

Aantal zitplaatsen 5 5

IONIQ 5 - Technische gegevens



Zorgeloos elektrisch rijden 
met Hyundai en Vattenfall.
Als berijder van de IONIQ 5 krijg je de beste service. Dus kun je bij jouw eigen  
Hyundaidealer een toekomstbestendig laadpunt met bijbehorende laadpas van Vattenfall 
InCharge aanschaffen. Het laadpunt wordt op locatie geïnstalleerd, waardoor niet alleen 
elektrisch  rijden, maar ook elektrisch laden van je IONIQ 5 zorgeloos verloopt. Er is  keuze 
uit twee laadpakketten: Basis en Premium.

Het laadpunt
Met de Alfen Eve Singlelaadpaal laad je slim, 
eenvoudig en snel je IONIQ 5 op. Kies voor 
montage aan de wand of op een paal (optioneel bij 
Laadpakket Basis).

De laadpas 
Met de Vattenfalllaadpas kun je sessies van je 
eigen laadpunt starten en beëindigen. Ook kun je 
de laadpas gebruiken bij alle openbare laadpunten 
in Nederland en bij verschillende laadpunten in het 
buitenland. Je laadt éxtra goedkoop bij Vattenfall 
InChargelaadpalen.

Hyundai Laadpakketten
Kijk voor de actuele prijzen op: www.hyundai.com/nl/laadpakketten.

Meer weten over onze zakelijke oplossingen? 
Wil je een laadpunt op een zakelijke locatie, neem ook dan contact op met je 
Hyundaidealer. Hij kan je helpen met het maken van een maatwerkofferte.

Laadpakket Premium

Standaard inbegrepen 
 Laadpunt Alfen Eve single – tot 22 kW*
 Dynamic Load Balancing (met slimme 

meter tot 15 m van de meterkast)
 Vaste kabel indien gewenst
 Standvoet indien gewenst
 Laadpas/druppel voor thuis en 

onderweg laden
 5 jaar garantie

Uitgebreide installatie  
(3-fase aangesloten of voorbereid)

 Graven tot 10 meter inclusief 
herbestrating**

 Tot 20 meter voedingskabel
 Datakabel ten behoeve van Dynamic 

Load Balancing
 Maximaal 5 meter buisleiding
 Aardlekautomaat
 Installatiekast
 1x sparing boren
 Configuratie o.b.v. beschikbaar 

vermogen
 Installatie, inbedrijfstelling en uitleg 

laadpunt aan de berijder
 Voorrijkosten en arbeidsloon monteur

 
Smart abonnement inbegrepen

 Inzicht in de laadsessies via My InCharge
 Automatisch verrekenen
 24/7 hulp op afstand bij storingen
 Altijd de laatste softwareupdates op 

afstand
 Premium Smart abonnement 5 jaar 

inbegrepen

Laadpakket Basis

Standaard inbegrepen 
 Laadpunt Alfen Eve single – tot 22 kW*
 Dynamic Load Balancing (met slimme 

meter tot 15 m van de meterkast)
 Vaste kabel indien gewenst
 Montage aan de muur
 Laadpas/druppel voor thuis en 

onderweg laden
 2 jaar garantie

Basisinstallatie  
(3-fase aangesloten of voorbereid)

 Graven tot 1 meter inclusief 
herbestrating**

 Tot 10 meter voedingskabel
 Datakabel ten behoeve van Dynamic 

Load Balancing
 Maximaal 5 meter buisleiding
 Aardlekautomaat
 Installatiekast
 1x sparing boren
 Configuratie o.b.v. beschikbaar 

vermogen
 Installatie, inbedrijfstelling en uitleg 

laadpunt aan de berijder
 Voorrijkosten en arbeidsloon monteur

Smart abonnement
 Inzicht in de laadsessies via My InCharge
 Automatisch verrekenen
 24/7 hulp op afstand bij storingen
 Altijd de laatste softwareupdates  

op afstand
 Maandelijks abonnement

*  Het oplaadpunt wordt in overleg afgemonteerd op de maximaal haalbare snelheid, afhankelijk van de meterkastinstallatie. Vattenfall kan de voorbereidingen treffen voor het verzwaren van de meterkast. Neem contact op met je Hyundaidealer voor een kostenindicatie.
**  Het aantal benodigde meters wordt gerekend vanaf de meterkast. Dit is niet vanaf de buitenmuur. Extra graafwerk is uiteraard mogelijk. Neem contact op met je Hyundaidealer voor een kostenindicatie.



De beste kwaliteit,
de beste garantie.
Wanneer je als autofabrikant de beste kwaliteit biedt, dan kun je ook de beste garantie bieden. Daarom levert 
Hyundai alle nieuwe modellen met zijn unieke 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Maar er is meer: 
garantie op de hoogvoltagebatterij, onderdelengarantie, verlengde garantie én mobiliteitsgarantie.

5 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking
Hyundai besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de bouw van zijn modellen. Elke Hyundai wordt 
gefabriceerd volgens de allerhoogste normen. En omdat de kwaliteit zo hoog is, kan Hyundai ook de beste 
garantie bieden:

 5 jaar garantie op product en fabricagefouten, zonder kilometerbeperking
 Gratis pechhulp in binnen en buitenland (geen andere pechhulpverlener meer nodig)
 Twee keer per jaar een gratis voertuiginspectie

8 jaar garantie op de hoogvoltagebatterij
Hyundai maakt voor zijn elektrisch aangedreven modellen gebruik van batterijen van zeer hoge kwaliteit. Voor de 
hoogvoltagebatterijen in de Hyundai IONIQ 5 geldt 8 jaar/160.000 km garantie. 

Nóg meer zekerheid
Hyundai Verlengde Garantie – Bij Hyundai houden we van zeker
heid. Daarom kun je kiezen voor nóg meer zekerheid in de vorm 
van de Hyundai Verlengde Garantie. Deze gaat in op de dag dat de 
fabrieksgarantie afloopt. Wel zo’n geruststellend idee, toch?

Hyundai Onderdelengarantie – Je moet altijd kunnen vertrouwen 
op jouw Hyundai. De originele Hyundaionderdelen voldoen aan 
dezelfde hoge kwaliteitsnormen als jouw Hyundai. Als je kiest voor 
het origineel, dan kies je voor veiligheid.

Hyundai Mobiliteitsgarantie – Bij autorijden draait alles om zo  
plezierig en veilig mogelijk van A naar B te reizen. Krijg je toch  
onderweg te maken met pech, dan is er de Hyundai Mobiliteits
garantie. Daarmee ben je zo weer op weg.

De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundaivoertuigen die initieel zijn verkocht door een Hyundaidealer aan een eindgebruiker. Raadpleeg voor alle garantievoorwaarden het garantieboekje van je Hyundai of vraag ernaar bij je 
Hyundaidealer.

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version

IONIQ 5 - Garantie

Meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie over alle garanties van Hyundai op www.hyundai.com/nl/garanties.



Stap in
en laat je  
verrassen.



Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version

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.com/nl/services.html.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

De in deze modelprijslijst 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. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of omschreven opties in deze modelprijslijst 
niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Raadpleeg voor 
alle zekerheid de Hyundaidealer.

Het kan voorkomen dat, als gevolg van een aanpassing in de berekeningsmethode van de overheid 
of wijzigingen in specificaties van de auto, een in deze modelprijslijst genoemde CO2uitstoot en/of 
energielabel niet overeenkomt met de door de RDW gebruikte waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat 
het vastgestelde BPMbedrag op het moment van tenaamstelling van het kenteken afwijkt van het in 
deze modelprijslijst genoemde bedrag. Hyundai Motor Netherlands en haar verkooporganisatie zijn in 
dat (eventuele) geval niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke verschillen  zijn te 
allen tijde voor rekening van de koper. Druk en zetfouten voorbehouden.

Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties.

Meer weten?
Wil je meer weten over  
de IONIQ 5? Ga voor  
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.com/nl/IONIQ5. 
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