
Hyundai ix20





De Hyundai ix20
De Hyundai ix20 heeft een elegant, sportief ontwerp met een duidelijk Europese snit. 
Het lijnenspel van de carrosserie en de aandacht voor details weerspiegelen de  
‘Fluidic Sculpture’-designtaal van Hyundai. Aan boord is plaats voor vijf personen  
plus 440 liter bagage. De Hyundai ix20 is leverbaar met zuinige en krachtige motoren 
en een start-stopsysteem. Aantrekkelijke eigenschappen die van de Hyundai ix20 een 
onderscheidende mini-MPV maken.

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

Configureer uw Hyundai





Luxe en verfijning 
Het interieur van de Hyundai ix20 ademt de sfeer van luxe en verfijning. Het instrumen-
tenpaneel en de middenconsole zijn naadloos in de stijlvolle omgeving van het interieur 
geïntegreerd. Een degelijke afwerking en luxueuze materialen maken het geheel af.



Intuïtieve technologie 
Een plek ontworpen rondom u, met intuïtieve technologie onder handbereik. Veel aandacht is  
besteed aan het ontwerpen van een ergonomisch dashboard. En of u nu kiest voor stoffen  
bekleding of lederlook, alle stoelen bieden de juiste balans van steun en comfort.

De Hyundai ix20 wordt standaard geleverd met een handgeschakelde zesversnel-
lingsbak. Tevens is een 6-trapsautomaat leverbaar.

Het audio- en navigatiesysteem, met 6,5-inch TFT-touchscreen, iPod connectivity 
en AUX- en USB-aansluiting, toont tevens de beelden van de achteruitrijcamera.



Het panoramische zonnedak laat extra veel licht binnen en versterkt het ruimte-
lijke gevoel enorm - zowel geopend als gesloten.

Stuurverwarming is standaard op de Hyundai ix20 Premium: heerlijk voor koude 
ochtenden.

De bagageruimte heeft een inhoud van 440 liter, te vergroten naar 1.486 liter met 
de achterbankleuning neergeklapt.



Technische gegevens Hyundai ix20

n = standaard * Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.

MOTORTYPE 1.4i 1.6i 1.6i 1.4 CRDi 

VERSNELLINGEN 5 6 6 A/T 6

 Motor
4 cilinders in lijn, watergekoeld, met bovenliggende nokkenas en 4 kleppen per cilinder n n n n

Cilinderinhoud cc 1396 1591 1591 1396
Compressieverhouding 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 16,0 : 1
Boring x slag mm 77 x 75 77 x 85 77 x 85 75 x 79
Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 66 (90)/6000 91,5 (124)/6300 91,5 (124)/6300 57 (77)/4000
Maximumkoppel Nm/t.p.m. 137/5.000 156/4200 156/4200 240/1500-2500
Elektronische ontsteking n n n -

 Brandstofsysteem
Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem n n n -
Brandstof: loodvrije benzine, vanaf RON 95 n n n -
 diesel - - - n

 Transmissie
Aandrijving voorwielen n n n n

Handgeschakelde 5-versnellingsbak n - - -
Handgeschakelde 6-versnellingsbak - n - n

Automatische 6-traps versnellingsbak, elektronisch gestuurd - - n -
Overbrengingsverhouding: 1e 3,769 3,615 4,400 3,769
  2e 2,045 1,955 2,726 2,040
 3e 1,370 1,370 1,834 1,294
 4e 1,036 1,036 1,392 0,905
 5e 0,839 0,893 1,000 0,702
 6e - 0,774 0,774 0,596
 achteruit 3,545 3,545 3,440 3,583
Eindoverbrenging 4,400 4,267 3,612 3,941

 Prestaties*
Maximumsnelheid km/u 169 185 180 160
Acceleratie 0-100 km/u in sec. 12,8 10,9 11,5 15,2
Brandstofverbruik volgens EG-norm:
- Binnen de bebouwde kom l/100 km / km/l 6,6 / 15,2 7,1 / 14,1 8,6 / 11,6 4,9 / 20,4
- Buiten de bebouwde kom l/100 km / km/l 5,1 / 19,6 5,2 / 19,2 5,2 / 19,2 3,8 / 26,3
- Gecombineerd l/100 km / km/l 5,6 / 17,9 5,9 / 16,9 6,5 / 15,4 4,2 / 23,8
CO2-emissie g/km 130 139 150 110

 Stuurinrichting
Elektrische stuurbekrachtiging MDPS n n n n

Draaicirkel m 10,4 10,4 10,4 10,4
 Ophanging

Voor: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren n n n n

Achter: torsie-as met stabilisatorstang en schroefveren n n n n
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MOTORTYPE 1.4i 1.6i 1.6i 1.4 CRDi 

VERSNELLINGEN 5 6 6 A/T 6

 Remmen
Remschijven rondom n n n n

Kruiselings gescheiden remsysteem n n n n

Rembekrachtiger: vacuüm n n n n

 Wielen
Velgen: 6,0 J x 15 / Banden: 195/65 R15 # # # #
Velgen: 6,0 J x 16 (lichtmetaal) / Banden: 205/55 R16 # # # #

 Gewichten
Gewicht op kentekenbewijs kg 1153 1155 1197 1245
Maximum toegelaten gewicht kg 1710 1710 1780 1800
Maximum gewicht combinatie kg 3010 3010 2880 3100
Maximum aanhangwagengewicht: geremd kg 1300 1300 1100 1300
 ongeremd kg 550 550 550 550
Maximum kogeldruk kg 75 75 75 75
Maximum daklast kg 70 70 70 70

 Afmetingen
Lengte mm 4120 4120 4120 4120
Breedte mm 1765 1765 1765 1765
Hoogte mm 1600 1600 1600 1600
Wielbasis mm 2615 2615 2615 2615
Spoorbreedte voor (15 inch/16 inch) mm 1553/1547 1553/1547 1553/1547 1553/1547
Spoorbreedte achter (15 inch/16 inch) mm 1557/1551 1557/1551 1557/1551 1557/1551
Inhoud kofferruimte (VDA) l 440 440 440 440
Inhoud kofferruimte bij neergeklapte achterbank (VDA) l 1486 1486 1486 1486
Inhoud brandstoftank l 50 50 50 50

n = standaard   # = afhankelijk van gekozen modelvariant



Lakkleuren Hyundai ix20

Kleuren kunnen 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.
* Leverbaar zolang de voorraad strekt.

Bekleding Hyundai ix20

(1)  Standaardkleuren (zonder meerprijs)
(2)  Metallic
(3)  Mica Parelmoer

Polar White (1)

PYW

White Sand (2) 
Y3Y

Phantom Black (3) 
PAE

Pure Brown (2)

RB4

Burgundy Red (2)

PR2

Platinum Silver (2) 
U3S

Ash Blue (2)*
V3U

Ruby Wine (3)* 
S3W

Pepper Gray (2) 
Z3G

Thunder Grey (3)*
WG3

Midnight Blue (3)

SG5

Zwart, lederlook (Premium)

Zwart, stof

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

Configureer uw Hyundai



Uw Hyundai ix20 ziet er extra stijlvol uit met deze ver-
chroomde sierlijst op de achterklep. Hij accentueert de 
breedte van de auto en geeft hem een elegant uiterlijk.

Het oog wil ook wat. Met deze verchroomde deur-
grepen tilt u de luxe uitstraling van de Hyundai ix20 
naar een nog hoger niveau.

Voorkom beschadigingen aan de portieren met deze 
fraaie en praktische stootlijsten.

De LED-verlichting geeft een sportiever aangezicht en 
draagt ook bij aan de veiligheid. Overdag en ‘s nachts 
bent u beter zichtbaar en het maakt uw Hyundai ix20 
tot een opvallende verschijning.

Deze deursierlijsten van carbon geven uw Hyundai 
ix20 een extra sportieve uitstraling.

Raamlijstenset (8-delig) Deze verchroomde sierlijsten 
onder de ramen accen     tueren het dynamische design 
van uw Hyundai ix20.

Accessoires Hyundai ix20 
Exterieur

Van zelfverzekerd 
tot sportief 
Met deze aantrekkelijke accessoires 
kunt u uw Hyundai ix20 voorzien van 
een zelfverzekerde, stijlvolle of juist 
sportieve look. Aan u de keuze.

Deursierlijsten, zilverkleurig Geef uw Hyundai ix20 
een stijlvolle uitstraling met deze fraaie zilverkleurige 
deursierlijsten.

Carbon skideplateset Beschermt tegen steenslag en geeft de voor- en achterzijde van uw Hyundai ix20 een extra 
sportieve uitstraling.

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



IJs- en zonnescherm ’s Winters nooit meer ruiten 
krabben en ’s zomers nooit meer uw handen branden 
aan een gloeiend heet autostuur? Dit ijs- en zonne-
scherm houdt zowel warmte als vorst op afstand.

Lichtmetalen velgen Met de fraaie lichtmetalen 15- of 
16-inch velgen geeft u uw Hyundai ix20 een serieus 
sportieve uitstraling. Alle velgen zijn speciaal getest 
en goedgekeurd voor de Hyundai ix20. Ga langs bij uw 
Hyundai-dealer of bekijk de mogelijkheden in de car 
configurator op Hyundai.nl om te bepalen welke licht-
metalen velgen het beste bij uw Hyundai ix20 passen.

Spatlappenset Deze spatlappen (voor en 
achter) kunnen wel tegen een stootje en 
beschermen de auto tegen steenslag, vervuiling 
en modder. Er is een set verkrijgbaar voor de 
voorzijde en een set voor de achterzijde.



Aantrekkelijker  
en comfortabeler
Zo aantrekkelijk als de Hyundai ix20 is bij 
uw eerste kennismaking met deze auto, 
zo aantrekkelijk moet hij jaren later nog 
zijn. Bescherm het interieur dus met 
fraaie matten en maak het interieur nog 
aantrekkelijker en comfortabeler met de 
accessoires op deze pagina’s.

Accessoires Hyundai ix20
Interieur & veiligheid

Luxe mattenset velours Wilt u net dat beetje extra 
luxe, uitstraling en gevoel? Kies dan voor deze set luxe 
veloursmatten van hoogstaande kwaliteit die rondom 
zijn afgewerkt met Nubuk-bandeerband. Deze luxe 
mattenset is zowel aan de bestuurders- als aan de 
bijrijderskant voorzien van een fraai ix20-logo.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloer-
matten houden de originele bekleding schoon en zijn 
bovendien makkelijk te reinigen.

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als dat 
van de Hyundai ix20 wilt u natuurlijk mooi houden. Deze 
semi-velours matten beschermen uw interieur optimaal 
en zijn aan de bestuurderskant voorzien van een fraai 
ix20-logo.

Instaplijsten (4-delig) Deze RVS instaplijsten bescher-
men de carrosserie tegen krassen en geven een extra 
sportieve uitstraling. Deze set bestaat uit vier (voor en 
achter) instaplijsten met een erin gestanst ix20-logo.

Opblaasbare flessenhouder/afvalbakje Extra flessen-
houder nodig? Dan brengt deze opblaas bare bekerhou-
der uitkomst. Ook te gebruiken als afvalbakje. Eenvoudig 
te monteren en te demonteren.

Calamiteitenpakket (6 in 1) Het Hyundai-calamiteiten-
pakket bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedge-
keurde verbandset, een lampenset met zekeringen, een 
gevarendriehoek, een LED-knijpkat en 2 veiligheids-
vesten.

Lederen bekleding Het toppunt van stijl en luxe 
is zonder twijfel lederen bekleding. Behalve dat 
lederen bekleding de auto een chique uitstraling 
geeft, is het ook nog eens erg praktisch doordat 
het gemakkelijk is te reinigen. Extra optie is de 
stoelverwarming die het Business Class-gevoel 
versterkt. Vraag de Hyundai-dealer naar de vele 
mogelijkheden van lederen bekleding in uw Hyundai 
ix20.

Personaliseren lederen bekleding Het lederen 
interieur kunt u ook helemaal naar uw smaak laten 
aanpassen. Denk hierbij aan afwijkende kleuren 
of delen alcantara, meerdere kleuren per stoel, 
geplooid of geperforeerd leer of contrasterende 
stiknaden. Zelfs uw eigen logo behoort tot de 
mogelijkheden.



Een solide keuze voor het vervoer van fietsen is deze 
praktische dakfietsdrager. Eenvoudig te monteren op 
de dakdragers.

Deze kofferbakmat beschermt de oorspronkelijke 
bekleding optimaal. Door zijn luxe uitstraling sluit hij 
bovendien goed aan op de rest van het interieur.

Natte of vieze spullen vervoert u gemakkelijk in deze 
waterdichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog 
en schoon.

Een fietsendrager, aanhangwagen of caravan achter uw 
auto? Met deze vaste trekhaak draait de Hyundai ix20 
er zijn hand niet voor om.

Schuivende spullen in de laadruimte zijn niet alleen 
hinderlijk, maar ook onveilig. Zet de bagage eenvoudig 
vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft alles 
veilig op z’n plaats.

U kunt de achterzijde van uw Hyundai ix20 bescher men 
tegen krassen met deze bumperbescherming. Verkrijg-
baar in zwart en transparant.

De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, 
indien niet in gebruik, geen afbreuk doet aan het design. 
De trekhaak is eenvoudig te monteren en te demonte-
ren.

Deze robuuste dakdragers, verkrijgbaar in aluminium 
en staal, houden een dakkoffer stevig op zijn plek. Een 
veilige gedachte!

De paden op ...
Hyundai-rijders zijn over het algemeen 
ondernemende mensen. En omdat de 
Hyundai ix20 gemaakt is voor het 
avontuur, trekken Hyundai-rijders er 
graag met de auto opuit. Speciaal voor al 
deze actieve mensen heeft Hyundai deze 
even praktische als fraaie opbergacces-
soires ontwikkeld. Een weekendje weg of 
een lange vakantie wordt hiermee nog 
comfortabeler. En leuker!

Accessoires Hyundai ix20
Bagagesystemen & trekhaken

Hulpverenset Bieden extra ondersteuning aan de 
bestaande autoveren, zodat een zwaar beladen auto 
(bijvoorbeeld met 2 elektrische fietsen) beter in balans 
is en verhogen daardoor de veiligheid. Bij normaal 
gebruik hebben hulpveren nauwelijks invloed op het 
rijcomfort en het weggedrag.



Dit klasse 3 alarm bewaakt uw Hyundai ix20. 

Parkeersensoren Voorkom bumperschade en eindeloos insteken bij het inparkeren met deze subtiel in de achter-
bumper weggewerkte parkeersensoren. Er is ook een set parkeersensoren met snelheidsafhankelijke inschakeling 
voor de voorzijde verkrijgbaar.

Bluetooth-carkit Behalve met een kleurenscherm is 
deze handsfree Bluetooth-carkit ook voorzien van 
spraakher kenning: wanneer u de naam uitspreekt van 
uw contactpersoon, wordt deze meteen gebeld.

Cruise control is niet alleen ideaal voor lange ritten, het 
is ook nog brandstofbesparend. Voor zowel de benzine- 
als de dieseluitvoering verkrijgbaar met de originele 
Hyundai-bediening op het stuur.

Actieve A-stijlhouder navigatiesysteem Klik uw 
navigatiesysteem gemakkelijk in deze mooi vormge-
geven houder die ook direct oplaadt. Geen allerhande 
slingerende snoeren meer en de 12-voltaansluiting blijft 
vrij voor andere doeleinden.

 2-DIN Navigatie-/Multimediasysteem Voor entertain-
ment met een hoofdletter E. Met dit 2-DIN multimedia-
systeem met Bluetooth-carkit raakt u nooit meer de 
weg kwijt en geniet u urenlang van uw favoriete muziek 
en films.

Interfacekabel voor iPod Voor uitgebreidere bediening 
van uw iPod is deze praktische interfacekabel ideaal. 
Andere mp3-spelers met USB kunnen zonder interface 
worden aangesloten en bediend.

Automatisch inklapbare buitenspiegel Handig: buiten-
spiegels die inklappen zodra u uw Hyundai ix20 op 
slot doet. Uw Hyundai-dealer ver andert de inklapbare 
buitenspiegels in een hand omdraai in buitenspiegels die 
automatisch inklappen.

Een paar 
helpende handen
Autorijden is genieten. En met genieten 
bedoelt Hyundai ook echt genieten! 
Muziek in de auto? Fantastisch! Per 
ongeluk in een file belanden of schade 
oplopen bij het inparkeren? Volstrekt 
onnodig! Ongemakken als deze zorgen 
voor veel ergernis, maar kunnen 
eenvoudig worden voorkomen. De 
accessoires op deze pagina’s kunnen u 
hierbij een handje helpen.

Accessoires Hyundai ix20 
Comfort & technologie

Stel uw ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator
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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 uw dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of omschre-
ven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaar-
den per 1 januari 2016.

Hyundai ix20

Zonder
Garantie

Kilometer
Beperking

J A A R

Brochure samenstellen

Wilt u meer weten over dit model? 
Stel dan uw persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Service op maat
Een Hyundai kopen, is verzekerd zijn van een gedegen en attente 
serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai u bij onderhoud vooraf een 
duidelijke prijsopgave, heldere informatie en hebt u de mogelijkheid 
uw 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.


