hybrid

Klaar voor een
schone toekomst.

De Hyundai IONIQ is een unieke auto die richting geeft
aan een geheel nieuwe toekomst op het gebied van
betaalbare (elektrische) mobiliteit. Het is de eerste auto
ter wereld die verkrijgbaar is met drie verschillende
aandrijflijnen: volledig elektrisch, hybride en in 2017 ook
als plug-in hybride.
Bij de ontwikkeling van de Hyundai IONIQ Hybrid heeft

Hyundai niet alleen het accent gelegd op zuinigheid en
efficiëntie. Ook is veel aandacht besteed aan design.
Daardoor is dit model een echte blikvanger. Hij oogt
krachtig door de vloeiende coupé-achtige lijnen en
talrijke fraaie designdetails. En vanzelfsprekend is de
Hyundai IONIQ geweldig om in te rijden: het rijplezier
staat voorop.

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

Een ruimtelijk gevoel
met een sportieve uitstraling.

Horizontale lijnen
Vanbuiten is de Hyundai IONIQ een zeer aantrekkelijke
auto, maar vanbinnen mag hij er ook zijn. Er is veel aandacht besteed aan uitrusting en uitstraling. De horizontale
lijnen van het dashboard, die doorlopen in de deuren,
geven de inzittenden een ruimtelijk gevoel. De design

elementen met blauwe accenten zorgen juist voor een
sportieve uitstraling. Verschillende delen in het interieur
zijn voorzien van milieuvriendelijke materialen. Hiermee is
de Hyundai IONIQ niet alleen duurzaam in gebruik, maar
wordt hij ook duurzaam geproduceerd.

Afgebeelde aluminium pedalen zijn niet leverbaar in Nederland.

Altijd verbonden
De Hyundai IONIQ is altijd verbonden met de buiten
wereld. Hij is uitgerust met state-of-the-art connectiviteitsdiensten zoals Android Auto en Apple CarPlay, maar
ook met TomTom LIVE Services.
TomTom LIVE Services
Hiermee is in een oogwenk verkeersinformatie op te
vragen, wetenswaardigheden van interessante locaties
onderweg, informatie over flitscamera’s of zelfs het
actuele weerbericht.
Apple CarPlay
Een slimme en veilige manier om uw iPhone in de auto
te gebruiken. Ontvang routeaanwijzingen, voer telefoongesprekken, verzend en ontvang berichten en luister naar
muziek. Apple CarPlay werkt met spraakbediening, de
applicaties zijn zichtbaar op het 7-inch scherm van de
auto.
Android Auto*
Verbind uw smartphone met de Hyundai IONIQ, waarbij
het Android Auto-scherm wordt getoond in het dashboard. Vervolgens kunt u met Google Maps navigeren,
muziek luisteren met Spotify of Play Music en inkomende
telefoongesprekken en berichten beantwoorden. Alles
binnen de navigatie werkt met spraakbesturing.

Apple
CarPlay

Android
Auto

TomTom
LIVE Services

* Android Auto-compatible. Nog niet beschikbaar in Nederland.

Toonaangevende elektromotor
voor hybride-aandrijflijn.
De nieuwe 1.6-liter Kappa GDi-benzinemotor is specifiek
ontworpen voor de hybride-aandrijflijn en goed voor een
maximumvermogen van 77,2 kW (105 pk). De toonaangevende elektromotor met een efficiency van 95,7 procent is
goed voor 31,9 kW (43,5 pk), waarbij het maximumkoppel
van 170 Nm direct vanuit stilstand beschikbaar is voor een
opvallend pittige respons bij het accelereren. De acceleratie van de Hyundai IONIQ Hybrid is nog krachtiger dan
die van menige dieselauto. De topsnelheid bedraagt 185
km/uur en de gecombineerde CO2-emissie komt uit op
slechts 79 g/km. De elektromotor blijft tot snelheden van
120 km/u actief.

De elektromotor en de nieuwe 1.6-liter
Kappa GDi-benzinemotor leveren een
gecombineerd vermogen van 104 kW
(141 pk).

De elektromotor haalt zijn kracht uit een 1,56 kWh
lithium-ion-polymeerbatterij die onder de achterbank
is geplaatst. Hierdoor blijft er een riante ruimte van 550
liter over voor de bagage.

Grotere efficiency
De uitlaatgasrecirculatie (EGR) zorgt voor een 3 procent
lager verbruik. Het systeem koelt de uitlaatgassen en leidt
die nóg een keer door de cilinders, waardoor onverbrande
gassen alsnog verbranden. Bijkomend pluspunt: de motor
presteert beter. De krachtbron maakt gebruik van kortstondige hoge compressie en een lange ontstekingfase
om de efficiency te vergroten.

De elektromotor ondersteunt bij het
accelereren en bij hoge snelheden.

De benzinemotor is gekoppeld aan een
zestraps DCT automatische transmissie met
dubbele koppeling. Hierdoor is er zuinig en
soepel te schakelen.

Intelligente
bescherming.
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.

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 Autonomous
Emergency Braking en Blind Spot Detection.

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

Autonomous Emergency Braking (AEB)
Zorgt ervoor dat de auto automatisch remt als er plotseling een persoon
of voertuig aan de voorzijde wordt gesignaleerd.

Smart Cruise Control (SCC)
Zorgt voor een veilige afstand tot de directe voorganger.

Blind Spot Detection (BSD)
Waarschuwt voor voertuigen die in de dode hoek rijden en niet zijn te
zien in de binnenspiegel (optioneel).

Technische gegevens Hyundai IONIQ Hybrid
Motortype

1.6 GDI

Versnellingen

6 DCT

Motor
4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder
Cilinderinhoud

n
cc

Compressieverhouding

1580
13,0 : 1

Boring x slag

mm

Maximumvermogen

kW (pk)/t.p.m.

Maximumkoppel

Nm/t.p.m.

Elektronische ontsteking

72,0 x 97,0
77,2 (105) / 5700
147 / 4000
n

Brandstofsysteem*
Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem

n

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95)

n

Elektromotor
Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Maximumvermogen

n
kW (pk)

Maximumkoppel

31,9 (43,5)

Nm

170

kWh

1,56

Batterij
Lithium-ion-polymeer

n

Capaciteit
Vermogensafgifte

kW (pk)

Voltage

v

42 (57,1)
240

Transmissie
Aandrijving voorwielen

n

6-traps automaat met dubbele koppeling (DCT)
Overbrengingsverhouding:

n

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*
Maximumsnelheid
Acceleratie
Brandstofverbruik volgens EG-norm (gecombineerd)
CO2-emissie

km/u

185

0-100 km/u in sec.

10,8

l/100 km

3,4

g/km

79

Stuurinrichting
Rack & Pinion Tandheugel
Draaicirkel

n
m

10,6

Ophanging
Voor: McPherson met gasdempers

n

Achter: multi-link

n

n = standaard

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

Technische gegevens Hyundai IONIQ Hybrid (vervolg)
Motortype

1.6 GDI

Versnellingen

6 DCT

Remmen
Remschijven rondom (voor: geventileerd)

n

Kruiselings gescheiden remsysteem

n

Rembekrachtiger: elektrisch in combinatie met regeneratie

n

Rijassistenten ABS, ESC en AEB

n

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

n

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

0

Gewichten
Kentekengewicht

kg

1445

Maximum toegelaten gewicht

kg

1870

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

Afmetingen

Inhoud kofferruimte (VDA)

l

550

Inhoud kofferruimte achterbank neergeklapt (VDA)

l

1505

Inhoud brandstoftank

l

45

Aantal zitplaatsen
n = standaard

5

0 = leverbaar als accessoire

Afmetingen Hyundai IONIQ Hybrid

1450

2700

1563/1549

4470

1820

1577/1563

Lakkleuren Hyundai IONIQ Hybrid

Phantom Black (3)
(NKA)

Polar White (1)
(WAW)

Aurora Silver (3)
(TS7)

Pure Brown (3)
(RB4)

Bekleding Hyundai IONIQ Hybrid

Marina Blue (N4B), Phoenix Orange (RY9), Blazing Yellow (WY7)

Zwart (blauwe accenten)

Fabric + leather

Stof

Platinum Silver (2)
(T8S)

Leather

Lederlook

Iron Gray (3)
(YT3)

Speel met de mogelijkheden van de Hyundai IONIQ
in de Augmented Reality 3D App!
Kijk op www.hyundai.nl/hyundai-ioniq/app
Marina Blue (2)
(N4B)

Phoenix Orange (2)
(RY9)

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.

Bekijk de IONIQ in Augmented Reality
(1) Standaardkleuren (zonder meerprijs)
(2) Metallic
(3) Mica Parelmoer

Schoonheid
zit in details.

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

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

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

Accessoires Hyundai IONIQ Hybrid

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer u het portier opent, schijnt de uitnodigende LED-verlichting (leverbaar in blauw of wit) in de voetenruimte u bij tijdens het instappen. Ook
voor de voetenruimte achterin beschikbaar.

Uitstapverlichting Wanneer u het portier opent in de avond of nacht, schijnt de uitstapverlichting u 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 bevestigt u eenvoudig
een afvalzak, of hangt u het plastic tasje met de
snelle hap van de afhaalchinees.

Bumperfolie Bescherm uw auto met deze
bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en
uitladen. Verkrijgbaar in zwart en transparant.

Mattenset Comfort Deze matten hebben een
stevige rug, voor optimale bescherming van uw
interieur. De bestuurdersmat is voorzien van een
fraai IONIQ-logo.

Mattenset Excellent Van superieure kwaliteit en
voorzien van duurzame antislipstructuur. Rondom
afgewerkt met Nubuk-bandeerband, dubbele blauwe stiknaden en een IONIQ-logo in blauw Nubuk.

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

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

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

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

Service op maat
Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele,
attente en transparante 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.
hybrid

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

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 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 omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar
tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per 1 januari 2016.
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