
Modelprijslijst per 23 februari 2021

IONIQ 5 Project 45



De IONIQ 5 Project 45 is standaard al zeer rijk uitgerust met onder meer:

Exterieur
• 20-inch lichtmetalen velgen met 255/45 R20-banden
• Dak met geïntegreerde zonnecellen
• Privacy glas
• Verlichting achterzijde, volledig LED
• Verlichting voorzijde, dual-projectie LED (‘Pixel’)

Functionaliteit
• 11 kW 3-fase onboard charger
• 400V/800V Ultrasnelladen (DC-Laden)
• 73 kWh-batterij
• Achterklep, automatisch
• Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen
• Airconditioning, volautomatisch
• Augmented Reality Head-Up Display (AR HUD)
• Autonome rijbaanassistentie (LFA)
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar & verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop

• Cruise Control met Stop & Go-functie en  
snelheidslimiet, adaptief (SCC)

• Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)
• Drive Mode Select (DMS)
• ICCB-kabel (In-Cable Control Box)
• Laadkabel 11 kW 3-fase
• Lichtsensor
• Parkeersensoren, achter
• Parkeersensoren, vóór
• Regensensor
• Remote Smart Parking Assist (RSPA)
• Schakelpaddels voor regeneratief remsysteem
• Shift-by-Wire (SBW)
• Snelheidsbordenherkenning (ISLW)
• V2L – 220V-stopcontactaansluiting (interieur & 

exterieur)
• Warmtepomp

Interieur
• Interieurverlichting, gekleurd
• Stoel bestuurder, elektrisch verstelbaar met  

geheugenfunctie & ontspanningsfunctie
• Stoel passagier, elektrisch verstelbaar met  

geheugenfunctie & ontspanningsfunctie
• Stoelbekleding, leer
• Stoelen achter, elektrisch verstelbaar
• Stoelen achter, verwarmbaar
• Stoelen vóór, geventileerd
• Stoelen vóór, verwarmbaar
• Stuurwiel, verwarmd
• Verschuifbare middenconsole
• Volledig verstelbare relaxstoelen voorin 

Multimedia
• 12,3-inch Multimediascherm met navigatie
• Apple CarPlay, bedraad

• Bose Premium-audiosysteem met 8 luidsprekers
• Hyundai Bluelink met smartphone-app
• LIVE Services
• Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch)

Veiligheid
• Achterbank, passagiers-detectie en alarmering (ROA)
• Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)
• Blind-spot Collision Warning (BCW)
• Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
• Blind-spot View Monitor (BVM)
• Highway Driving Assist 2 (HDA 2)
• Noodremassistent voor kruisend verkeer (FCA-JX)
• Parking Collision-avoidance Assist (PCA)
• Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA)
• Surround View Monitor (SVM) – 360° camera
• Vermoeidheidsherkenning (DAW)

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

Netto  
catalogusprijs BTW BPM Fiscale waarde Afleverkosten Consumentenprijs

Elektrisch

73 kWh Project 45 Traploze transmissie Voor- en achterwielen A 0 € 47.934 € 10.066 € 0 € 58.000 € 995 € 58.995

Hyundai IONIQ 5 Project 45 - Prijslijst

* CO2-uitstootgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk 
van de gekozen uitvoering en wielmaat. 

IONIQ 5
Uitgerust met: 

• 20-inch lichtmetalen velgen met 255/45 R20-banden
• Dak met geïntegreerde zonnecellen
• Augmented Reality Head-Up Display (AR HUD)
• 12,3-inch Multimediascherm met navigatie



* Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde 
WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. 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 73 kWh

Type motor Permanente magneet 
synchroonmotor (PMSM)

Max. vermogen pk (kW) 305 (225)

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

Aandrijving Voor- en achterwielen

Topsnelheid (km/uur) 185

Acceleratie 0-100 km/uur (sec.) 5,2

Transmissie 1 versnelling, traploze transmissie

Batterij & opladen**

Batterij Lithium-ion-polymeer

Capaciteit (kWh) 73

Verbruik* (kWh/100 km) 16,8

Actieradius* (km) 481

Maximale laadsnelheid 1-fase (kW) n.n.b

Maximale laadsnelheid 3-fase (kW) n.n.b

Laadtijden** AC-laadpunt:  Laadtijd oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase 32A / 100 % n.n.b

Laadtijd oplaadpunt 11 kW – 3-fase 16A / 100 % n.n.b

Laadtijden** DC-laadpunt (snelladen): Laadtijd aan een 100 kW-snellaadstation / 80 % n.n.b

Laadtijd aan een 50 kW-snellaadstation / 80 % n.n.b

Afmetingen & gewichten (volumes)   

Lengte (mm) 4.635

Breedte, zonder buitenspiegels (mm) 1.890

Hoogte (mm, inclusief antenne) 1.647

Wielbasis (mm) 3.000

Bagageruimte voor, achterbankleuning rechtop (VDA) (l) 24

Bagageruimte achter, achterbankleuning rechtop (VDA) (l) 531

Bagageruimte achter, achterbankleuning neergeklapt (VDA) (l) 1.591

Ledig gewicht (gewicht op kenteken) (kg) n.n.b

Rijklaar gewicht (kg) n.n.b

Max. toegestaan gewicht (kg) n.n.b

Max. aanhangwagen gewicht, ongeremd (kg) 750

Max. aanhangwagen gewicht, geremd (kg) 1.600

Max. kogeldruk (kg) 100

Max. daklast (kg) 80

Wielen Velgen: 8,5J x 20 lichtmetaal 
Banden: 255/45 R20

Aantal zitplaatsen 5

Hyundai IONIQ 5 Project 45 - Technische gegevens
(specificaties genoemd zijn indicatief in afwachting van definitieve typegoedkeuring)

Hyundai IONIQ 5 Project 45 - Kleuren

Kleur interieur

Kleur exterieur Soort Obsidian Black (NNB) 
Zwart

Dark Pebble Gray/ 
Dove Gray (YGN) 

Two-Tone grijs

Gravity Gold Solid ● ●

Phantom Black Solid ● ●

 Atlas White Metallic ● ●

Digital Teal Green Mica ● ●

 ● Leverbaar.



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.com/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 Hyundai-dealer.

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 CO2-uitstoot en/of 
energielabel niet overeenkomt met de door de RDW gebruikte waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat 
het vastgestelde BPM-bedrag 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 Project 45? Ga voor 
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.com/nl.


