Accessoires

electric

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

Stel je ideale IONIQ Electric samen
op www.hyundai.nl.

Fietsendrager Uebler i21
Deze drager is volledig inklapbaar en kantelbaar
met 1 voet! Hij heeft een eenvoudige ergonomische
bediening/montage en bijzonder laag gewicht.
Geschikt voor maximaal 2 elektrische fietsen (de
maximale belasting van deze fietsendrager is maar
liefst 60 kilo!).

Fietsendrager Uebler f24
Eenvoudige montage met bijzonder laag gewicht.
Net als de i21 heeft de f24 een zeer compact
opbergformaat. Geschikt voor maximaal 2 elektrische fietsen (de maximale belasting van deze
fietsendrager is maar liefst 60 kilo!).

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

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

Afneembare trekhaak en trekhaakkabelset
Twee e-bikes of normale fietsen (tot max. 30 kg per stuk, afhankelijk van het gewicht van de fietsendrager)
meenemen? Op deze afneembare trekhaak kan het! De door Hyundai geteste en goedgekeurde trekhaak
kabelset staat garant voor een storingsvrije (samen)werking met de auto-elektronica.

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

Hyundai IONIQ Electric - Accessoires

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

Lichtmetalen velgen
Hét accessoire om je Hyundai IONIQ te personaliseren zijn lichtmetalen velgen. En behalve ’s zomers wil je
er natuurlijk ook ’s winters netjes bij rijden. Goed nieuws: ook de winterbanden kun je monteren op een set
lichtmetalen velgen. Er is keuze genoeg!
Kinderstoel Premium
Kinderen wil je veilig vervoeren in je Hyundai.
Met deze Hyundai ISOFIX-kinderstoel is hun
veiligheid gewaarborgd. Voor kinderen van
9 tot 36 kg/vanaf 9 maanden tot 12 jaar.

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

Instaplijsten (4-delig)
Deze RVS instaplijsten beschermen de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze je IONIQ een extra
sportieve uitstraling. Deze set bestaat uit vier instaplijsten met een erin gestanst IONIQ-logo.

Kinderstoel Reloader 360°
Met deze Hyundai ISOFIX-kinderstoel kun je
kinderen veilig vervoeren in je Hyundai. Tegen
de rijrichting in te gebruiken voor kinderen tot
18 kg. Met de rijrichting mee te gebruiken voor
kinderen vanaf 9 tot 36 kg.
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Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1
Bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde
verbandset, een set (van de meest voorkomende)
reservelampen*, een set handschoenen, een ge
varendriehoek, een LED-knijplamp, 2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf en een
Hyundai-ijskrabber.

Mattenset Luxe Velours
Van superieure kwaliteit en voorzien van duurzame
antislipstructuur. Rondom afgewerkt met zilver
kleurig Nubuk-bandeerband, dubbele zilverkleurige
stiknaden en een IONIQ-logo in zilverkleurig Nubuk.

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

Hyundai Glasscoat
Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfactoren.
Inclusief 5 jaar garantie en een koffer aftercare-producten om je Hyundai IONIQ in topconditie te houden.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur, geen deel uit van deze set.

LED-voetenruimteverlichting
Chic en handig: wanneer u in het donker het portier
opent, schijnt de uitnodigende LED-verlichting in de
voetenruimte u bij tijdens het instappen.
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Comfort & technologie

Bagagesystemen & trekhaken

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw)

€

169

Bagagebak

€

65

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

€

169

Fietsendragermontagebeugel afneembaar plus bekabelingset

€

839

Uitstapverlichting (met of zonder Hyundai-logo)

€

189

Fietsendragerpakket (afneembare fietsendragermontagebeugel, bekabeling en Uebler-fietsendrager)

€

1.399

Fietsendrager (t.b.v. trekhaak)

€

219

Fietsendrager Uebler f24 (opvouwbaar)

€

479

Fietsendrager Uebler i21 (opvouwbaar en kantelbaar)

€

629

€

389

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

€

1.919

€

39

Wielmoerslotenset

vanaf

Onderhoud
Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbescherming)

Interieur & veiligheid
Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1)

€

59

Instapbeschermfolie transparant

€

39

Instapbeschermfolie zwart

€

39

Instaplijsten

€

149

Kinderstoel Isofix ReBoarder 360°

€

279

Kinderstoel Isofix Premium

€

179

Kledinghanger

€

65

€

999

Lederen interieur (business leer)

vanaf

Lederen interieur (1/2 leer)

€

1.369

Lederen interieur (volledig leer)

€

1.699

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

€

59

Mattenset rubber

€

75

€

9,95

Stoelorganizer

€

12,95

Take away hook

€

35

Winterbandenset, 16-inch lichtmetalen velgen met TPMS

€

1.319

Stoelbeschermer voor kinderstoel (diverse opties)

vanaf

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 januari 2021. Prijswijzigingen en/of druk- en zetfouten voorbehouden.

Meer weten?
Kijk voor de actuele prijzen van de leverbare
accessoires op www.hyundai.nl.

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
8YUMW Logo
inspecteren op mogelijke ongemakken.
Kijk voor meer informatie over de
Full Colour Version
services van Hyundai op www.hyundai.nl.

Meer weten?
Wil je meer weten over de
IONIQ Electric? Ga voor
uitgebreide informatie naar
www.hyundai.nl.

Transparant Version

Transparant Gray Version

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 de Hyundai-dealer. Prijswijzigingen en typefouten
voorbehouden. Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.nl.
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