
IONIQ 5

Accessoires



Originele trekhaken
• Getest volgens strenge kwaliteitsnormen 
• CARLOS BC (Car Loading Standard – Bike Carrier) voor 

gebruik van een fietsendrager en CARLOS TC (Car Loading 
Standard – Trailer Coupling) voor gebruik van een trailer/ 
caravan zorgen voor optimale veiligheid

• E-coat-lakproces voor effectieve roestpreventie

Originele wielen
• Passen en functioneren optimaal door intensief testen
• Ontwikkeld volgens de Original Equipment-eisen

Brutaal. Zelfverzekerd. Origineel.
Met zijn heldere lijnen en zorgvuldig gevormde oppervlakken is de IONIQ 5 een meesterwerk van minimalistisch design. Daar passen alleen acces-
soires bij die specifiek voor de IONIQ 5 zijn ontworpen en ontwikkeld en volgens dezelfde strenge kwaliteitsnormen worden geproduceerd als de 
auto. Ze zorgen voor een persoonlijke touch en passen en functioneren optimaal.

Accessoires van bio-componenten
• Gemaakt van tot wel 90 % ecologische en recyclebare  

materialen 
• Ontworpen voor een perfecte pasvorm
• Duurzaam geproduceerd volgens internationaal  

certificeringssysteem ISCC

Originele Accessoires





1. LED-verlichting bagageruimte en achterklep

Maak je eigen onderscheid.
Versterk de opvallende visuele impact van jouw IONIQ 5 met lichteffecten die zowel stijlvol als praktisch zijn. Kies voor designdetails die speciaal ontwikkeld zijn om het 
individuele karakter van de IONIQ 5 te versterken. De range omvat spiegelkappen, sierlijsten en striping in pianozwart of geborsteld aluminium.

Styling



2a. LED-verlichting voetenruimte voorin, blauw 2b. LED-verlichting voetenruimte voorin, wit 3. Sportpedalenset

1. LED-verlichting bagageruimte en achterklep
Nooit meer letterlijk en figuurlijk in het duister tasten om iets 
uit de bagageruimte te pakken. Of ergens op of in stappen als 
je bezig bent. De LED-verlichting in de bagageruimte en de 
achterklep springt aan zodra je de achterklep opent. Geniet van 
perfect zicht in het donker – in de bagageruimte en achter de 
IONIQ 5!

2. LED-verlichting voetenruimte
Wanneer je in het donker het portier opent, schijnt de  
uitnodigende LED-verlichting in de voetenruimte je bij tijdens 
het in- en uitstappen. Leverbaar in stijlvol blauw en klassiek  
wit. 

3. Sportpedalenset
Trakteer je pedalen op een sportievere look. De metalen  
pe dalen hebben veel grip en een sportieve look.
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Pianozwart

Bodystylingkit: spiegelkappen, achterklepsierlijst en deursierlijsten in pianozwart
Voeg opvallende designdetails toe aan je IONIQ 5 met een set design spiegelkappen (1), stylistische deursierlijsten (2) en de fraaie achterklepsierlijst (3) in 
pianozwart. Deze onderdelen zijn ook separaat te bestellen.

1. Design spiegelkappen
Voeg met deze spiegelkappen in pianozwart een opvallend designdetail toe aan 
je IONIQ 5.

2. Deursierlijstenset
Geef de flanken van je IONIQ 5 premium dynamiek met deze pianozwarte sier-
lijsten.

3. Achterklepsierlijst
Schitterende elegantie in elk detail: deze sierlijst in pianozwart geeft een stijl-
volle finishing touch aan de achterklep.
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Bodystylingkit: spiegelkappen, achterklepsierlijst en deursierlijsten in geborsteld aluminium
Voeg opvallende designdetails toe aan je IONIQ 5 met een set design spiegelkappen (1), stylistische deursierlijsten (2) en de fraaie achterklepsierlijst (3) in 
geborsteld aluminium. Deze onderdelen zijn ook separaat te bestellen.

1. Design spiegelkappen
Voeg met deze spiegelkappen in geborsteld aluminium een opvallend design-
detail toe aan je IONIQ 5.

2. Deursierlijstenset
Geef de flanken van je IONIQ 5 premium dynamiek met deze sierlijsten in 
geborsteld aluminium.

3. Achterklepsierlijst
Schitterende elegantie in elk detail: deze sierlijst in geborsteld aluminium geeft 
een stijlvolle finishing touch aan de achterklep.

Geborsteld aluminium
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1a. Striping ‘sport stripes’, wit

1b. Striping ‘sport stripes’, zwart

1. Striping ‘sport stripes’
Versterk de uitstraling van je IONIQ 5 met deze opvallende striping die de taillelijn van de auto accentueert.



1. Lichtmetalen 19-inch velg Yangju

3. Set lichtmetalen 19-inch velgen

4. Lichtmetalen 20-inch velg Yongin

6. Set lichtmetalen 20-inch velgen 7. Wielhoezenset

5. Lichtmetalen 20-inch velg Yongin

1. Lichtmetalen 19-inch velg Yangju
Lichtmetalen 19-inch vijfspaaks velg Yangju in zilverkleur.

2. Lichtmetalen 19-inch velg Yangju
Lichtmetalen 19-inch vijfspaaks velg Yangju in mat bicolour.

3. Set lichtmetalen 19-inch velgen
Set lichtmetalen 19-inch velgen.

4. Lichtmetalen 20-inch velg Yongin
Lichtmetalen 20-inch velg Yongin in bicolour.

5. Lichtmetalen 20-inch velg Yongin
Lichtmetalen 20-inch velg Yongin in grafietkleur.

6. Set lichtmetalen 20-inch velgen
Set lichtmetalen 20-inch velgen.

Wielmoerslotenset (niet afgebeeld)
Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt het nogal eens voor dat 
 velgen van een auto worden gestolen. Beveilig je velgen tegen diefstal   
met deze wielmoerslotenset.

7. Wielhoezenset
Gebruik deze wielhoezen zodat zowel je kleding als de garage of schuur 
schoon en netjes blijven. De ergonomische handgrepen maken verplaatsen 
gemakkelijk. Elke hoes is tevens voorzien van een symbool dat de positie 
van het wiel onder de auto weergeeft en een geïntegreerd zakje om de 
wielmoeren veilig in te bewaren. Geschikt voor alle velg- en bandenmaten 
tot 255/45 R20. Set van 4.

Onderscheidend. Sterk. Aerodynamisch.
Deze originele lichtmetalen velgen voldoen tot in detail aan de speciale vereisten van de IONIQ 5. De aerodynamisch geoptimaliseerde wielen zijn speciaal ontwikkeld, 
getest en goedgekeurd voor de IONIQ 5. En last but not least: alle wielen zien er geweldig uit, welke je ook kiest.

2. Lichtmetalen 19-inch velg Yangju





1. Afneembare trekhaak
De afneembare trekhaak is zeer betrouwbaar. Deze corrosiebestendige, stalen trekhaak helpt  
je om met de aanhanger je lading veilig en efficiënt te vervoeren. Dankzij de driepuntsver-
grendeling is de trekhaak eenvoudig los te maken. De maximale belasting voor het gebruik  
van een fietsendrager is 75 kg (drager inclusief fietsen).

2. Vaste trekhaak
Zoek je een gemakkelijke en betrouwbare oplossing om regelmatig grote en zware spullen te 
vervoeren? Deze corrosiebestendige vaste trekhaak scoort een 10 voor elk trekhaakgebruik. De 
maximale belasting voor het gebruik van een fietsendrager is 75 kg (drager inclusief fietsen).

3. Fietsendrager Uebler i21 
Deze drager is volledig inklapbaar en kantelbaar met één 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!

4. 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!

5. Hulpverenset
Een must bij een trekhaak. Hulpveren bieden extra ondersteuning aan de bestaande autoveren, 
zodat een zwaarbeladen auto beter in balans is. Ze verhogen daardoor de veiligheid. Bij normale 
belasting hebben de hulpveren weinig tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

1. Afneembare trekhaak 2. Vaste trekhaak

4. Fietsendrager Uebler f24 5. Hulpverenset3. Fietsendrager Uebler i21

De vrijheid om mee te nemen wat je wil. 
Voorspelbaar of niet, de noodzaak om elke dag verschillende dingen te ondernemen is een vast onderdeel van het dagelijks leven. Gelukkig bieden de    
Hyundai Originele Accessoires een verscheidenheid aan oplossingen voor allerlei uitdagingen en kansen. De wegklapbare trekhaak is slechts één item dat  
je kan inspireren om jouw horizon te verbreden.

Transport & vervoer

6. Fietsendrager (diverse  
mogelijkheden)
Neem eenvoudig tot twee  
(elektrische) fietsen mee achter  
op de IONIQ 5. Er zijn diverse 
fietsendragers leverbaar. Alle 
compact en diefstalbestendig. 
Een aantal kun je zelfs naar 
voren klappen met de fiets(en) 
er nog op, zodat je de achter-
klep kunt openen om iets uit  
de bagageruimte te pakken. 
Informeer bij jouw dealer naar 
de fietsendrager die voor jou  
het beste is.





1b. Wegklapbare trekhaak (semi-elektrisch)1a. Knop wegklapbare trekhaak

3. Hondenrek2. Dakdragerset aluminium

Fietsendrager

Maximale verticale belasting 75 kg

Aanhanger/caravan

Trekvermogen tot 1.600 kg, afhankelijk van de voertuigvariant

2. Dakdragerset aluminium
Deze eenvoudig te monteren, betrouwbare en afsluitbare aluminium dakdragers zijn speciaal voor de IONIQ 5 ontwikkeld. Ze zijn 
daardoor een veilige basis voor dakdragersystemen en al je vervoersbehoeften op het dak van de auto. Neem op toekomstige 
trips dus alles mee wat je nodig hebt. Maximale dakbelasting: 80 kg, inclusief dakdragers en te vervoeren voorwerpen. 

3. Hondenrek
Meer comfort voor de inzittenden én voor de hond. Het hondenrek is eenvoudig te monteren en past perfect tussen de rug-
leuning van de achterbank en het dak. Het rek is ontworpen om de hond of bagage veilig in de bagageruimte te houden,   
zonder het zicht naar achter voor de bestuurder te belemmeren.

1. Wegklapbare trekhaak (semi-elektrisch)
Deze semi-elektrische trekhaak van topkwaliteit is eenvoudig 
in- en uit te klappen met een druk op de knop in de kofferbak.  
Een knipperend LED-lampje op de knop en een geluidsignaal 
geven aan dat de trekhaakkogel ontgrendeld is. Daarna is de 
trekhaakkogel gemakkelijk met de hand in de juiste positie te 
draaien of weer weg te klappen.

Trekhaakkabelset 7- of 13-polig (niet afgebeeld)
Installatie met originele connectoren met de auto en een multifunctionele aanhangermodule die alle noodzakelijke signalen ver-
sterkt. Geschikt voor zowel conventionele gloeilampen als LED-verlichting en voorzien van een geluidssignaal wanneer een 
richting         aanwijzer of remlicht van de aanhanger niet werkt. De mistlamp achter van de IONIQ 5 wordt automatisch uitgeschakeld 
als de aanhanger wordt aangekoppeld. Leverbaar met 7-polige stekker en afwateringsgaten of een 13-polige waterdichte stekker. 
Het 13-polige systeem is voorbereid op alle moderne caravanfuncties. Om de volledige functionaliteit te kunnen benutten, is het 
raadzaam de uitbreidingsset erbij te bestellen.

Belangrijke informatie over trekhaken
Het maximaal toegelaten trekgewicht hangt af van de specificaties van de auto. Vraag je Hyundai-dealer om meer informatie. 
Alle originele Hyundai-trekhaken zijn corrosiebestendig, gecertificeerd volgens de ISO 9227NSS-zoutsproeitest en voldoen aan 
de vereisten van de fabrieksnorm CARLOS (Car Loading Standard) TC (Trailer Coupling) en BC (Bike Carrier).



Interieur & veiligheid

De beste zorg voor de beste kwaliteit.
Jouw IONIQ 5 zal snel een onmisbaar onderdeel van je leven worden, of je er nu regelmatig boodschappen mee doet of er een doe-het-zelfzaak mee bezoekt. 
Daarom heb je de keuze uit een breed scala aan speciaal ontwikkelde accessoires om je IONIQ 5 het hele jaar door in optimale conditie te houden.

1. Mattenset naaldvilt 2. Mattenset velours 3. Mattenset rubber

1. Mattenset naaldvilt
Bescherm de vloerbedekking van je IONIQ 5 tegen de sporen van dagelijks gebruik 
met deze beschermende matten van slijtvast naaldvilt. De op maat gemaakte 
 matten zijn voorzien van bevestigingspunten en een antisliplaag, de mat voor de 
bestuurder ook van het IONIQ-logo. 

2. Mattenset velours
Voorzie je IONIQ 5 van mooie én duurzame, slijtvaste vloerbedekking van hoog-
waardig velours dat is vervaardigd van ECONYL® geregenereerd nylon. Deze op 
maat gemaakte matten zijn voorzien van het IONIQ-logo (voorin) en blijven op hun 
plaats dankzij een antisliplaag en bevestigingspunten.

3. Mattenset rubber
Het maakt niet uit hoe slecht het weer is of hoe extreem je avonturen: deze duur-
zame en gemakkelijk te reinigen rubberen matten vormen een beschermende laag 
tegen natte, modderige en zanderige schoenen. Voorzien van een speciale vorm en 
bevestigingspunten.

ECONYL® geregenereerd nylon is in 2011 geïntroduceerd. Het wordt gemaakt van afval uit zeeën en oceanen en van stortafval, zoals industrieel plastic, textielresten van 
kledingfabrikanten, oude tapijten en oude visnetten. Het afval wordt vervolgens gereinigd en omgezet in ECONYL®, een geregenereerd nylongaren. Het is precies 
 hetzelfde als gloednieuw nylon en kan keer op keer worden gerecycled.



4. Extra bergruimte onder de motorkap

2. Bagagebakbeschermer achterbank

1. Bagagebak

3a. Kofferbakmat en 3b. Kofferbakmatflap

1. Bagagebak
Van tuingereedschap tot huisdieren – sommige lading kan nat 
en vies zijn. Deze speciaal voor de IONIQ 5 op maat gemaakte 
duurzame en waterbestendige bak met opstaande randen 
houdt de bagageruimte schoon en droog. Met een stroef 
oppervlak om te voorkomen dat lading gaat schuiven.

2. Bagagebakbeschermer achterbank
Met deze bescherming voor de achterzijde van de achterbank 
hoef je je helemaal geen zorgen meer te maken of je IONIQ 5 
in topconditie blijft!

3. Kofferbakmat en kofferbakmatflap
Op maat gemaakt om optimaal te beschermen. Het maakt 
niet uit wat je vervoert; deze mat zorgt dat je bagageruimte er 
langer als nieuw uitziet. Vervaardigd van hoogwaardig velours. 
Tevens verkrijgbaar: een kofferbakmatflap (2b).

4. Extra bergruimte onder de motorkap
Onder de motorkap bevindt zich een kleine bagageruimte, 
gemaakt van 90 % bio-componenten (alleen 2WD).

5. Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1
Dit pakket bestaat uit een door Het Oranje Kruis goedge-
keurde verbandset, een set (van de meest voorkomende) 
reservelampen*, een set handschoenen, een gevarendriehoek, 
een LED-knijplamp, 2 veiligheidsvesten conform EN 471, een 
parkeerschijf (met aan de achterzijde een laadwijzer voor 
elektrische auto’s) en een Hyundai-ijskrabber.

5. Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1

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



6. IJs-/zonnescherm
Comfort en goed zicht, het hele jaar door. Dit scherm beschermt het interieur 
tegen de hitte van de zon in de zomer en voorkomt een bevroren voorruit in de 
winter.

7. Kledinghanger
De kledinghanger is eenvoudig aan de voorstoel te bevestigen en ook een-
voudig mee te nemen naar kantoor of je hotelkamer. Verwijder de hanger  
zodra je achterpassagiers meeneemt.

8. Kofferbakorganizer ‘Hyundai’ (opvouwbaar)
Perfecte hulp om snel je spullen te ordenen en veilig op te bergen. Plat op te vouwen om  
ruimte te maken voor de volgende boodschappen of andere spullen die je moet vervoeren.  
Met handige handvatten en -grepen om de organizer ook buiten de auto te gebruiken.  
Voorzien van Hyundai-logo.

9. 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.

10. 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.

8. Kofferbakorganizer ‘Hyundai’ (opvouwbaar) 10. Kinderstoel Reloader 360° 

6. IJs-/zonnescherm

7. Kledinghanger

9. Kinderstoel Premium



Bescherm wat je dierbaar is.
Zorg dat je goed voorbereid bent – het hele jaar door.

Hyundai Glasscoat 
Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfactoren. 
Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten om je Hyundai in topconditie te houden. Vraag je 
Hyundai-dealer naar de uitgebreide brochure over Glasscoat.

 Onderhoud / do-it-yourself



Styling

Achterklepsierlijst, geborsteld aluminium € 149

Achterklepsierlijst, pianozwart € 139

Bodystylingkit, geborsteld aluminium (achterkleplijst, deursierlijst, spiegelkappen) € 499

Bodystylingkit, pianozwart (achterkleplijst, deursierlijst, spiegelkappen) € 479

Deursierlijstenset, geborsteld aluminium € 219

Deursierlijstenset, pianozwart € 199

IJs- en zonnescherm € 79

LED-verlichting bagageruimte en achterklep € 219

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw) € 179

Set lichtmetalen 19-inch velgen, inclusief banden Informeer bij je dealer

Set lichtmetalen 20-inch velgen, inclusief banden Informeer bij je dealer

Spiegelkappenset, geborsteld aluminium € 229

Spiegelkappenset, pianozwart € 219

Sportpedalenset, aluminium € 159

Striping ‘sport stripes’ (in wit of matzwart) € 199

Wielhoezenset € 49

Wielmoerslotenset € 39

Onderhoud / do-it-yourself

Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbescherming) €  399

Interieur & veiligheid

Bagagebak € 89

Bagagebak voorzijde (alleen 2WD) € 95

Bagagebakbeschermer voor de achterbank € 89

Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1) € 55

Kinderstoel Isofix ReBoarder 360° € 289

Kinderstoel Isofix Premium € 179

Kinderstoel-stoelbeschermer (diverse opties) vanaf € 9,95

Kledinghanger € 69

Kofferbakmat € 95

Kofferbakmatflap € 39

Kofferbakorganizer 'Hyundai' € 35

Lederen bekleding stuurwiel (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 299

Lederen interieur (1/2 leer) € 1.439

Lederen interieur (vol leer) € 1.699

Stoelverwarming (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 259

Stoelverwarming voor of achter (2 stoelen, voor auto’s zonder lederen interieur) € 699

Mattenset luxe velours vanaf € 89

Mattenset naaldvilt (alleen voor auto's met fixed console) € 55

Mattenset rubber € 99
Stoelorganizer € 12,95
Winterbandenset op 19-inch Silver velgen met Michelin-banden Informeer bij je dealer
Winterbandenset op 19-inch Bi-color velgen met Michelin-banden Informeer bij je dealer
Winterbandenset op 20-inch Antraciet velgen met Michelin-banden Informeer bij je dealer

Transport & vervoer

Dakdragerset aluminium € 349

Fietsendrager (t.b.v. trekhaak) vanaf € 249

Fietsendrager Uebler f24 (opvouwbaar) € 549

Fietsendrager Uebler i21 (opvouwbaar & kantelbaar) € 749

Oprijgootset in tas t.b.v. fietsendrager Uebler i- & f-serie € 115

Hondenrek € 299

Hulpverenset € 469

Trekhaak afneembaar € 849

Trekhaak wegklapbaar (semi-elektrisch) € 1.999

Trekhaak vast € 499

Trekhaakkabelset 7-polig (t.b.v. afneembare trekhaak) € 299

Trekhaakkabelset 13-polig (t.b.v. afneembare trekhaak) € 349

Trekhaakkabelset 13-polig (t.b.v semi-elektrische wegklapbare trekhaak) € 339

Geschakelde & constante plus (alleen i.c.m. 13-polige trekhaakkabelset) € 75

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 juli 2022. Prijswijzigingen en/of typefouten 
voorbehouden.

Meer weten?  
Vraag je Hyundai-dealer naar uitgebreide informatie over de leverbare accessoires voor      
de IONIQ 5.

IONIQ 5 - Accessoireprijslijst per 1 juli 2022



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.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
Tel. (0252) 240 340
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.com/nl/garanties. M
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Meer weten?
Wil je meer weten over de 
IONIQ 5? Ga voor uitge   breide 
informatie naar  
www.hyundai.com/nl/IONIQ-5.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie


