
IONIQ 6



Awaken  
your world.

De IONIQ 6 is gestroomlijnd en zeer uniek. Met zijn 
slimme technologieën, doordachte coconachtige 
interieur en riante rijbereik verlegt hij de grenzen  van 
elektrische mobiliteit. Deze emissieloze sedan is 
gebouwd op een geavanceerd nieuw platform –  een 
technologische mijlpaal in dit opwindende EV-tijdperk. 
Dankzij zijn innovatieve 800V-batterij-technologie kan 
de IONIQ 6 ultrasnel laden: slechts 15 minuten laden 
zorgt voor een extra actieradius tot 351 km*.

* 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.





Gestroomlijnde 
eenvoud.

De strakke, ronde lijnen van de IONIQ 6 stralen elegante eenvoud uit en 
zijn een eerbetoon aan de iconische, gestroomlijnde voer tuigen van de 
jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het sierlijk aflopende dak en de  
elliptische, op een vleugel geïnspireerde achterspoiler benadrukken het 
sportieve karakter van deze unieke elektrische sedan. Mede dankzij zijn 
lage front en actieve luchtlaten aan de voor zijde heeft de IONIQ 6 een 
indrukwekkend lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21, wat bijdraagt 
aan zijn riante rijbereik. In combinatie met de long-range 77,4 kWh- 
batterij heeft de IONIQ 6 een actieradius tot 614 kilometer (WLTP)*.

* De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op 
de weg, rijstijl en temperatuur.



Duurzaam en  
vol energie.

De IONIQ 6 staat symbool voor een nieuw tijdperk van duurzame  
innovatie en elektrische mobiliteit. Neem zijn energieverbruik: van  
de versie met de standaardbatterij (53 kWh), 18-inch wielen en banden  
en RWD is die minder dan 14 kWh/100 km (WLTP). Daarmee is de  
IONIQ 6 een van de energie-efficiëntste auto’s op de markt. En wist je
dat er op uitgebreide schaal duurzame materialen zijn toegepast in  
de IONIQ 6? Zo is het tapijt gemaakt met nylongaren dat is vervaardigd 
van gerecyclede visnetten uit oceaanafval en zijn voor de stoelen  
gerecyclede PET-flessen gebruikt.



Ruim 700 Parametric Pixels.

De elektrische sedan trekt op meer manieren de aandacht. Zo telt de IONIQ 6 ruim  
700 Parametric Pixels, onder andere in de koplampen, de sensoren aan de voor zijde, de 
achter lichten en in de op een vleugel geïnspireerde achterspoiler. Binnenin komt de pixel-
verlichting terug in de middenconsole en de luchtroosters. Uniek zijn de vier Interactive  
Pixel Lights op het stuurwiel, die informatie geven over onder meer de rijmodus en de laad-
status van de batterij. Ze zorgen voor een nog intuïtievere interactie tussen de bestuurder en 
de auto.







Binnen in de IONIQ 6 is het aangenaam vertoeven. Daarvoor zorgt onder meer 
Dual Color Ambient Lighting. Voor deze elegante verlichting van het interieur is er 
keuze uit 64 kleuren en zes tweekleurenthema’s, ontwikkeld door kleurexperts om 
de inzittenden te helpen ontspannen. Over ontspannen gesproken: in de uitgebreid 
verstelbare (8 standen) relaxstoelen voorin kom je volledig tot rust. Met één druk 
op de knop leun je helemaal achterover voor een verkwikkende pauze, bijvoor-
beeld tijdens het opladen van de IONIQ 6.

Aangenaam vertoeven.



De binnenruimte van de IONIQ 6 is gelijktijdig met de buitenzijde ontwikkeld. Deze onconventionele manier om een auto te 
ontwerpen leverde een uitzonderlijk resultaat op: een coconachtig interieur om comfortabel in te verblijven. Het doel was om 
de binnenruimte te maximaliseren en te optimaliseren door deze aan de voor- en achterzijde ‘uit te rekken’. Het resultaat is 
een uniek gestroomlijnd silhouet en een ruim interieur met zeer handige features. Neem de laadaansluiting onder de achter-
bank, daarmee kun je snel en eenvoudig je laptop opladen. Met de IONIQ 6 kun je trouwens elk apparaat van stroom 
 voorzien, dus ook een elektrische fiets of scooter, zelfs als de IONIQ 6 is uitgeschakeld.

Comfortabele cocon.





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. 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. Zie voor de actuele 
garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties. M
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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.

Meer weten?
Wil je meer weten over de IONIQ 6? Ga voor uitgebreide informatie 
naar www.hyundai.com/nl/modellen/ioniq-6.Onbeperkte

Kilometer Garantie
Batterij
Garantie




