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Hyundai Ioniq 5 73kWh Project 45 AWD 225 KW
Navigatie Cruise Clima 360 Camera Trekhaak
306 PK!
07/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 55.949,-
Autogegevens

Merk, model: Hyundai Ioniq

Uitvoering: 5 73kWh Project 45 AWD...

Kenteken: R-171-SN

Kilometerstand: 18.387 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.995 kg

Motor: 306 pk (225 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 605 Nm
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 185 km/u
Aanwezige accu: gekocht

Milieu
Energielabel: A

Staat
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Direct leverbaar, bij ons geen wachttijden!

Zuid-Koreaanse topklasse komt van Hyundai. En dat dan tegen zeer betaalbare prijzen. 'New Thinking. New
Possibilities?. Op een volle acculading kan deze auto de gebruikelijke dagelijkse ritten allemaal maken. Het
opladen gaat eenvoudig aan een openbare laadpaal of aan uw eigen oplaadpunt thuis. Een krachtige motor
geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Deze Hyundai IONIQ 5 is luxe afgewerkt. Kijk maar naar het
lederen interieur! Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te
vinden. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Het verwarmbare stuurwiel is een
teken van ultieme luxe. Deze voorziening is een topklasse auto waardig. Niet alleen u, maar ook uw
passagiers zitten goed, dankzij de verwarmde achterbank. Bij de uitrusting van deze Hyundai horen onder
meer 19 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels en elektrisch verstelbare achterbank.

Ook het geluid aan boord is top-of-the-line. Het high performance audiosysteem levert superieure
prestaties. Geen onnodige spaghetti van oplaadsnoertjes voor de smartphone: deze Hyundai IONIQ 5 heeft
een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Uiteraard is dit systeem ook voorzien van: connected
drive services, full map navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. De electronic
climate control zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Wanneer u links afslaat, analyseert de kruisend
verkeer detectie uw rijrichting en anticipeert op mogelijke tegenliggers. Dreigt een aanrijding, dan reageert
het systeem direct. Deze Hyundai IONIQ 5 is voorzien van een regensensor, zodat de ruitenwissers altijd
de juiste snelheid hebben. Hoeveel ruimte u nog heeft bij het insteken? De parkeersensoren laten het
weten! Da's gemakkelijk! Adaptive cruise control is veilig en comfortabel. De snelheidsregelaar houdt
automatisch afstand tot het voertuig dat voor u rijdt.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu
de risico?s in. Onbedoeld bumperkleven is er niet bij, dankzij de forward collision warning. Die waarschuwt
direct als een botsrisico met uw voorligger dreigt. Een fietser of ander voertuig in de dode hoek ziet u
gemakkelijk over het hoofd. De actieve dodehoekdetectie signaleert meteen elke risicosituatie. Met het
Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook.

Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Ook een elektrische auto bewijst zichzelf het
beste met een proefrit. Neem contact op en we maken meteen een afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.
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Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


