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Hyundai Ioniq 5 77 kWh Style *Facelift - Grote
Accu* | Incl. BTW | Stoel &
Stuurwielverwarming
01/2023 - Elektrisch - Automaat

€ 46.400,-
Autogegevens

Merk, model: Hyundai Ioniq

Uitvoering: 5 77 kWh Style *Faceli...

Kenteken: S-029-NJ

Kilometerstand: 500 km

Bouwjaar: 01/2023

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.910 kg

Motor: 228 pk (168 kW)

Kleur: Cyber Grey (Grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 350 Nm

Aandrijving
Actieradius: 507 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 185 km/u
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Accu
Accu: 77 kWh
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 7 uur en 20 minuten
Accu snelladen: 220 kW, compleet vol in 0 uur en 18 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Muntstad occasion afleverpakket:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- Muntstad garantie 12 maanden + Bovag garantie
- De eerste 6 maanden / 10.000km onderhoudsvrij
- Bovag 40-puntencheck
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Muntstad garantie 12
maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 10
Minimale laadtijd AC tot: 100

Welkom bij Muntstad! Graag maken wij een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging en/of een proefrit.
Neem contact met ons op via tel. 030-6344 000 of per mail sales_team_occasions@muntstad.nl

Actieradius
De actieradius is gemeten volgens de WLTP-testmethode.

Met deze Hyundai IONIQ 5 ervaart u alle pluspunten van elektrisch rijden. De elektrische aandrijflijn is stil
en soepel en gaat spaarzaam om met energie. Power, stilte en nul procent uitlaatgas krijgt u met de
elektromotor. Verder is de Hyundai uitgerust met: 19 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem,
extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de DAB-ontvanger. Alle belangrijke audiofuncties
heeft u onder handbereik met de audiobediening op het stuur. Het full map navigatiesysteem zorgt ervoor
dat u altijd de juiste en snelste route vindt. De automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk
klimaat in de auto. Een handige optie is de achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en
manoeuvreren gaat gemakkelijker dan ooit. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Hyundai
zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting
en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van adaptive cruise control. Afslaan wordt
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veiliger dankzij de kruisend verkeer detectie. Tegemoetkomend verkeer wordt automatisch opgemerkt en
het systeem waarschuwt bij een dreigende botsing. Heeft u de elektronische token op zak, dan herkent
deze auto z?n baasje en de keyless start zorgt dat een druk op de startknop voldoende is. Geen sleutel
meer nodig! De uitrusting van deze auto is met verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Hyundai IONIQ 5 samen. Wat deze auto ook kan, is lezen.
Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te
projecteren. Forward collision warning waarschuwt voor een kop-staart botsing. Het Lane-keeping systeem
zorgt dat u mooi binnen de lijntjes blijft. Ongemerkt buiten de rijstrook komen is er niet meer bij.

Ook een elektrische auto bewijst zichzelf het beste met een proefrit. Neem contact op en we maken meteen
een afspraak!

Officiële merkdealer
Muntstad Nieuwegein is jouw officiële dealer voor de merken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en
Volkswagen Bedrijfswagens.
 
Onze service en diensten
Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst
met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kunnen wij je uitstekend
helpen met onze diverse service- en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast biedt onze service op locatie de
nodige extra comfort, we komen graag naar je toe! Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur
en schadeherstel.
 
Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.

- Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd op 130 punten voordat ze te koop worden aangeboden.
- Onze auto's worden afgeleverd met 12 maanden BOVAG-garantie. 
- Muntstad geeft je ook als extra zekerheid een onderhoudsvrij garantie voor de eerste 6 maanden (Max.
10.000km).
- Minimaal 6 maanden geldige APK.
- Transparante all-in prijzen.

Persoonlijke hulp
Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jou past. Dan helpen
wij je graag online of bij jou thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en
kunnen je zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een
QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Occasion Center Nieuwegein
Nijverheidsweg 11
3433 NP Nieuwegein

Tel: 030 634 4000
E-mail: muntstad@leadnet.nl


