
 
 
 

Nieuwe Hyundai ix20 Cross combineert avontuurlijke 
looks met hoge functionaliteit en complete uitrusting. 
 

• ix20 Cross positioneert zich in groeiend B-SUV segm ent. 
• Trendy bodykit accentueert avontuurlijke inborst. 
• Beschikbaar in diesel- en benzineversie. 
• Uiterst complete uitrusting inclusief GPS, automati sche airco,… 
• 5 jaar onbeperkte km-garantie & assistance. 

 

Kontich - 27/03/2014 –  Hyundai lanceert de ix20 Cross, een nieuwe versie van de 

populaire ix20 die het SUV-gamma van Hyundai ondera an komt aanvullen. Naast de 

premium Santa Fe en de erg populaire ix35, is de ni euwe ix20 Cross een mooie 

aanvulling binnen het B-SUV segment. Het model pakt  dan ook uit met een stoere 

look en een uiterst complete uitrusting. 

 
Het segment van de B-SUV modellen blijft 

maar groeien (zie grafiek: België, 2013), en 

de ix20 Cross speelt daar perfect op in. Het 

dient overigens vermeld dat het merendeel 

van de verkochte wagens in dit segment 

met voorwielaandrijving worden besteld. 

Het is de klant dus in hoofdzaak om de 

looks te doen, maar ook om de hogere 

zithouding en om de meerwaarde qua 

functionaliteit. 

 

In het B-MPV segment geldt de ix20 als één van de knapste en populairste wagens in de 

markt. Met de Cross-versie steekt Hyundai het stijlvolle design van de ix20 een stoer en 

tegelijk trendy SUV-jasje. 
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DE LOOKS ÉN HET VERSTAND ! 

Dankzij de knappe bodykit gecombineerd met specifieke donkergrijze 16 inch aluminium 

velgen, het privacy glas en de in de buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers ziet de 

ix20 Cross er avontuurlijk en trendy uit. De skidplates voor- en achteraan en de ‘cross’ 

badge op de achterklep maken het design áf. 

 

De ix20 Cross wint het ook vaak van zijn concurrenten door zijn functionele karakter. De 

grote kofferruimte en verschuifbare achterbank uit de gewone ix20 blijven uiteraard 

behouden. Daarbovenop beschikt de ix20 Cross ook standaard over het navigatiesysteem 

met touchscreen, bluetoothfunctie, iPod-connectiviteit en achteruitrijcamera. Goed om weten 

is ook dat Hyundai gedurende 7 jaar de navigatiekaarten up to date houdt, dankzij een gratis 

jaarlijkse update. Dat vertegenwoordigt een belangrijk financieel en praktisch voordeel voor 

de klant. 

 

De ix20 Cross wordt aangeboden met 2 motoren en in 1 uitrustingsniveau. Klanten hebben 

de keuze tussen de polyvalente 1,4-liter benzinemotor van 90 pk, of de krachtige 1.6 CRDi 

van 115 pk. Beide modellen worden standaard gekoppeld aan een manuele versnellingsbak 

(5-bak voor de 1.4i / 6-bak voor de 1.6 CRDi), een automaat is niet beschikbaar. 

 

De uitrusting van de ix20 Cross laat niets te wensen over. Zo beschikt het model standaard 

over ondermeer een volledige automatische (digitale) airco, cruise control, GPS, en alle 

mogelijke veiligheidsuitrustingen. De standaarduitrusting is indrukwekkend:  

 

� Aluminium velgen 16" met grijze afwerking en banden 205/55R16 

� Navigatiesysteem met achteruitrijcamera en bluetooth 

� MapCare: jaarlijkse update van de navigatiekaarten gedurende 7 jaar 

� Protection pack (vloermatten, kofferbescherming, reinigingsproducten interieur) 

� Radio CD/MP3 met 6 luidsprekers, Aux- en USB-aansluiting 

� Elektronische rijhulpsystemen (ESP, VSM, BAS, ABS, EBD, …) 

� ISOFIX-bevestigingspunten 

� 6 airbags 

� Bandenspanning controlesysteem (TPMS) 

� Mistlichten vooraan 

� Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels 

� Lederen multifunctioneel stuurwiel 

� Verschuifbare en neerklapbare achterbank in twee delen (60:40) 

� Centrale deurvergrendling met inklapsleutel en afstandsbediening 

� Elektrisch bediende ruiten voor en achter met antiklembeveiliging 



 

 

 

� Automatische digitale airconditioning 

� Cruise control met snelheidsbegrenzer 

� Elektrisch inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers 

� Privacy glass achteraan 

� Automatische koplampen 

 

Met al deze troeven in handen zal de ix20 Cross zowel jongere gezinnen als het oudere 

doelpubliek kunnen overtuigen. Wie op zoek is naar een knappe en tegelijk praktische en 

betaalbare SUV, zal niet om de ix20 Cross heen kunnen. 

 

PRIJZEN EN GARANTIE  

Zoals elke nieuwe Hyundai wordt de ix20 Cross geleverd met het beste garantiepakket in de 

markt. De 5 jaar volledige waarborg is onbeperkt qua kilometers en tegelijk gekoppeld aan 5 

jaar wegbijstand in Europa, en een jaarlijks aangeboden ‘health check’ van de wagen. 

 

De ix20 Cross 1.4i kost 20.699 € inclusief BTW 

De ix20 Cross 1.6 CRDi kost 23.349 € inclusief BTW 

 


