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All New BAYON

B

48V

Benzine
ne Mild Hybrid

Klaar voor
nieuwe hoogtes.

Tijd om de dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. De All New BAYON – klein vanbuiten,
groot vanbinnen – crossover is gemaakt om indruk te maken. Met zijn stijlvolle en elegante look
combineert hij de kenmerken van Hyundai’s awardwinnende SUV-gamma met een visueel
verbluffende interpretatie van onze nieuwe Sensuous Sportiness designtaal. Hij zit vol met slimme
technologie zoals de best-in-class veiligheids- en connectiviteitsfuncties. Daarnaast biedt hij een
uitgebreid aanbod aan innovatieve aandrijvingen die uitgerust kunnen worden met een 48V mild
hybrid systeem. De All New BAYON is compact, wendbaar en geeft je een gevoel van vrijheid door
grote zichtbaarheid rondom voor nog meer vertrouwen en controle. Met deze crossover zie je meer
van de wereld.

Het beste van
twee werelden.
De All New BAYON combineert de opbergruimte van een SUV met de compacte afmetingen van een
stadswagen. Zijn interieur is gemaakt op maat van gezinnen en biedt je het beste van twee werelden.
Met zijn compacte buitenafmetingen is hij overal vlot wendbaar en de hogere zitpositie zorgt voor een
betere zichtbaarheid rondom. Zo ga je met meer vertrouwen de weg op en hou je perfect controle.
Waar je ook heen trekt, deze compacte crossover maakt het je gemakkelijk met zijn overvloed
aan ruimte voor zowel passagiers als bagage. Veel beenruimte, tot 411 liter laadruimte en een intelligente
hoedenplank – de All New BAYON valt op in zijn klasse.

Efficiënt rijplezier.
Minder uitstoot en toch veel rijplezier. De All New BAYON is opvallend efficiënt dankzij de vernieuwde T-GDi motoren
- turbomotoren met directe inspuiting - die uitblinken in hun klasse op het vlak van CO2-uitstoot. Want zorg dragen
voor het milieu is even belangrijk als zorg dragen voor jezelf. In combinatie met onze 48-volt mild hybrid technologie
kan je zelfs nog schoner en zuiniger rijden. De All New BAYON is beschikbaar met verschillende transmissies voor een
soepele rijervaring: een intelligente manuele transmissie met 6 versnellingen, een zeventrapsautomaat met dubbele
koppeling en manuele versnellingsbakken met vijf en zes versnellingen. Sommige motoren zijn uitgerust met Rev
Matching om het motortoerental met de draaisnelheid van de wielen te synchroniseren voor soepeler en sportiever
terugschakelen. Deze technologie vind je doorgaans enkel op onze sportieve modellen terug.

48-volt mild hybrid systeem
Bespaar brandstof en verminder je CO2-uitstoot met het 48-volt mild hybrid
systeem. Het ondersteunt de verbrandingsmotor bij het accelereren –
naargelang het laadniveau van de batterij en de mate waarin geaccelereerd
wordt. Met als resultaat een veel hogere efficiëntie en gevoelig lagere
CO2-emissies. Het hybridesysteem is ook perfect voor stadsverkeer doordat
het de verbrandingsmotor sneller en vlotter herstart na momenten waarop
de wagen stopt en zo nog meer brandstof bespaart. Een Mild Hybrid Generator
(MHSG) recupereert kinetische energie die opgewekt wordt tijdens
het remmen door deze in energie om te zetten en op te slaan in de
48V batterij voor later gebruik.

Intelligente Manuele Transmissie
De nieuwe Intelligent Manual Transmission (iMT) is beschikbaar op
de All New BAYON en koppelt de wagen automatisch af van de transmissie bij
constante snelheden nadat de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt,
waarna de wagen in zeilstand gaat*.
*Afhankelijk van rijomstandigheden

Gesofisticeerd high-tech interieur.
Technologisch geavanceerd en gesofisticeerd: het gesculpteerde interieur van de All New BAYON is ontworpen voor het digitale tijdperk. De high-tech look van de
dubbele 10.25” schermen wordt versterkt door de LED-sfeerverlichting die voor een subtiel en verfijnd blauw accent zorgt in de cockpit. De sculptuur van de deuren
sluit perfect aan bij het prominente instrumentenbord en gestroomlijnde horizontale lamellen geven het een onconventionele, stijlvolle look waardoor het strakke
en brede design nog geaccentueerd wordt. Last but not least is er de hoge zitpositie, waardoor je nog makkelijker in- en uit de hoogwaardige stoffen zetels stapt.

De veiligste in zijn klasse.
Net als de andere Hyundai-modellen kenmerkt de All New BAYON zich door zijn veilige en robuuste DNA .
Dankzij Hyundai Smart Sense, het brede aanbod aan veiligheidstechnologieën, is de All New BAYON uniek
in zijn klasse. Vele van deze functies zijn vaak al inbegrepen in de standaarduitrusting.

Klaar voor meer veiligheid,
connectiviteit en menselijkheid.
Als mens zijn we altijd klaar om meer uit elk moment te halen: genieten van iedere dag, het mooie rondom ons omarmen, nieuwe ervaringen opdoen.
Dat kan ook in een wereld die steeds meer doordrongen wordt van technologie. We geloven dat technologie je moet helpen om te leven zoals jij dat wil.
Daarom is de All New BAYON uitgerust met de nieuwste intelligente en hoogst efficiënte motoren, toonaangevende veiligheidstechnologieën en intuïtieve
connectiviteit. We voegden meer technologie toe, zodat jij meer mens kan zijn.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Met 2 radarsensoren onderaan in de achterbumper waarschuwt het
systeem je visueel voor verkeer in je dode hoek. Als je op dat moment je
richtingaanwijzer aanzet, krijg je een geluidssignaal en remt de wagen om
een aanrijding te voorkomen.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Via de camera vooraan en de radarsensor waakt het FCA-systeem over
het verkeer voor je. Als het een mogelijke aanrijding met een voertuig of
voetganger voor je detecteert, waarschuwt het systeem je en zal de
wagen indien nodig vanzelf vertragen of stoppen.

Lane Following Assist (LFA)
Dit systeem zorgt ervoor dat de wagen in het midden van zijn rijbaan blijft
aan snelheden tussen 0 en 180 km per uur, zowel op de snelweg als in de
stad.

Bestemming versturen naar de auto
Instappen en instant vertrekken. Als uw All New BAYON
uitgerust is met navigatie, dan kunt u de Bluelink app
gebruiken om bestemmingen te zoeken zonder dat u in
de auto hoeft te zijn. Bluelink synchroniseert vanop
afstand met uw navigatiesysteem en laadt de route op.
Zo is de auto altijd klaar als u klaar bent om te vertrekken.

Op afstand vergrendelen of ontgrendelen
Uw auto vergeten vergrendelen? Niet erg, uw All New BAYON
verwittigt u via een pushbericht op uw smartphone.
Nadat u uw PIN-code hebt ingegeven, kunt u de deuren
vergrendelen of ontgrendelen door een simpele druk op
de knop in de Bluelink app.

Actuele brandstofprijzen
Vind brandstof wanneer u ze nodig hebt,
aan aantrekkelijke prijzen. Via het touch screen van
de navigatie hebt u toegang tot alle laatste info over
de huidige brandstofprijzen, de locatie van tankstations,
openingsuren en betaalmethodes.

Real-time verkeersinformatie
Geniet van nauwkeuriger verkeersinformatie,
meer precieze aankomsttijden en betrouwbaardere
herberekeningen van de af te leggen weg. Zo komt u
sneller op uw bestemming aan. Een krachtige nieuwe
Hyundai Cloud server gebruikt realtime en historische
data voor beter navigeren en voorspellen.

P
Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)
Manoeuvreer nog veiliger achteruit in smalle parkeerplaatsen. Als er een
mogelijke aanrijding met voetgangers of objecten wordt gedetecteerd,
waarschuwt het systeem je en remt de auto automatisch af.

Lane Keeping Assist (LKA)
De standaard rijstrookassistent gebruikt de camera vooraan om
wegmarkeringen te monitoren. Wanneer de assistent merkt dat de wagen
onbedoeld afwijkt van zijn rijvak, waarschuwt hij je of stuurt actief bij om
de wagen in zijn rijvak te houden.

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)
Via het state-of-the-art navigatiesysteem anticipeert het systeem op
bochten of rechte stukken die eraan komen en past de snelheid
automatisch aan voor een veiliger rijervaring.

Find my car
Vergeten waar u uw auto geparkeerd hebt?
Geen probleem. Gewoon de Bluelink app openen
en de kaart zal u erheen leiden.

Diagnose op afstand
Voor meer gemoedsrust kunt u een volledige diagnose
van de wagen laten uitvoeren vanop uw smartphone,
via de Bluelink app. Zo komt u meteen meer te weten
over de conditie van uw All New BAYON.

Vind eenvoudig een parkeerplaats
Vind sneller een geschikte plaats en parkeer zonder stress.
Via deze functie kunt u parkeerplaatsen in garages,
op parkeerterreinen en de openbare weg zoeken en
vergelijken.

Deur-tot-deur navigatie
Als u de All New BAYON moet parkeren voor u uw
eindbestemming hebt bereikt, kunt u de navigatie van
uw auto overdragen naar de Bluelink app. Uw telefoon
zal u dan met behulp van augmented reality verder
begeleiden naar de precieze plaats van uw bestemming.

KOETSWERKKLEUREN
EFFEN

Atlas White
(SAW/5SA*)

METAAL

Sleek Silver
(RYS/5RY*)

UITRUSTING ALL NEW BAYON

MICA

Brass
(R3W/5R3*)

Aqua Turquoise
(U3H/5U3*)

Phantom Black
(X5B)

Aurora Grey
(A7G)

Intense Blue
(YP5/5YP*)

Dragon Red
(WR7/5WR*)

Mangrove Green
(MG2/5MG*)
* Dak in Phantom Black

VELGEN

Bandenlabels

15” stalen velgen met wieldeksels
(Air & Twist)

16” lichtmetalen velgen
(Techno)

17” lichtmetalen velgen
(Sky)

INTERIEURKLEUREN

Zwart

Zwarte zetels met witte strepen (Air)

Zwarte zetels met grijze strepen (Twist, Techno & Sky)

Exterieur
Koetswerk
Dakrails
Skidplate voor- en achteraan
Deurgrepen in koetswerkkleur
Bumpers in koetswerkkleur
Zwarte grille
Grille in Glossy Black
Elektrisch open dak
Buitenspiegels
Buitenspiegels in koetswerkkleur
Richtingaanwijzers in de buitenspiegels
Elektrisch bediende buitenspiegels
Elektrisch verwarmde buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Verlichting
Halogeen koplampen
LED koplampen
Statische bochtenverlichting
LED Dagrijverlichting
LED standlichten
Mistlichten achteraan
Automatische koplampen (lichtsensor)
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent
Ruiten
Getinte ramen
"Privacy" ramen achteraan
Elektrisch bediende ramen voor- en achteraan
"Auto-down" functie voor bestuurder
Anti-klembeveiliging voor elektrische ruiten
Achterruitverwarming
Chrome omlijsting raam onderaan
Ruitenwissers
Ruitenwissers met intervalfunctie
Achterruitwisser en -wasser
Regensensor
Velgen & Banden
15" stalen velgen
16" lichtmetalen velgen
17" lichtmetalen velgen
Bandenherstelkit
Overige
2-tone dakkleur (dakkleur & spiegels in Phantom Black)
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UITRUSTING ALL NEW BAYON
Air
Interieur
Ventilatie
Manuele airconditioning
Automatische airconditioning
Binnenspiegel
Dag/nacht achteruitkijkspiegel
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Vergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Smart Key (openen en starten “zonder sleutel”)
Stuurwiel & Stuurinrichting
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
Lederen stuurwiel en versnellingspook overtrokken in kunstleer
Verwarmd stuurwiel
Audio stuurwielbediening
Zetels
Zetelbekleding in stof
In de hoogte regelbare bestuurderszetel
Verwarmde zetels vooraan
Neerklapbare achterbank in 2 delen (60:40)
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderstoel (achteraan)
Overige
Pedalen in metaal
Chrome-look deurgrepen
Cruise control met snelheidsbegrenzer
Smart cruise control (enkel op DCT)
Zonnekleppen met make-up spiegel
Dubbele kofferbodem
Draadloze oplader voor smartphone (Qi)
USB-oplader vooraan
USB-poort achteraan
Centrale armsteun vooraan
Audio- en informatiesystemen
Audio
Radio met DAB+
2 luidsprekers en 2 tweeters vooraan
2 luidsprekers achteraan
BOSE geluidsinstallatie met 8 luidsprekers (incl. subwoofer) en externe versterker
Bluetooth® handsfreesysteem
Stemherkenning voor Bluetooth®
Informatie
Boordcomputer met 3.5” LCD cluster
10,25” LCD Digital Cluster
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Techno
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AVN
Audio Display met 8" aanraakscherm
Navigatiesysteem met 10,25” aanraakscherm
Smart Device Integration
BlueLink
Veiligheid
Elektronische systemen
ABS
Electronic Stability Program (ESP)
Driver Attention Warning (DAW), waakzaamheidsassistentie
Hill-assist Control (HAC), vertrekhulp op hellingen
Emergency Stop Signal (ESS)
Multi-collision Braking (MCB), automatisch remmen na aanrijding
eCall
Lane Keeping Assist (LKA), rijstrookassistentie
Lane Following Assist (LFA), rijstrookassistent voor lage snelheden
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem
met kruispuntendetectie
Parking Collision Avoidance Assist (PCA), automatisch noodremsysteem bij achterwaarts parkeren
Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoeksassistent
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), intelligente verkeersbordenherkenning
Rear Seat Alert (RSA), achterpassagierdetectie zonder sensor
Airbags & veiligheidsgordels
Frontale bestuurder- en passagierairbag
Laterale airbags vooraan
Gordijnairbags
In de hoogte verstelbare gordels
Overige
Kinderslot (manueel)
Parkeersensoren achteraan
Parkeersensoren vooraan
Smart Parking Assist (automatisch parkeersysteem)
Achteruitrijcamera
Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)
Anti-diefstalsysteem met immobilizer
ISG (Start/stop systeem)
48V batterij
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STANDAARDUITRUSTING ALL NEW BAYON

PRIJZEN ALL NEW BAYON
Cil. Inhoud

AIR

TWIST (BOVENOP AIR)

Exterieur
15” stalen velgen
Dakrails
Skidplate voor- en achteraan
Deurgrepen in koetswerkkleur
Bumpers in koetswerkkleur
Zwarte grille
Buitenspiegels in koetswerkkleur
Richtingaanwijzers in de buitenspiegels
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Halogeen koplampen
LED dagrijverlichting
Lichtsensor
High Beam Assist (HBA), grootlichtassistent
Getinte ramen
Elektrisch bediende ramen voor- en achteraan
Achterruitverwarming

Elektrisch inklapbare buitenspiegels
LED standlichten
“Auto-down” functie voor bestuurder
2 luidsprekers achteraan
10.25” LCD Digital Cluster
Audio Display met 8” aanraakscherm
Pedalen in metaal
Smart Device Integration
Parkeersensoren achteraan
Achteruitrijcamera

Interieur
Manuele airconditioning
Dag/nacht achteruitkijkspiegel
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Lederen stuurwiel
Versnellingspook overtrokken in kunstleer
Audio stuurwielbediening
Cruise control met snelheidsbegrenzer
USB-oplader
Radio met DAB+
2 luidsprekers en 2 tweeters vooraan
Boordcomputer 3,5” LCD cluster
Bluetooth®
Veiligheid, techniek & ecologie
Hill-assist Control (HAC), vertrekhulp op hellingen
Lane Keeping Assist (LKA), rijstrookassistentie
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), intelligente verkeersbordenherkenning
eCall
Rear Seat Alert (RSA), achterpassagierdetectie zonder sensor

SKY (BOVENOP TECHNO)
17” lichtmetalen velgen
Grille in Glossy Black
LED koplampen
LED achterlichten
Statische bochtenverlichting
“Privacy” ramen achteraan
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Smart Key
Verwarmd stuurwiel
Verwarmde zetels vooraan
Centrale armsteun vooraan
Smart cruise control (enkel voor DCT)
Draadloze oplader voor smartphone (Qi)
USB-poort achteraan
BOSE geluidsinstallatie met externe versterker
Lane Following Assist (LFA), rijstrookassistent
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch noodremsysteem met
kruispuntendetectie
Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoeksassistent
Parkeersensoren vooraan
Smart Parking Assist (automatisch parkeersysteem)

Vermogen (kW/pk)

CO2-uitstoot (g/km)

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. 21% BTW

WLTP

AIR

TWIST

TECHNO

TECHNO (BOVENOP TWIST)
16” lichtmetalen velgen
Regensensor
Automatische airconditioning
Navigatiesysteem met 10.25” aanraakscherm
BlueLink
Mild Hybrid (48V) systeem
Dubbele kofferbodem

Fisc. PK

SKY

Benzine
1.2i 5M/T
1.0 T-GDi 6M/T

1.197
998

7
6

62/84
73/100

126
123

€ 16.114,88
€ 16.982,64

€ 19.499,00
€ 20.549,00

Benzine
1.0 T-GDi 6M/T
1.0 T-GDi 7-DCT

998
998

6
6

73/100
73/100

123
123

€ 18.180,99
€ 19.627,27

€ 21.999,00
€ 23.749,00

Benzine
1.0 T-GDi 48V 6iMT
1.0 T-GDi 48V 7-DCT

998
998

6
6

73/100
73/100

120
119

€ 20.495,04
€ 21.528,10

€ 24.799,00
€ 26.049,00

Benzine
1.0 T-GDi 48V 6iMT
1.0 T-GDi 48V 7-DCT

998
998

6
6

73/100
73/100

121/122*
121/121*

€ 22.726,45
€ 23.759,50

€ 27.499,00
€ 28.749,00

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit
*Elektrisch glazen open dak

OPTIES & PACKS
Effen / Metaalkleur (muv “Brass”)
Micakleur
2-Tone Dakkleur (op Sky, niet met elektrisch glazen open dak)
Elektrisch glazen open dak (op Sky, niet met 2-Tone dakkleur)

Waarborg Zonder

Kilometerbeperking

€ 495,87
€ 578,51
€ 413,22
€ 495,87

€ 600,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 600,00

Hyundai. Het enige merk dat u standaard
5 jaar waarborg zónder kilometerbeperking aanbiedt.

**De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

TECHNISCHE SPECIFICATIES ALL NEW BAYON
1.2i

1.0 T-GDi

Brandstof

Benzine

Benzine

Aantal cilinders

4 in lijn

3 in lijn

4

4

Rij zonder zorgen.
Exclusief bij Hyundai**.

Waarborg Zonder

Kilometerbeperking

MOTOR

Aantal kleppen per cilinder
Cilinderinhoud

1197

998

Compressieverhouding

11,0

10,5

Vermogen

67kW / 84pk
bij 6.000 tpm

73kW / 100pk
bij 4.500~6.000 tpm

Koppel

117,7Nm
bij 4.200 tpm

171,6Nm
bij 1.500~4.000 tpm

Fiscaal vermogen
Emissienorm
Aantal versnellingen

7

6

Euro 6d

Euro 6d

5MT (manueel)

6MT (manueel)

6MT (manueel)

6iMT (Intelligent
6iMT (Intelligent
Manual Transmission) Manual Transmission)

Hyundai belooft u geen zorgeloos rijplezier, maar garandeert het u. Ons unieke garantiepakket omvat 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking,
5 jaar lang een jaarlijkse Health Check en Lifetime assistance** in heel Europa.

5 jaar garantie zonder
kilometerbeperking**

7 DCT (automaat)

7 DCT (automaat)

7 DCT (automaat)

5 jaar gratis Health Check

De kwaliteit van uw wagen verzekerd. Uw nieuwe Hyundai
is 5 jaar lang gewaarborgd voor productie- en fabricagefouten
van bumper tot bumper. Tijdens deze hele periode herstellen
we uw wagen kosteloos in geval van pech. Zonder kilometerbeperking en zonder uitzondering. Dit garantiepakket vindt
u nergens anders!

Uw Hyundai gegarandeerd in topconditie. Dat Hyundai u
zoveel garantie durft te geven, getuigt van vertrouwen in de
kwaliteit van onze wagens. Als extra zekerheid bieden we u
bovendien een jaarlijkse ‘Health Check’ aan. Dat is een bijkomende
check tussen twee onderhoudsbeurten in, waardoor u zeker
bent dat alle belangrijke onderdelen perfect in orde zijn:
vloeistoffen, remmen, banden, ruitenwissers én verlichting.

Lifetime assistance**
in Europa
Pechverhelping in heel Europa. Onverwacht toch pech: panne,
een ongeval, verkeerd getankt, sleutels verloren of een lege
batterij? Geen probleem, we staan 24 uur per dag en 7 dagen
per week voor u klaar in binnen- en buitenland. U kan rekenen
op een professionele wegbijstand ter plaatse met de garantie
dat u uw reis kunt verderzetten.

STUURINRICHTING
Minimum draaicirkel (m)

10,4

Gratis Hyundai Mapcare update

REMMEN
Vooraan / Achteraan

24 maanden bandengarantie

Geventileerde schijfremmen / Schijfremmen

OPHANGING
Vooraan/ Achteraan

McPherson Strut / Gekoppelde Torsie as

Bandenmaat

185/65R15, 195/55R16, 205/55R17

VERBRUIK (l/100km)

Air

Air

Twist

Techno 48V

Sky 48V (Sunroof)

Twist

Techno 48V

Sky 48V (Sunroof)

Gecombineerd verbruik (WLTP)

5,6

5,4

5,4

5,3

5,3 (5,4)

5,4

5,3

5,3 (5,3)

126

123

123

120

121 (122)

123

119

121 (121)

Acceleratie 0-100 km/u (s)

13,5

10,7

10,7

10,7

10,7

11,7

11,7

11,7

Topsnelheid (km/u)

165

183

183

183

183

180

180

180

Hyundai Mapcare houdt je Hyundai altijd op koers met
systeemsoftware-updates en navigatiekaarten. De update
is volledig gratis en kan worden gecombineerd met uw
jaarlijkse onderhoud of Health Check, zodat u al uw reizen
zorgeloos kunt maken.

Onze wegen zijn niet altijd van de beste kwaliteit en soms ligt er wel een verloren spijker en/of glasscherf teveel. Dat kan voor
onaangename verrassingen zorgen, waardoor uw rijplezier en veiligheid in het gedrang kunnen komen. Voor uw gemoedsrust
bieden wij bovenop de 5 jaar constructeurswaarborg bij aankoop van een nieuwe Hyundai***, een nieuwe band en/of een
nieuwe band-velgcombinatie bij één van onze officiële verdelers een extra bandengarantie van 24 maanden.

CO2 UISTOOT (g/km)
Gecombineerde uitstoot (WLTP)
PRESTATIES

BUITENAFMETINGEN (MM)
Lengte

4.180

Breedte

1.775

Hoogte

1.490

Wielbasis

2.580

Bodemvrijheid

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
** Hyundai Lifetime Assistance (autopech en ongeval) is voorzien gedurende de hele levensduur van de wagen. Voorwaarde : indien het periodiek onderhoud bij een van onze Erkende Herstellers, en volgens de voorschriften van de constructeur is
uitgevoerd, kan u genieten van telkens 12 maanden bijkomende Hyundai Assistance. *** Enkel van toepassing bij aankoop van een nieuwe wagen met onderhoudscontract of delivery pack, vraag uw verkoper om meer informatie.

Laat de winter je niet aan banden leggen.

5 belangrijke redenen om te kiezen voor winterwielen:

Winterwielen zijn speciaal aangepast aan winterse toestanden. Ze optimaliseren
de tractie, het weggedrag en de remkwaliteit van het voertuig. Nat of droog
weer, winterwielen zijn onmisbaar zodra het kouder is dan 7°C.

- Het aangepaste profiel en de correcte keuze van rubber geven uw winterbanden
meer grip op natte en gladde wegen.
- Het bandenprofiel voor de winterband is specifiek ontwikkeld om water weg te
leiden van onder uw band, het voorkomt dus aquaplanning en andere slippertjes.
- Winterbanden verkorten uw remweg tot 2 à 3 maal.
- Het blokvormig patroon op de winterbanden verbetert de baanligging aanzienlijk
in de bochten.
- Winterbanden zijn verplicht in verschillende andere Europese landen, waaronder Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk….

165

Remafstand aan een snelheid van 50km/u
op een besneeuwde weg

GEWICHTEN (KG)
Rijklaar gewicht (min.) (kg)

1.045

1.095

1.095

1.120

1.120

1.120

1.145

1.145

Hoogst toegelaten gewicht (kg)

1.580

1.630

1.630

1.660

1.660

1.660

1.680

1.680

910 / 450

1.110 / 450

1.110 / 450

1.110 / 450

1.110 / 450

1.110 / 450

1.110 / 450

1.110 / 450

411 / 1.205

411 / 1.205

411 / 1.205

321 / 1.115

321 / 1.115

411 / 1.205

321 / 1.115

321 / 1.115

Sleepvermogen geremd/ niet geremd (kg)

WINTERBANDEN

31 m

VOLUMES (L)
Koffer min/max (l)
Benzinetank (l)

40

4 SEIZOENSBANDEN

42 m

11 m

Ontdek al onze promo’s bij je verdeler.

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

De verbruikscijfers kunnen variëren naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.

ZOMERBANDEN

31 m

62 m

UW HYUNDAI-VERDELER

www.hyundai.be

Waarborg Zonder

Kilometerbeperking
*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens
die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals
vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
Niet bindende foto’s. Korean Motor Company behoudt zich het recht voor de technische
karakteristieken, de prijzen of de uitrusting zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen.
In voege op 1/04/2022. Vervangt PLBC3BAY04NL van 1/12/2021.
Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Raadpleeg uw verdeler.
V.U.: Gil Verheyen c/o Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich.
Levering volgens beschikbaarheid. PLBC3BAY05NL

