
Ontdek onze Saloncondities.

Wie verder kijkt,
kijkt naar Hyundai.



*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. 
** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaarbatterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij m.u.v. IONIQ tot 200.000 km. Voor meer informatie kunt u terecht op 
hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt.
***Aanbod onderhevig aan voorwaarden. Contacteer uw Hyundai verdeler of surf naar www.hyundai.be 
**** Hyundai Assistance (autopech en ongeval) zijn voorzien gedurende de hele levensduur van de wagen. Lifetime. Voorwaarde: indien het periodiek onderhoud bij een van onze 
Erkende Herstellers in België of Luxemburg, en volgens de voorschriften van de constructeur zijn uitgevoerd, kan u genieten van telkens 12 maanden bijkomende Hyundai 
Assistance. 
***** Km-prijs incl. BTW voor een Hyundai Care 45.000km/36 maand voor een IONIQ 5. Prijs onder voorbehoud en onderhevig aan aanpassingen door Hyundai Belux. Vraag uw 
verdeler naar maandelijkse/kwartaal afbetalingsmogelijkheden, zonder kosten. 

U ZIET METEEN WAAROM U BIJ HYUNDAI 5 JAAR ZONDER ZORGEN RIJDT

Wie een nieuwe wagen koopt, wil elke dag gerust de weg op gaan. Ook als u gekozen hebt voor een hybride of een 

elektrisch model. En dat gaat verder dan de bekende 5 JAAR garantie zonder kilometerbeperking* die u van ons krijgt. 

5 JAAR garantie zonder kilometerbeperking*

Op zoek naar onbeperkte gemoedsrust? U krijgt het standaard bij uw Hyundai omdat hij is gebouwd conform de hoogste 

kwaliteitsnormen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan bieden wij een garantie die net zo goed is als uw Hyundai.

5 JAAR gratis Health Check

Wil u weten of uw Hyundai nog in topconditie is? 1x per jaar kan u bij uw officiële Hyundai-verdeler langsgaan voor een gratis Health 

Check. Naast de regulier voorgeschreven onderhoudsbeurten inspecteert hij uw wagen dan op belangrijke punten zoals de vloeistof-

fen, remmen, banden, ruitenwissers, airco, verlichtingssysteem en meer. 

24 MAAND***  bandengarantie

Onze wegen zijn niet altijd van de beste kwaliteit. En soms blijft er al eens iets liggen op de baan, zoals een verloren spijker of glas-

scherven. Vaak merkt u dit als het al te laat is. 

Daarom bieden we voor uw gemoedsrust een bandengarantie van 24 maanden aan.

8 JAAR batterijgarantie**

Deze bijzondere garantie wordt mogelijk gemaakt door de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. De 

compacte, oplaadbare en lichtgewicht lithium ionpolymeerbatterijen in onze elektrisch aangedreven modellen hebben 

behalve buitengewone energie- en laadkarakteristieken een lange levensduur.

LIFETIME ASSISTANCE, GRATIS HULP BIJ PECH EN ONGEVAL****

Hyundai staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Maar wat als u toch pech of een ongeval hebt? Of uw batterij is leeg doordat u een 

lampje hebt laten branden? Of u hebt verkeerde brandstof getankt? Dan is Hyundai’s pechverhelping er om u te helpen. Via Hyundai 

Lifetime Assistance,  gratis hulp bij pech en ongeval, bent u zo weer op weg. 24 uur per dag, 7 dagen per week, ook in het buitenland.

HYUNDAI. HET MERK DAT HET MEEST

MET UW GEMOEDSRUST BEGAAN IS.

HYUNDAI CARE, rijden zonder zorgen, altijd en overal*****

Hyundai Care is een onderhoudscontract dat u complete gemoedsrust biedt. Bovendien bent u zeker dat uw Hyundai steeds wordt onder-

houden volgens de voorschriften van de constructeur, door permanent bijgeschoolde technici die enkel met originele onderdelen werken. 

Zo blijft uw Hyundai zijn waarde behouden. Dit kan reeds vanaf € 0,015/km*****.

EXTRA: ACCESSOIRE WAARDEBON VAN €300 EXCL. BTW

Als u voor een plug-in hybride of volledig elektrische Hyundai kiest en een Hyundai Care (+) contract afsluit voor deze 

wagen, krijgt u bovenop alle andere salonvoorwaarden een waardebon van €300 (excl. BTW) die u vrij kunt besteden 

aan accessoires. Dit aanbod is geldig tot en met 31 januari 2022, bij elke erkende Hyundai verdeler.

KOM KIJKEN IN DE SHOWROOM

Hebt u in deze brochure een Hyundai gezien die u interesseert? Ga gerust een kijkje nemen in één van onze showrooms. 

Bovenop de mooie standaarduitrusting en de 5 Jaar garantie zonder kilometerbeperking geniet u van uitzonderlijke 

salonvoorwaarden op het hele gamma. De Hyundai verkoopadviseurs heten u van harte welkom. 

Er is vandaag een overvloed aan automerken en modellen. Maar wie verder kijkt, weet dat je vandaag best niet 

zomaar een auto kiest. Je wil dat hij klaar is voor een hoogtechnologische, duurzame en veilige toekomst. Het 

is dan ook geen toeval dat Hyundai al jaren vooruitloopt op het vlak van hybrides, plug-in hybrides en volledig 

elektrische modellen. Bovendien hebben we ook aantrekkelijke benzine- en dieselmodellen die tot de zuinigste 

en schoonste in hun klasse behoren. Welk type wagen u ook in gedachten hebt: wie verder kijkt, komt altijd bij 

een Hyundai terecht. 

WIE VERDER KIJKT,
KIJKT NAAR HYUNDAI

* Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur.

WIE VERDER KIJKT…
ZIET DAT GEEN ENKEL ANDER MERK VANDAAG 7 VERSCHILLENDE AANDRIJVINGEN BIEDT. 

Van benzine- of dieselwagens, tot mild hybrid of hybrides, plug-in hybrides, volledig elektrische modellen en zelfs een waterstofwagen.

WIE VERDER KIJKT…
ZIET DAT ELKE HYUNDAI STANDAARD MOOI IS UITGERUST.

Vele innovatieve veiligheidstechnologieën zijn standaard, de connectiviteit is perfect en het interieurcomfort is van hoog niveau.

WIE VERDER KIJKT…
ZIET DAT ONZE ELEKTRISCHE MODELLEN AANTREKKELIJK ÉN EFFICIËNT ZIJN.

De KONA Electric en de futuristisch ogende IONIQ 5 verleiden vanuit elke hoek. Het bewijs dat zero emissions wagens niet saai 
hoeven te zijn. En met een rijbereik van respectievelijk 484 en 481 km*, geraakt u overal.

WIE VERDER KIJKT…
ZIET DAT ONZE MODELLEN UW HART SNELLER DOEN KLOPPEN.

Van het eigentijdse design tot de toptechnologie aan boord en het smaakvol afgewerkte interieur. Neem plaats in een Hyundai 
en u voelt het meteen: this is it!

WIE VERDER KIJKT…
ZIET DAT HYUNDAI PRESTIGIEUZE AWARDS IN DE WACHT SLEEPT.

Autogids bekroonde zowel de Hyundai TUCSON (in de categorie Compact SUV) als de IONIQ 5 (in de categorie Electric Large) 
met een Best Car Award. Maar ook in de andere landen kijkt men verder. Zo werd de IONIQ 5 onder meer reeds uitgeroepen 
tot Car of the Year in Duitsland én staat hij op de shortlist om gekozen te worden als Europese Car of the Year. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd ...



IONIQ 5 

100% Elektrisch

√   Elektrische SUV met riante binnenruimte
√   Ultrasnel laden: van 10 tot 80% in 18 minuten
√   Verkozen tot “Best Car of the Year - Large Electric” door Autogids

Vanaf € 43.499(5) 

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 4.000
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 0  L/100KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)***BATTERIJ

G A R A N T I E

* 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. ** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op 
de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins 
variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

4

√   Efficiënte elektrische SUV
√   Indrukwekkend elektrisch rijbereik tot 484 km***
√   Batterijkeuze van 39kWh of 64kWh

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 0  L/100KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)***BATTERIJ

G A R A N T I E

5

KONA 

100% Elektrisch

Vanaf € 30.299(5) 

n)

* 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. ** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op 
de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins 
variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 5.000
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18



√   Luxueuze standaarduitrusting met tal van personalisatiemogelijkheden
√   Ook beschikbaar met 7 zitplaatsen
√   Zuiver elektrisch rijbereik tot 58 km***

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 1,6 L/100KM • 37 G/KM CO2 (WLTP)***BATTERIJ

G A R A N T I E

6

√   Compleet uitgeruste SUV met een elektrisch rijbereik tot 61 km***
√   100% fiscaal aftrekbaar
√   Standaard HTRAC-vierwielaandrijving met terrein modus

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 1,4 L/100KM • 31 G/KM CO2 (WLTP)***BATTERIJ

G A R A N T I E

7

SANTA FE 

Plug-in Hybride

TUCSON 

Plug-in Hybride

* 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. ** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op 
de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins 
variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

* 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. ** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op 
de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins 
variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

Vanaf € 55.549(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 6.750
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

Vanaf € 39.949(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 5.500
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18



√   Rijplezier met efficiënte prestaties
√   Standaard zeer goed uitgerust
√   Zeer ruim binnenin

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 5,6 - 6,4  L/100KM 126 - 145 G/KM CO2 (WLTP)***BATTERIJ

G A R A N T I E

8 9

√   Stijlvolle compacte SUV
√   Laag verbruik en CO

2

√   Standaard 10,25” digitale boordcomputer

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 4,9 - 5,0  L/100KM • 112 - 114 G/KM CO2 (WLTP)***BATTERIJ

G A R A N T I E

TUCSON 

Hybride

KONA 

Hybride

* 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. ** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op 
de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins 
variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

* 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. ** De Hyundai garanties gelden 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. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op 
de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins 
variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

Vanaf € 31.449(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 5.000
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

Vanaf € 23.299(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 4.700
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18



√   Compact vanbuiten, ruim vanbinnen
√   Compleet uitgerust dankzij geavanceerde technologieën
√   Modern 8” multimedia systeem

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING 5,0 - 5,6 L/100KM • 114 - 127 G/KM CO2 (WLTP)***

10 11

√   Ruime stadswagen met een riant koffervolume
√   Uiterst efficiënte motorisaties, optioneel als Mild Hybride
√   Grootste digitale schermen in zijn segment

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING 5,1 - 5,4 L/100KM • 116 - 123 G/KM CO2 (WLTP)***

i10

Benzine

i20

Benzine

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.    

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.    

Vanaf  € 14.299(5) 

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 2.650
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

Vanaf  € 11.449(5) 

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 2.500
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18



√   Drie carrosserievarianten, voor ieder wat wils
√   Standaard Mild Hybride-systeem voor nog betere efficiëntie 
√   Dynamische N Line op elke variant

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING 5,2 - 6,4 L/100KM • 117 - 146 G/KM CO2 (WLTP)***

12 13

√   Ruime en dynamische crossover ook als Mild Hybride verkrijgbaar
√   Standaard uitgebreid veiligheidspakket, zoals verkeersbordenherkenning 
√   Tot 411 liter kofferinhoud

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING 5,3 - 5,6  L/100KM • 119 - 126 G/KM CO2 (WLTP)***

i30

Benzine Mild Hybride

BAYON

Benzine

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.    

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.    

Vanaf  € 16.149(5) 

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 3.350
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

Vanaf  € 18.549(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 3.800
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18



√   Stijlvolle compacte SUV
√   Geavanceerde connectiviteit (Bluelink, telefoonprojectie,…)
√   Standaard 8” multimedia systeem

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 5,8 - 6,7 L/100KM • 131 - 153 G/KM CO2 (WLTP)***

14 15

√   Verkozen tot beste SUV in zijn klasse
√   Diesel, Benzine, Mild Hybride, Full Hybride & Plug-in Hybride
√   Dynamische N Line op elke aandrijflijn

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING 5,1 - 6,7  L/100KM • 133 - 153 G/KM CO2 (WLTP)***

KONA

Benzine

TUCSON

Benzine

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.   

Vanaf € 26.199(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 4.500
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

Vanaf € 17.999(5)

Promoprijs basismodel na aftrek klantenvoordeel van € 3.500
(Klantenvoordeel = aftrek alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen)
(5) Detail kortingen en voorwaarden voor dit aanbod op pg. 18

n)



i20

i30 KONA

Vanaf  29.199(5)

Vanaf  € 36.499(5)

Vanaf  38.499(5)

√   Adembenemend rijplezier
√   Sportwagen voor elke dag 
√   Beschikbaar als i20, i30 en KONA

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING 7,0 - 8,5 L/100KM • 158 - 194 G/KM CO2 (WLTP)***

16

* 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. *** Cijfers gemeten volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de 
wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur. Meer info zie pg. 18.    

(5) Promoprijs = prijs na aftrek van alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen.

Dakkoffer

Dakdragers

Fietsendrager

Trekhaak

*Min. besteding van € 300 excl. BTW bij aankoop van een nieuwe wagen en geldig bij een verkoopscontract tussen 1/01/2022 en 31/01/2022. Niet geldig op tapijten,  
delivery packs en winterwielen.

PERSONALISEER UW HYUNDAI.
ONTDEK ONS UITGEBREID ACCESSOIRE AANBOD BIJ UW HYUNDAI VERDELER.

GENIET NU VAN 10% KORTING OP ACCESSOIRES*

Winterwielen



LIJST VAN DE OFFICIËLE HYUNDAI-VERDELERS

ANTWERPEN

AUTOBEDRIJF VACK Puursesteenweg 319 2880 BORNEM 03/296.53.73

AUTOCENTER MEEUS Turnhoutsebaan 18 2400 MOL 014/31.32.90

DAMS CARS   Antwerpseweg 81 2440 GEEL 014/58.87.23

DE LAET   ‘s Herenbaan 343 2850 BOOM 03/888.00.49

DM AUTOMOTIVE Herentalsesteenweg 91 2280 GROBBENDONK 014/51.13.11

GARAGE BROUWERS Mechelsesteenweg 227 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 015/55.27.36

GARAGE CRETS Beyntel 9 (gps: Ambachtstraat) 2360 OUD-TURNHOUT 014/41.44.83

GARAGE ROBERT LEEMANS Mallekotstraat 75 2500 LIER 03/489.24.72

GARAGE VERHOEVEN Turnhoutsebaan 409 2970 SCHILDE 03/384.21.75

MACQUOI & Zn Geelsebaan 61 2430 VORST-LAAKDAL 013/66.13.25

VAN MOSSEL - WILRIJK   Boomsesteenweg 501 2610 WILRIJK 03/449.71.80

VAN MOSSEL - BRASSCHAAT Kapelsesteenweg 76 2930 BRASSCHAAT 03/641.91.40

VAN MOSSEL - DEURNE   Bisschoppenhoflaan 515 2100 DEURNE 03/360.50.81

VAN MOSSEL - MECHELEN Antwerpsesteenweg 273 2800 MECHELEN 015/28.01.90

VERHEYDEN Bredabaan 690 2990 WUUSTWEZEL 03/663.07.75

WUYTS Berlaarbaan 10 2580 BEERZEL 015/75.61.27

BRUSSEL

VAN MOSSEL - BRUSSELS EAST Leuvensesteenweg 438 1930 ZAVENTEM 02/735.41.40

VAN MOSSEL - BRUSSELS WEST   Pastoor Cooremansstraat 1 1702 GROOT-BIJGAARDEN 02/410.70.90

LIMBURG

DI NITTO - DILSEN   Rijksweg 147 3650 DILSEN-STOKKEM 089/79.02.60

DI NITTO - GENK   Meeënweg 88 3600 GENK 089/32.21.50

GARAGE LOVA Buitensingel 69 3920 LOMMEL 011/54.65.25

HDS MOTOR DE SCHAETZEN   Sint-Truidersteenweg 393 3500 HASSELT 011/28.88.33

INTERCARS BILZEN Kapittelstraat 9 3740 BILZEN 089/61.46.11

MERINSKY   Lichtenberglaan 2002-2012 3800 SINT-TRUIDEN 011/67.42.90

VPF MOTOR   Nijverheidspark 37 3580 BERINGEN 011/21.44.17

OOST-VLAANDEREN

AUTOBEDRIJF ANTORETI   Zwaarveld 40 9220 HAMME 052/48.09.37

AUTOHANDEL PATRICK Leedsesteenweg 117 9420 ERPE-MERE 053/80.63.93

AUTOGROEP SERVAYGE – DEINZE Emiel Clauslaan 45 9800 DEINZE 09/381.65.65

AUTOGROEP SERVAYGE - GENT    Achilles Heyndrickxlaan 1 9050 GENT (Ledeberg) 09/232.33.00

AUTOGROEP SERVAYGE - OUDENAARDE    Industriepark De Bruwaan 55 9700 OUDENAARDE 055/31.63.15

GARAGE BEURMS LUDWIG Brusselsesteenweg 281 9230 WETTEREN 09/369.99.80

GARAGE CARROSSERIE WILLE Ter Mote 1 9850 NEVELE 09/222.15.00

GARAGE SCHOKKAERT   Brakelsesteenweg 55 9400 NINOVE 054/33.63.80

MARO Grote Baan 40 9100 SINT-NIKLAAS 03/776.60.47

WULFFAERT Kriekmoerstraat 103 9900 EEKLO 09/377.35.25

VLAAMS-BRABANT

GARAGE BUTTIENS Oplintersesteenweg 374 3300 TIENEN 016/82.23.00

GARAGE DESMEDT Hoefsmidstraat 21 1840 MALDEREN 052/33.22.69

DUYCK HALLE Bergensesteenweg 770 A 1.600 SINT PIETERS LEEUW 02/381 17 31

GARAGE LAUWERS PATRICK Brusselsesteenweg 497 1980 ZEMST (Eppegem) 02/251.94.36

GROUP PASHUYSEN   Gaston Geenslaan 6 3200 AARSCHOT 016/49.80.80

VAN MOSSEL - BRUSSELS EAST Leuvensesteenweg 438 1930 ZAVENTEM 02/735.41.40

VAN MOSSEL - BRUSSELS WEST   Pastoor Cooremansstraat 1 1702 GROOT-BIJGAARDEN 02/410.70.90 

MULLENS DIEST Leuvensesteenweg 42-44 3290 DIEST 013/33.79.50

MULLENS LEUVEN Brusselsesteenweg 39 3020 HERENT 016/20.43.04

WEST-VLAANDEREN

AUTOGROEP SERVAYGE - MENEN Bruggestraat 568 8930 MENEN 056/51.18.87 

AUTOGROEP SERVAYGE - ZWEVEGEM   Avelgemstraat 107B 8550 ZWEVEGEM 056/64.48.79 

DEVISCH - EERNEGEM  Oostendesteenweg 208 8480 EERNEGEM-ICHTEGEM 059/29.92.38

DEVISCH - OOSTKAMP   Gaston Roelandtsstraat 48 8020 OOSTKAMP 050/39.07.10

DEVISCH VEURNE Koksijdestraat 23 8630 VEURNE 058/31.56.06

GAMME Dehemlaan 9 8900 IEPER 057/20.01.05

GARAGE FOULON   Meensesteenweg 674 8800 ROESELARE 051/21.13.71

GARAGE MOYAERT   Brugsesteenweg 133-135 8520 KUURNE 056/21.53.46  

HOSTEN-DURNEZ Diamantstraat 7a 8600 DIKSMUIDE 051/50.00.63 

GARAGE VERHENNE Beernemsesteenweg 27 8750 WINGENE 051/ 65.51.23

CONTACTEER UW VERDELER OF KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.HYUNDAI.BE

Model
Aanbevolen  

catalogusprijs(1)
Salonkorting(2) Nettoprijs(3) Ecobon(4) Promoprijs(5)

i10 1.0i 5MT Air (Benzine 67pk) € 13.949 € 1.500 € 12.449 € 1.000 € 11.449

i20 1.2i 5MT Air (Benzine 84pk) € 16.949 € 1.650 € 15.299 € 1.000 € 14.299

i30 5D 1.0 T-GDi 6iMT 48v Air (Benzine 120pk) € 22.349 € 2.800 € 19.549 € 1.000 € 18.549

BAYON 1.2i 5MT Air (Benzine 84pk) € 19.499 € 2.350 € 17.149 € 1.000 € 16.149

KONA 1.0 T-GDi 6MT Air (Benzine 120pk) € 21.499 € 2.500 € 18.999 € 1.000 € 17.999

KONA Hybrid 1.6 GDi 6DCT Twist (Benzine 136pk) € 27.999 € 3.200 € 24.799 € 1.500 € 23.299

KONA Electric 39,2 kWh Twist (Elektrisch 136pk) € 35.299 € 3.500 € 31.799 € 1.500 € 30.299

TUCSON 1.6 T-GDi 6MT Inspire (Benzine 150pk) € 30.699 € 3.000 € 27.699 € 1.500 € 26.199

TUCSON Hybrid 1.6 T-GDi 6AT Inspire (Benzine 230pk) € 36.449 € 3.500 € 32.949 € 1.500 € 31.449

TUCSON Plug-in Hybrid 1.6 T-GDi 6AT 4WD Techno (Benzine 265pk) € 45.449 € 4.000 € 41.449 € 1.500 € 39.949

SANTA FE Plug-in Hybrid 1.6 T-GDi 6AT 4WD Shine (Benzine 265pk) € 62.299 € 5.250 € 57.049 € 1.500 € 55.549

IONIQ 5 58 kWh Core (Elektrisch 170pk) € 47.499 € 2.500 € 44.999 € 1.500 € 43.499

i20 N 1.6 T-GDi 6MT (Benzine 204pk) € 30.999 € 800 € 30.199 € 1.000 € 29.199

i30 N 5D 2.0 T-GDi 6MT (Benzine 280pk) € 38.499 € 1.000 € 37.499 € 1.000 € 36.499

KONA N 2.0 T-GDi 8DCT (Benzine 280pk) € 40.499 € 1.000 € 39.499 € 1.000 € 38.499

De prijzen in deze folder zijn door de invoerder aanbevolen maximale verkoopsprijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, drukfouten of 
vergissingen. Niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen. Alle afgebeelde foto’s zijn voertuigen met opties. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be 
(1) Aanbevolen catalogusprijs = door invoerder maximale aanbevolen verkoopsprijs. 
(2&3) BTWi, geldig voor particulieren van 1/1/2022 t.e.m 31/1/2022 tenzij eerdere uitputting van de voorraad. 
(3) Netto prijs na aftrek van alle onvoorwaardelijke kortingen. 
(4) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud, waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden 
ingeschreven is op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. Het nieuwe voertuig dient 
bovendien ingeschreven te zijn op dezelfde naam als die van het ingeruilde voertuig.
(5) Promoprijs = prijs na aftrek van alle voorwaardelijke en onvoorwaardelijke kortingen. 
VU: Korean Motor Company n.v. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - Marketing@hyundai.be - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - Belfius IBAN BE 35 5503 3947 0081 – BIC 
GKCCBEBB 
 
***Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO

2
-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).  

De WLTP-waarde noch het gemeten rijbereik is een 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik, bereik en/of CO
2
-uitstoot.  

De metingen van het verbruik, het rijbereik en de CO
2
-emissie worden steeds op een voertuig met basisuitrusting zoals beschikbaar op het moment van de meting uitgevoerd. De 

gegevens, gemeten waarden en het rijbereik kunnen beïnvloed worden door optionele uitrustingen, wegomstandigheden, rijstijl, temperatuur,…  De verkopende concessiehouder en 
Hyundai zijn hiervoor niet aansprakelijk. Daarenboven zijn noch de verkopende concessiehouder noch Hyundai aansprakelijk voor de evoluties en wijzigingen van NEDC naar WLTP. 
ndien u graag meer informatie wenst met betrekking tot de gemeten waarden en/of de fiscale impact van de verandering van NEDC-meting naar WLTP-meting, gelieve contact op 
te nemen met uw concessiehouder. Meer info op Hyundai.be

DETAIL PROMOPRIJZEN

HOOG TIJD VOOR WINTERBANDEN

Alle voordelen van winterbanden nog even op een rijtje:

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

Meer grip op natte en gladde wegen dankzij de juiste profiel- en rubberkeuze.

Minder risico op slippen door de verbeterde waterafvoer onder uw banden.  

 Verkorte remweg, waardoor u 2 à 3 keer sneller stilstaat.

 Verbeterde baanligging in bochten dankzij het blokvormig bandenpatroon.

Winterbanden zijn verplicht in verschillende Europese landen zoals Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Finland en Zweden.

WINTERBANDEN 31 m

4 SEIZOENSBANDEN 42 m11 m

62 mZOMERBANDEN 31 m

Ontdek onze promoties op hyundai.be/winterwielen of bij uw verdeler.
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Power your world. IONIQ 5. 
100% elektrisch.

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

8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company 
n.v., invoerder, Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 
19/3/2004). Hyundai.be

0 L/100KM • 0 G/KM CO
2
 (WLTP)

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

Kom hem nu ontdekken 

bij uw Hyundai verdeler.


