


THE ALL NEW HYUNDAITHE ALL NEW HYUNDAI



Uitrusting Lounge
Veiligheid, techniek & ecologie Anti-diefstalsysteem met immobilizer

Frontale airbags, laterale airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
Uitschakelbare passagiersairbag

ABS remsysteem met EBD en BAS (Brake assist system)
Electronic Stability Program (ESP) 
Vehicle stability management (VSM)
Hill start assist control (alleen met DCT versnellingsbak)
Start-stop systeem ISG: intelligent stop and go system (niet met DCT versnellingsbak)
Schakelbediening aan het stuurwiel (alleen met DCT versnellingsbak)
Bandendrukcontrolesysteem TPMS
Veiligheidsgordel met aanreikmechanisme (bestuurderszijde)
Verklikkersignaal niet-dragen veiligheidsgordel
Schakelindicator (manuele versnellingsbak)
Eco indicator met active eco switch (DCT-versnellingsbak)
One touch comfortrichtingaanwijzers
Actieve hoofdsteunen vooraan
Verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan
ISOFIX-bevestigingspunten achteraan

Buitenuitrusting Bumpers in koetswerkkleur met matzwart radiatorrooster
Achterspoiler
Buitenspiegels in koetswerkkleur met geïntegreerde richtingaanwijzers
Getinte ruiten 
Halogeenkoplampen (refl ectortype) met LED dagrijverlichting
Mistkoplampen vooraan
Lead me to the car verlichting
Ruitenwisser achteraan
Deurframe mat zwart
Deurgrepen in koetswerkkleur
17" aluminium velgen (5-spaaks), met banden 215/45R17
Tijdelijk reservewiel (klein type)

Binnenuitrusting Radio CD/MP3 lezer met aux- en USB aansluiting, inclusief 6 luidsprekers
Centraal 7" TFT infodisplay
Boordcomputer

In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
Lederen driespakig sportstuurwiel met stuurwielbediening
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en alarm
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
Elektrische bediende en verwarmbare buitenspiegels
Elektrische ruiten voor- en achteraan, met auto-down en antiklembeveiliging bestuurder 
Centrale console met metaallook
Deurgrepen interieur in metaallook
Dakverlichtingsunit met leeslampjes en zonnebrilhouder
Centrale armsteun vooraan met opbergvak
12V aansluiting interieur
Bekerhouder vooraan
Manuele airconditioning
Afdekscherm bagageruimte
Stoffen zetelbekleding met 'Veloster' signatuur
In hoogte regelbare bestuurderszetel
Neerklapbare achterbank 60:40
Isofi x bevestigingspunten achteraan
Vier zitplaatsen



Uitrusting Style (Meeruitrusting op Lounge)

Halogeenkoplampen (projectortype) met full-LED dagrijverlichting
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
18" aluminium velgen (10-spaaks), met banden 215/40R18
Lichtsensor
Automatische airconditioning
Parkeersensoren achteraan
Cruise control
Supervision cluster
Telefoonvoorbereiding met bluetooth en voice control
Aluminium pedalen
Centrale console met afwerking in hoogglanszwart

Techno pack (op Style)

Navigatiesysteem met geïntegreerde achteruitrijcamera
Premium soundsystem met externe versterker en subwoofer
Keyless go system
Bumpers in koetswerkkleur met radiatorrooster in hoogglanzend zwart

Cool pack (op Style)

18" aluminium velgen (5-spaaks met gekleurde insert), met banden 215/40R18
Lederen zetelbekleding met 'Veloster' signatuur
Zetelverwarming vooraan
Elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder)
Elektrisch panoramisch zonnedak
Bumpers in koetswerkkleur met radiatorrooster in hoogglanzend zwart
Deurframe in hoogglanzend zwart

Kleuren exterieur Kleuren interieur

WHITE CRYSTAL

CLEAN BLUE

VITAMIN C

SUNFLOWER

SLEEK SILVER

BLUE OCEAN

SONIC SILVER

VELOSTER RED

GREEN APPLE

PHANTOM BLACK

LOUNGE & STYLE - ZWARTE STOF

COOL PACK - ZWART LEDER



Technische specificaties
Motor 1.6 GDI
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4 in lijn
Aantal kleppen per cilinder 4
Cilinderinhoud 1.591
Compressieverhouding 11 ; 1
Vermogen 103 kW (140 pk) / 6.300 tpm
Koppel 167 Nm / 4.850 tpm
Fiscaal vermogen 9 PK
Emissienorm Euro V
Aantal versnellingen 6 manueel of DCT
Systeem stuurinrichting Tandheugelsysteem met inschuifbare veiligheidsstuurkolom 
Minimum draaicirkel  (m) 11,2
Remsysteem Dubbel diagonaal gescheiden systeem, bekrachtiging en drukregelaar

ABS met EBD (Electronic Brake force Distribution), ESP (Electronic Stability Program) en BAS (Brake Assist System)
Remmen vooraan Geventileerde schijfremmen
Remmen achteraan Schijfremmen
Ophanging vooraan Onafhankelijk met McPherson veerpoten, spiraalveren en stabilisatorstang
Ophanging achteraan Torsieas, stabilisatorstang en spiraalveren
Bandenmaat 215/45R17 of 215/40R18
Verbruik 6 m/t 6 DCT
Buiten bebouwde kom 5,0 5,2
Binnen bebouwde kom 6,7 7,7
Gemengd verkeer 5,6 6,2
Gemiddelde CO2 uitstoot (g/km) 137 148
Deze verbruikscijfers kunnen variëren naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.
Prestaties
0-100 km/u (s) 9,8
Topsnelheid (km/u) 201
Buitenafmetingen (mm)
Lengte 4.220
Breedte 1.790
Hoogte 1.399
Wielbasis 2.650
Gewichten (kg)

Rijklaar gewicht (min.) 1.255

Rijklaar gewicht (max.) 1.295

Hoogst toegelaten gewicht 1.700

Benzinetank (l) 50l

Kofferruimte (VDA-norm)    320 / 1.015 (neergeklapte achterbank)

Kleuren interieur

Excl. BTW Incl. BTW

1.6 GDi Lounge (1.591cc - 4L - 9PK - 103kW - 140pk - 6M - 137g/148g) 17.767,77 21.499,00

1.6 GDi Style (1.591cc - 4L - 9PK - 103kW - 140pk - 6M - 137g/148g) 19.420,66 23.499,00

 

Opties

Metaalkleur / Micakleur 413,22 500,00

Techno pack (op Style) 1.652,89 2.000,00

Cool pack (op Style) 1.859,50 2.250,00

DCT versnellingsbak 1033,06 1.250,00

Prijzen
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Uw Hyundai verdeler

Korean Motor Company - Pierstraat 229 - 2550 Kontich
Tel. : 03/450.06.11 - Fax : 03/450.06.67
E-mail : info@hyundai.be - Hyundai Info : 03/450.06.11 
Internet : http://www.hyundai.be

Mensen hun verwachtingen inzake individuele mobiliteit gaan verder dan het gebruik van conventionele trans-

portmiddelen. De perceptie rond auto’s evolueert nu eenmaal. De auto moet zorgen voor identifi catie. Hij is 

een vertegenwoordiger van mensen hun individuele levensstijl en vormt een onmiskenbaar onderdeel van hun 

dagelijks leven. Tegelijkertijd onderging de autoindustrie grootschalige veranderingen. Hyundai motor company 

was in staat om snel te groeien en behoort nu al tot één van de grootste autobouwers wereldwijd, vooral te 

danken aan hoogstaande productietechnologieën en superieure productkwaliteiten.Vandaag staan we dan ook 

voor de uitdaging om via een kwalitatieve aanpak grootse ideeën uit te denken en relevante mobiliteitsoplossin-

gen aan onze klanten aan te bieden. Dit creëert een kans om nog een stap verder te gaan. We hebben dan ook 

een nieuwe merkslogan ontwikkeld die onze gedrevenheid om deze stap te zetten perfect begeleidt. Gestuurd 

door onze nieuwe slogan en de nieuwe manier van denken die deze onderschrijft, zullen we een bedrijf worden 

dat zichzelf continu uitdaagt om nieuwe mogelijkheden te blijven creëren voor mens en natuur.
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