
NEXO



Onweerstaanbaar elektrisch. 
Voor jou.
De Hyundai NEXO is de eerste SUV ter wereld speciaal ontwikkeld voor 
waterstof technologie. We hebben de NEXO gebouwd omdat we veel waarde 
hechten aan een vrije en schone toekomst. Een toekomst waarin alle voertuigen 
in harmonie zijn met ons en onze omgeving, waarin voertuigen ons bevrijden 
van beperkingen en een grote indruk maken – zonder geluid én zonder sporen 
achter laten. 

Achter onze toewijding voor een betere toekomst zit een eenvoudige filosofie: 
alles wat we op dit moment doen, doen we voor jou. De Hyundai NEXO verandert 
niet het leven voor de volgende generatie bestuurders – de NEXO verandert het 
leven zoals wij dat nu kennen.

Kijk voor meer informatie over de 
Hyundai NEXO op www.hyundai.nl.

Meer informatie

www.hyundai.nl
https://www.hyundai.nl/hyundai-nexo?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=NEXO


Even mooi
als efficiënt
De Hyundai NEXO heeft een aerodynamisch design met een zeer geringe luchtweerstand. Kenmer-
kend is het strakke front met LED-dagrijverlichtingunits. Die zijn visueel met elkaar verbonden door 
een dunne lijn van licht. Onder de dagrijverlichting bevindt zich Hyundai's kenmerkende Cascade-
grille, geflankeerd door driehoekige koplampen. Opvallend zijn de grote luchtinlaten en brede 
wielkasten die de luchtstroom over de wielen en de zijkant optimaliseren. Bekijk je de NEXO van 
dichtbij, dan valt op dat de portiergrepen ontbreken. Deze komen automatisch naar buiten bij het 
ontgrendelen van de deuren en verzinken weer zodra de auto 3 km/uur of sneller rijdt.

Onweerstaanbaar elektrisch.
Voor Femita.
We hebben allemaal een visie voor een beter morgen. 
Die van ons is om van de wereld een betere plek te 
maken voor jou, en voor mensen als Femita.

De Hyundai NEXO produceert als waterstofauto met een 
brandstofcel geen emissies. Hij zuivert juist de lucht in 
plaats van deze te vervuilen. Dit laat Femita vrij om zich 
te concentreren op het najagen van haar toekomstideaal 
met technologie die haar in staat stelt om te genieten van 
het leven, terwijl ze een positieve impact heeft op haar 
eigen leven en op dat van anderen.

• Femita Ayanbeku: Paralympisch atlete Verenigde Staten.



Waterstof, de 
toekomst van 
brandstof.
Wij geloven dat waterstofenergie de sleutel is tot succes 
voor het creëren van een duurzamere toekomst voor Femita, 
en voor ons allemaal.

De brandstofcel van de Hyundai NEXO genereert elektrici-
teit door het mengen van zuurstof met gecomprimeerde 
waterstof om een stroom aan elektronen op te wekken. Het 
is slim, efficiënt en stoot alleen schoon water uit.



Snel tanken, 
riante range.
Het vullen van de waterstoftanks kost slechts vijf 
minuten. Daarna kun je meer dan 600* kilometer 
afleggen voordat je weer moet tanken. Dat is 
gelijk aan de meeste benzineauto’s.

* Actieradius volgens de WLTP-cyclus. Hangt in de praktijk af van de 
omstandigheden, de rijstijl van de bestuurder en de temperatuur.



Een exterieur geïnspireerd op morgen.   
De Hyundai NEXO is een gewaagde stap richting een betere toekomst. Het design van de auto benadrukt dit en is gestroomlijnd en 
futuristisch tegelijk.

Een krachtig ogende Cascade-grille en horizontale LED-dagrijverlichting geven de NEXO een herkenbaar front. Zorgvuldige details – 
zoals de aerodynamisch perfecte automatisch inklapbare deurhendels – vormen een subtiele aanvulling op het strakke maar innova-
tieve ontwerp. 

• Automatisch inklapbare deurhendels.

• Luchttunnel in D-stijl.

• Verborgen ruiterwisser achter.

• Horizontale LED-dagrijverlichting.



Een interieur geïnspireerd op jou.   
Het stijlvolle en bijzonder praktische interieur van de Hyundai NEXO is zo ontworpen dat alles in het zicht én onder handbereik is. 
Een belangrijk onderdeel van het interieur is de brede middenconsole waarmee je comfortabel en veilig alles naar eigen wens instelt, 
zonder je ogen van de weg te hoeven halen.

Ruimte is er ook volop, met meer kofferruimte dan in elke andere waterstofauto met brandstofcel van dit moment.

Zoals je mag verwachten van een milieuvriendelijk voertuig als de Hyundai NEXO zijn alle onderdelen gemaakt van milieuvriendelijke 
materialen. Je geniet van nog meer gebruiksgemak en mogelijkheden, maar met een kleinere ecologische voetafdruk. Een prettige 
gedachte.

• Draadloos opladen.

• Blind-spot View Monitor (alleen i.c.m.  
PLUS-Pack).

• Ruime bagageruimte van 461 liter (VDA).

• 7-inch clusterdisplay en 12,3-inch navigatiescherm.



Hyundai SmartSense   
De Hyundai NEXO is uitgerust met innovatieve veiligheidssystemen, allemaal ondergebracht in het geavanceerde 
pakket rijassistentiesystemen genaamd Hyundai SmartSense. Wanneer wij aan veiligheid denken, denken we ook 
aan de veiligheid van morgen.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)*
Dit systeem is in drie fasen actief op basis van camera en sensoren. Het waarschuwt je eerst met 
optische en geluidssignalen. Vervolgens bedient het systeem de remmen als een aanrijding dreigt en 
in de laatste fase past het systeem maximale remkracht toe om een aanrijding te voorkomen of de 
gevolgen ervan te beperken.

* Forward Collision Warning (FCW) is onderdeel van deze voorziening. / * FCA - Camera Type detecteert alleen voertuigen.

Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC w/ S&G)
Dit systeem bewaakt automatisch de door jou vooraf ingestelde snelheid en houdt automatisch 
afstand tot de voorligger, zonder dat je het gas- of rempedaal hoeft te gebruiken.

Lane Keeping Assist (LKA) / Lane Following Assist (LFA)**
Een frontcamera detecteert de wegmarkeringen en wegranden en waarschuwt in eerste instantie 
met een visueel en geluidsignaal als de auto onbedoeld buiten de lijnen van de rijbaan of van de 
weg dreigt te raken. Indien nodig voert de auto een stuurcorrectie uit om de auto terug in een veilige 
baan te brengen.

** Lane Departure Warning (LDW) is onderdeel van deze voorziening.



Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)*
Radarsensoren in de achterbumper monitoren tijdens het achteruit rijden kruisend verkeer dat 
nadert van links en rechts. Indien nodig voert het systeem een noodstop uit om een aanrijding te 
voorkomen.

* Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning (RCCW) is onderdeel van deze voorziening.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
Radarsensoren in de achterbumper waarschuwen je voor naderend verkeer in de dode hoek van de 
auto. Indien nodig remt het systeem de auto af als er tijdens een rijstrookwissel een botsing dreigt 
te ontstaan.



Uitgelicht.

• Cascade-grille en horizontaal geplaatste  
LED-dagrij verlichting.

• Groot panoramadak (alleen i.c.m. PLUS-Pack).

• Shift-by-wire transmissie.

• Gesplitst koplampontwerp.

• Elektrisch bedienbare achterklep.

• Schakelpeddels (bediening regeneratief  
remmen).

• Achterlichten met LED-techniek.

• Luchtinlaten aan de voorzijde. 

• KRELL premium geluidsinstallatie (alleen i.c.m. 
PLUS-Pack).

• Surround View Monitor.

• 17” lichtmetalen velgen. • 19” lichtmetalen velgen 
(alleen i.c.m. PLUS-Pack).

• Smart Key.

• Geventileerde en verwarmbare voorstoelen 
(alleen i.c.m. PLUS-Pack).



Hyundai NEXO - Technische gegevens

●	= standaard
# = afhankelijk van gekozen uitvoering

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.

Motortype Electric

Versnellingen AT

Elektromotor

Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ●

Maximumvermogen kW (pk) 120 (163)

Maximumkoppel Nm 395

Batterij

Totale vermogen systeem kW 135

Vermogen batterij kW 40

Vermogen brandstofcel  kW 95

Brandstofcel dichtheid kW/l 3,1

Prestaties*

Maximumsnelheid (met PLUS-Pack) km/u 177 (179)

Luchtweerstand Cw 0,329

Waterstofverbruik (gecombineerd) kg/100 km 0,95 (WLTP)

CO2-emissie (gecombineerd) g/km 0

Actieradius (NEDC)  km 800

Actieradius (WLTP)  km 665

Ophanging

Voor: McPherson ●

Achter: multi-link ●

Remmen

Voor: geventileerde remschijven ●

Achter: remschijven ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ●

Rembekrachtiger: vacuüm ●

Wielen

Velgen: 7.0J x 17 lichtmetaal / Banden: 225/60 R17 (zonder PLUS-Pack) #

Velgen: 7.5J x 19 lichtmetaal / Banden: 245/45 R19 (met PLUS-Pack) #
 



Afmetingen (mm)

Hyundai NEXO - Technische gegevens

●	= standaard

Motortype Electric

Versnellingen AT

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig)  kg 1889 (1789)

Maximum toegelaten gewicht  kg 2340

Maximum daklast   kg 100

Afmetingen

Lengte   mm 4760

Breedte   mm 1860

Hoogte (met PLUS-Pack)  mm 1630 (1640)

Wielbasis  mm 2790

Spoorbreedte voor (met PLUS-Pack)   mm 1618 (1614)

Spoorbreedte achter (met PLUS-Pack) mm 1629 (1625)

Inhoud kofferruimte (VDA) l 461

Inhoud kofferruimte bij neergeklapte achterbank (VDA) l 1466

Waterstoftank: kg 6,33

l 156,6
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Shale gray (standaard)

Hyundai NEXO - Interieurkleuren

Copper (2) R3C Cocoon Silver
(2) V3S

White Cream (3)
TW3

Dusk Blue (3)
XB3

Titanium Grey ()
Y3G

Hyundai NEXO - Lakkleuren

Metallic (2) Mica parelmoer (3) Mat ()

zonder meerprijs zonder meerprijs € 895,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.



Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te 
laten inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie 
over de services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft de 
specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten worden 
ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder 
voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. 
Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of 
omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal 
beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per 1 januari 2019.

Wil je meer weten over dit model?  
Kijk dan op www.hyundai.nl

NEXO

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version

https://www.hyundai.nl/hyundai-nexo?utm_source=brochure&utm_medium=referral&utm_content=NEXO



