
Hyundai i30 



Op 3 manieren
perfect voor jou.



Family, fun of fashion? Met zijn nieuwe, strakke ontwerp en de keuze uit drie carrosserievarianten – hatchback, Wagon en Fastback – past de nieuwe 
Hyundai i30 perfect bij jou. Wat je ook nodig hebt. Hij is voorzien van de allernieuwste veiligheids- en connectiviteitstechnologie en leverbaar met 
keuze uit twee zuinige aandrijflijnen, standaard met een 48-volt Mild Hybrid-systeem. Bovendien is hij verkrijgbaar in speciale N Line-uitvoeringen. 
Kortom, de nieuwe Hyundai i30 biedt alles waar je naar op zoek bent. En nog veel meer.





Slanke full-LED-koplampen met geïntegreerde, V-vormige dagrij-
verlichting.

Verchroomde accenten in de onderste bumper aan de achterzijde.

De schoonheid van  
elegante details.

De verfijnde vormen en precieze lijnen die de award-winnende Hyundai i30 zo succesvol maakten, zijn een nieuw 
leven ingeblazen met nieuwe, gedurfde designelementen. De grille is breder en expressiever, met een honingraat-
patroon en chromen accenten die echt opvallen. Daar wordt subtiele verfijning aan toegevoegd door de volledig 
nieuw ontworpen luchtinlaten met metalen vleugelaccenten. De nieuwe, slankere LED-koplampen en geïntegreerde 
V-vormige dagrijverlichting maken het elegante front-design helemaal af.



Elegant vanuit  
elke hoek.

Perfect gemodelleerde oppervlakken, een spits toelopend silhouet en expressieve ontwerp-
details geven de nieuwe Hyundai i30 een strakke uitstraling. Het profiel wordt geaccentueerd 
door de sterke karakterlijn, die van de nieuwe LED-koplampen vooraan elegant overloopt 
naar de achterste LED-combinatielampen. De dynamische Hyundai i30 is verkrijgbaar met 
nieuwe, diamantgeslepen 16-inch of 18-inch lichtmetalen velgen, die het verfijnde zijaanzicht 
compleet maken.







Sterker. Scherper.
Verfijnder.

Met zijn scherpe lijnen en elegante nieuwe features maakt de achterbumper echt een 
statement. De onderste bumperlijn is volledig opnieuw ontworpen en kenmerkt zich 
door dubbele chromen randen voor een exclusief tintje. De mistachterlichten zijn slanker 
en lager op de bumper geplaatst, om het visuele zwaartepunt dichter bij de grond te 
brengen. De nieuwe LED-combinatielampen achter hebben een V-vorm, die de voorste 
dagrijverlichting weerspiegelt. Dit creëert een elegante, symmetrische verbinding tussen 
de voor- en achterzijde, waardoor de Hyundai i30 een unieke lichtsignatuur krijgt.



Ontworpen om jou én al  
je spullen te vervoeren.  
De nieuwe i30 Wagon.  

De nieuwe i30 Wagon brengt schoonheid en royale ruimte samen, en tilt design naar een 
hoger niveau. Perfect gestroomlijnde oppervlakken, een taps toelopend silhouet en elegante 
nieuwe designdetails geven de i30 Wagon een sfeer van strakke en eenvoudige verfijning. 
Deze slimme stationwagon zet het segment op zijn kop met zijn verfrissend elegante ont-
werp in combinatie met veelzijdigheid en heel veel ruimte.







Complimenten  
gegarandeerd.
De nieuwe i30 Fastback.

Met zijn sierlijke lijnen en aflopende daklijn is de i30 Fastback gemaakt om de aandacht te 
trekken. De dynamische contouren en nieuwe ontwerpelementen maken dat de i30 Fastback 
zich onderscheidt van de massa, en dat er een gevoel van elegantie wordt gecreëerd. 



i30
De schoonheid
van krachtige details.

Met zijn gestroomlijnde uiterlijk, verfijnde oppervlakken en precieze lijnen boeit de nieuwe Hyundai i30 
vanuit elke hoek. En we tillen hem naar een nóg sportiever niveau, met in het oog springende design-
elementen die zijn geïnspireerd op de hoogwaardige Hyundai i30 N. Voor een sportievere look heeft het 
gewaagde nieuwe design van de Hyundai i30 in N Line-uitvoering krachtige details. Aan de voorzijde 
springen nieuwe LED-koplampen, V-vormige dagrijverlichting en de sierlijke nieuwe grille in het oog. 
Geïnspireerd door het design van straaljagers is de unieke zwarte grille nu breder en brutaler – en  
bena drukt deze samen met de nieuwe bumper de krachtige uitstraling en prestaties van de Hyundai  
i30 N Line. De openingen aan de zijkant zijn voorzien van lamellen die de aerodynamica optimaliseren.







De sportieve kant  
van style.

Slank en krachtig. De nieuwe Hyundai i30 N Line heeft een gedurfd exterieurdesign met 
een volledig nieuw ontworpen achterbumper die het dynamische karakter van de N Line- 
uitvoering nog meer benadrukt. De brede diffuser en dubbele chromen uitlaatpijpen  
zorgen voor een sterk statement en geven de achterkant een indrukwekkende, sportieve 
uitstraling. De mistachterlampen zijn verplaatst om het visuele zwaartepunt dichter bij de 
grond te brengen, voor nog meer flair. Geheel nieuwe 18-inch velgen benadrukken de 
sterke autosportgenen van de N Line.

Slanke full-LED-koplampen met geïntegreerde,  
V-vormige dagrijverlichting.

Verchroomd dubbel uitlaatsierstuk.



i30 Wagon 
Ontworpen voor  
veelzijdigheid.

De nieuwe Hyundai i30 Wagon N Line is prachtig vormgegeven en heeft een scherp ont-
werp, gemaakt om de aandacht te trekken. Hij past dankzij ruime veelzijdigheid perfect bij 
jouw behoeften, wat die ook zijn. De dynamische, op de autosport geïnspireerde N Line- 
bekleding is nu voor het eerst verkrijgbaar in de Hyundai i30 Wagon en onderging een  
uitgebreide ontwerp-update.







Hét bewijs dat ruimte 
en schoonheid perfect 
samengaan.
De Hyundai i30 Wagon N Line is een aantrekkelijke mix van verfijning, slimme connectiviteit en 
geavanceerde veiligheidstechnologieën. Deze sportieve gezinsauto vormt het ultieme bewijs 
dat ruimte en schoonheid perfect samengaan. Het ruime interieur past zich eenvoudig aan aan 
alles wat het leven te bieden heeft: werk, sport en alles daartussenin. Open de achterklep en 
verschaf jezelf toegang tot een riante laadruimte van 602 liter. En wanneer je grote of lange 
voorwerpen moet vervoeren, klap je gewoon de achterbank neer om de laadruimte snel uit te 
breiden tot een royale 1.650 liter.



i30 Fastback 
Zo stijlvol zie je  
het zelden.

Net als de rest van de Hyundai i30-familie is ook de i30 Fastback N Line vernieuwd voor een 
nog sportievere look. Hij heeft een strakke, aflopende daklijn en stijlvolle contouren, wat een 
sportieve uitstraling toevoegt aan het al iconische ontwerp van de Hyundai i30 Fastback. De 
achterbumper is overgenomen van de i30 Fastback N, met zijn opvallende rode accentlijn en 
driehoekige LED-mistlampen.

Behalve van de dynamische ontwerpkenmerken geniet je ook van een sportiever rijgevoel 
dankzij de speciaal afgestelde dempers en veren en de variabele uitlaatsound in combinatie 
met de 1,5-liter T-GDI-benzinemotor met 118 kW (160 pk).







Ontworpen om je te inspireren.

Design is meer dan alleen lijnen en vormen, het is een gevoel dat je krijgt. Het gevoel dat je bij elke blik 
 steeds weer iets anders ontdekt. Voor het ontwerp van de C-stijl en de achterruit lieten de designers zich 
inspireren door een druppel water en in combinatie met de schuin aflopende daklijn en stijlvolle contouren  
is de i30 Fastback N Line een echte eyecatcher. Aan de achterzijde gaat alle aandacht uit naar de stijlvolle 
achterbumper met zijn elegant gevormde, reflecterende rode accentlijn en driehoekige LED-mistlamp.



Geniet van de sportieve 
ruimte en het uitzicht.



Geniet van de sportieve 
ruimte en het uitzicht.



Stap in een nieuw
niveau van sportiviteit.

Stap binnen in het verbeterde interieur van de nieuwe i30 N Line met zijn 
exclusieve extra’s en rode stiksels en je waant je direct in een mooie sportauto. 
De met suèdeleder beklede sportstoelen zijn voorzien van het N-logo en voor een 
extra sportieve uitstraling zijn het stuurwiel en de stoelbekleding afgewerkt met 
rood stiksel. De versnellingspook van de N Line-uitvoering is voorzien van het 
N-logo, een rode accentlijn en lederen inzetstukken voor meer grip en meer 
autosportgevoel.
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Highlights comfort

Panoramisch schuif-/kanteldak
Leun achterover, ontspan en geniet van de wind door je haren. Het panoramische schuif-/
kanteldak zorgt ervoor dat het ruime interieur nog ruimer aanvoelt.
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Achteruitrijcamera
De achteruitrijcamera geeft zicht op de omgeving achter de auto. Zodra je achteruit rijdt, 
krijg je in beeld wat er achter je gebeurt. De begeleidingslijnen bewegen mee met je stuur-
bewegingen. Achteruitrijden was nog nooit zo eenvoudig.

Draadloos opladen
Laad je smartphone draadloos op in de middenconsole. Daardoor kun je optimaal gebruik-
maken van de mogelijkheden van je smartphone, terwijl je je aandacht op de weg houdt.
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Geniet van state-of- 
the-art connectiviteit.

Om jou de nieuwste technologieën te bieden die het leven makkelijker maken – en 
je rit aangenamer – bevat de nieuwe Hyundai i30 de geavanceerde connectiviteit 
die je tegenwoordig van een slimme auto mag verwachten. Dus is hij voorzien van 
een state-of-the-art 10,25-inch ‘zwevende’ touchscreen die 3D-navigatie en Hyundai 
Bluelink integreert. Koppel je smartphone met het systeem en bedien ook je muziek, 
telefoon en app-functies direct via dit grote scherm. Uiteraard is ook draadloos 
opladen van je smartphone mogelijk, voor nog meer gemak.







Meer efficiëntie.
Meer keuze.
Betere aandrijflijnen.

De nieuwe Hyundai i30 is verkrijgbaar met keuze uit twee zuinige benzinemotoren, variërend 
in vermogen van 120 pk (88,2 kW) tot 160 pk (117,6 kW). De Mild Hybrid-technologie draagt bij 
aan een aanzienlijke reductie van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. De motoren zijn  
te combineren met een nieuw ontwikkelde Intelligent Manual Transmission (iMT): een hand-
geschakelde zesversnellingsbak die – voor extra brandstofbesparing – ontkoppelt als je het 
gaspedaal loslaat. Of kies voor de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT).

De Hyundai i30 en i30 Fastback in N Line-uitvoering hebben voor een nóg dynamischer  
rijgedrag speciaal afgestelde veren en besturing (leverbaar in combinatie met de 1.5 T-GDI- 
benzinemotor met 118 kW (160 pk).



Geavanceerde brandstofbesparende technologie. 

48V Mild Hybrid
Bespaar brandstof en verlaag de uitstoot met het standaard 48-volt Mild Hybrid-systeem dat de verbrandingsmotor ondersteunt met extra koppel van 60 Nm tijdens accelereren – 
afhankelijk van de oplaadstatus van de accu en de mate van acceleratie. Hierdoor worden het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de aandrijflijn aanzienlijk verbeterd. Het 
hybridesysteem is uitermate geschikt voor stadsverkeer, omdat het de verbrandingsmotor ondersteunt bij korte acceleraties waardoor brandstof wordt bespaard. Simpel gezegd 
bestaat de technologie uit een 48-voltbatterij, een Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) en een laagspanning DC/DC-omvormer. Onder de bagageruimte achterin bevindt zich de 
0,44 kWh lithium-ion-accu die het hybridesysteem van elektriciteit voorziet. De MHSG is gekoppeld aan de motor, een riem verbindt de generator met de krukas van de motor. De 
MHSG recupereert kinetische remenergie door deze om te zetten in elektriciteit en op te slaan in de batterij voor later gebruik.



Intelligent Manual Transmission
De Intelligent Manual Transmission (iMT) is een handgeschakelde zesversnellingsbak die – voor extra brandstofbesparing – ontkoppelt wanneer de bestuurder het gaspedaal loslaat.



Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is er Hyundai 
Bluelink, dat je via een app inzage geeft in onder meer de status van de 
auto, je ritten en de locatie van de auto. Met Hyundai Bluelink in combinatie 
met LIVE Services wordt autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger. 
Bovendien kun je Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen.

Je kunt de Bluelink-app downloaden in de Play Store (Google) en de App 
Store (Apple).

Altijd
connected.





Bluelink in combinatie met  
LIVE Services.
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is inbe-
grepen – zijn de mogelijkheden van Bluelink ongekend. LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’- 
services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weerberichten, worden 
via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets 
te activeren en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en 
het systeem doet de rest.



Op afstand ver-/ontgrendelen 
Ben je vergeten je Hyundai i30 af te sluiten? 
Maak je geen zorgen, hij laat het je weten door 
via de Bluelink-app een pushbericht naar je 
smartphone te sturen. Vervolgens kun je de auto 
via die app, na het invoeren van een pincode, 
met slechts een druk op de knop alsnog ver-
grendelen.

On-demand diagnose 
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone 
een volledige diagnose van de technische staat 
van je Hyundai i30 laten uitvoeren.

Bestemming versturen naar de auto 
Is je Hyundai i30 uitgerust met het navigatie        - 
sy steem, dan kun je de Bluelink-app gebruiken 
om je bestemming op te zoeken terwijl je niet in 
de auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens 
met het navigatiesysteem in de auto en je route 
wordt geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij 
dat wil.

‘Find my car’ 
Weet je niet meer precies waar je je Hyundai i30 
hebt geparkeerd? Geen probleem. De ‘Find my 
car’-functie in de Bluelink-app toont je de exacte 
(parkeer)locatie van je Hyundai i30. Daardoor 
vind je hem altijd makkelijk terug op een groot 
parkeerterrein of in een volle parkeergarage.

Actuele brandstofprijzen 
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de 
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaal-
mogelijkheden.

Vind eenvoudig een parkeerplaats 
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in 
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs  
de weg.

Connected Routing
Geniet van een nauwkeurigere voorspelling van 
de drukte op de weg, een preciezere berekening 
van de aankomsttijd en betrouwbaardere route-
berekeningen. Met Connected Routing wordt de 
route niet meer berekend door de processor van 
het navigatiesysteem in de auto, maar door een 
krachtige server in de Hyundai-cloud.

Last Mile Guidance
Wanneer je je Hyundai i30 moet parkeren voor-
dat je de bestemming bereikt, kun je de navigatie 
van de auto overdragen aan de Bluelink-app. Met 
behulp van augmented reality begeleidt jouw 
smartphone je precies naar waar jij naartoe wilt.
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Hyundai SmartSense
Extra veiligheid en gemoedsrust.

Met Hyundai SmartSense, onze geavanceerde assistentiesystemen, biedt elke nieuwe Hyundai het
nieuwste op het gebied van actieve veiligheid. Van automatisch remmen of snelheid minderen tot
aan het signaleren van voertuigen in de dodehoek; SmartSense waarschuwt je voor alle mogelijke
gevaren rondom de auto – om jou extra veiligheid en gemoedsrust te geven.



Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Met behulp van twee radarsensoren onder in de  
achterbumper waarschuwt BCA je voor verkeer in  
de dodehoek. Schakel je de richtingaanwijzer in,  
dan klinkt er een akoestische waarschuwing en wordt 
er tegenstuur ingezet.

Driver Attention Warning (DAW)
Waarschuwt je wanneer je tekenen van vermoeidheid 
vertoont, om zo een potentieel ongeluk te voorkomen. 
DAW monitort je rijgedrag en adviseert zo nodig een 
pauze.

Lane Following Assist (LFA)
Dit systeem houdt de auto in het midden van zijn 
rijstrook bij snelheden tot 150 km/uur, zowel op de 
snelweg als in de stad.

Intelligente snelheidslimietwaarschuwing (ISLW)
Herkent snelheidsborden en geeft de snelheidslimiet 
en een eventueel inhaalverbod in real-time weer op 
het navigatiesysteemscherm en het TFT-scherm.

Lane Keeping Assist (LKA)
Gebruikt de camera aan de voorzijde om de i30  
binnen de lijnen van de rijbaan te houden. Ga je over 
de wegmarkering heen zonder dat je de richtingaan-
wijzer inschakelt, dan waarschuwt LKA met een 
optisch of geluidssignaal en voert indien nodig een 
stuurcorrectie uit.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Als je achteruitrijdt, waarschuwt RCCW je met 
optische en geluidssignalen als een voertuig van opzij 
nadert en remt desnoods de i30 ook automatisch af.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met  
voetgangersdetectie
Waarschuwt op basis van de input van radar en  
camerasensoren voor noodsituaties. Indien nodig 
remt de auto automatisch. FCA treedt in werking als 
het een voertuig, fietser of voetganger vóór de auto 
detecteert.

High Beam Assist (HBA)
Minder stress en maximaal zicht. HBA signaleert 
tegemoetkomende voertuigen en voorliggers in 
dezelfde rijstrook en past de verlichting daar auto-
matisch op aan.



Accessoires:
aan jou de keuze.

Pas de Hyundai i30 helemaal naar jouw 
eigen smaak aan, bijvoorbeeld met 
fraaie lichtmetalen velgen of de handige 
uitstapverlichting. Op vakantie met de 
caravan, een fietstochtje maken? Wat je 
ook wilt vervoeren, met de originele  
accessoires van Hyundai kun je alle  
kanten op met jouw i30.

Meer weten?  
Kijk voor uitgebreide informatie over alle
leverbare accessoires op www.hyundai.nl.

Uitstapverlichting  
Uitstappen in het donker en dan je voet in een diepe plas zetten? Niet meer met deze 
handige uitstapverlichting! Wanneer je het portier opent, schijnt de uitstapverlichting 
je bij. Verkrijgbaar met i30- of Hyundai-logo of zonder logo (niet afgebeeld).

Hyundai Glasscoat
Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt je Hyundai  
i30 tegen weers invloeden en andere omgevingsfactoren. Inclusief 
5 jaar garantie en een koffer met aftercare-producten om je  
Hyundai in topconditie te houden.

Lichtmetalen velgen Of je nu een stoere, een chique of 
een sportieve look wilt; hét accessoire om je Hyundai 
i30 helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien zijn 
lichtmetalen velgen. De wielen bepalen namelijk voor 
een groot deel de uitstraling van een auto. Alle velgen 
zijn speciaal getest en goedgekeurd voor de Hyundai 
i30. Ga langs bij je Hyundai-dealer of bekijk de diverse 
mogelijkheden in de car configurator op Hyundai.nl 
om te bepalen welke lichtmetalen velgen het beste bij 
jouw Hyundai i30 passen. Uiteraard kun je deze velgen 
ook gebruiken in combinatie met winterbanden.

Bagagesystemen en trekhaken 
Of je nu op wintersport gaat, de fietsen wilt meenemen of veel bagage kwijt moet, Hyundai heeft overal een oplossing voor (afneembare trekhaak niet leverbaar 
op i30 Fastback N Line- en N Line Sky-uitvoering).
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De meeste kennis, de beste service, de juiste 
gereedschappen en originele Hyundai-onder-
delen tegen transparante, gunstige prijzen. Bij 
de Hyundai-dealer is jouw Hyundai in goede 
handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het 
nu om groot of klein onderhoud, APK, een 
autoverzekering of directe hulp bij een lekke 
band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte 
ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen 
ander. Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, 
met onder meer:

% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
% APK
% Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
% Hyundai Verlengde Garantie
% Hyundai Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice
% Hyundai Aircoservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel

Service op maat.

Een website alleen voor jou

Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundai- 
account aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel 
 eenvoudig je persoonlijke gegevens én de gegevens van  
je Hyundai inzien, wijzigen en aanvullen. 

% Inzicht in de onderhoudshistorie van jouw Hyundai
% Snel online afspraken inplannen bij jouw Hyundai-dealer
% Herinneringen ontvangen voor onderhoudsbeurt en APK
% Downloaden instructieboekjes
% Handige tips en doe-het-zelf-instructievideo’s
% Het laatste Hyundai-nieuws
% Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als 

 Hyundai-rijder
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Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten  
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.   
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10 
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante 
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.  

 
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duur-
zaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer 
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft 
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai 
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren 
alle denk bare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride, 
mild- hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren 
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren. 
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van 
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn 
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele 
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het 
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol  
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie  
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze 
waterstofmaatschappij.

Onze toekomst, 
jóuw toekomst.
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Meer weten?
Wil je meer weten over de 
Hyundai i30? Ga voor 
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.nl/hyundai-i30.

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. Zie voor de actuele 
garantievoorwaarden www.hyundai.nl. M
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