


UITRUSTING

EXECUTIVE

BUITENUITRUSTING

Bumpers en buitenspiegels in koetswerkkleur

Deurgrepen met verschroomde sierstrip en omgevingsverlichting

Raamomlijsting in gesatineerd chroom

Bi-xenon koplampen met dynamische bochtverlichting, koplampsproeiers, automatische 
hoogteregeling en automatische grootlichtassistent

LED mistlichten vooraan 

LED-dagrijverlichting

19” lichtmetalen velgen met banden 245/40 R19 (voor) en 275/35 R19 (achter)

Tijdelijk reservewiel met aluminium velg

Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels

Buitenspiegels met LED omgevingsverlichting en geïntegreerde LED richtingaanwijzers

Ontdooiing ruitenwissers vooraan

Zonwerende beglazing (voorruit, deuren en achterruit)

Smart Parking Assist System met parkeersensoren voor- en achteraan

Elektrische kofferklep met sensor voor automatische opening

LED achterlichten

Automatische sluitingshulp van de deuren

360° omgevingscamera's: voor- en achteruitrijcamera en laterale camera's onder de 
buitenspiegels

Elektrisch panoramisch open dak

BINNENUITRUSTING

Lederen stuurwiel met stuurwielbediening

Elektrisch in de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel, met geheugenfunctie

Multimediasysteem met 9,2" kleuren TFT-display met audio/navigatie, DVD-lezer, 'DIS' 
multimedia controller, aux -en USB-aansluiting

Lexicon premium audiosysteem met 17 luidsprekers en subwoofer

Bluetooth telefoonvoorbereiding 

Keyless Go systeem met alarm

Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan met auto up/down functie en antiklembeveiliging

Zetelbekleding in Nappa leder

Elektrisch verstelbare voorzetels met lendensteun

Elektrisch in de hoogte regelbare voorzetels

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel met uitschuifbaar zitkussen, instelbare zijsteun, com-
fortinstapfunctie en geheugen

Elektrisch verstelbare achterste zitplaatsen 60:40, met bedieningspaneel voor voorste passagierszetel

Centrale armsteun achteraan met opbergvak en bekerhouders

Verwarmde zetels voor- en achteraan

Geventileerde zetels voor- en achteraan

Verwarmd stuurwiel

Automatisch dimmende binnenspiegel

Licht- en regensensor

Dakconsole met kaartleeslampjes en brilhouder

Koffer met dubbele bodem, sjorhaken en bagagenet

In de achterdeuren geïntegreerde zonnegordijnen

Elektrische zonwering achteraan

12V-aansluiting interieur

Centrale armsteun vooraan met opbergvak

Automatische airconditioning met drie zones (links/rechts/achter); automatisch ontwase-
mingssysteem en CO2 sensor

Bekerhouders voor- en achteraan

Radargestuurde Cruise Control (met automatische remfunctie)

Supervision cluster met 7" kleuren TFT-display

VEILIGHEID EN TECHNOLOGIE

ABS remsysteem met EBD en BAS

Electronic Stability Program (ESP)

Vehicle Stability Management (VSM)

Actieve motorkap: bescherming voetganger bij aanrijding

Pre safe belt: crashdetectie, waarschuwing en voorbereiding veiligheidssytemen

Elektronisch gestuurde ophanging met drive mode selection

HTRAC: elektronische vierwielaandrijving

Isofix-bevestigingspunten achteraan

Hoofdsteunen met anti-whiplashfunctie vooraan, verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan

Anti-diefstalsysteem met immobilizer

9 airbags: frontale airbags, laterale airbags voor- en achteraan, gordijnairbags voor- en 
achteraan en knieairbag bestuurder 

Uitschakelbare passagiersairbag

Elektronische parkeerrem met auto hold functie

Lane Keeping Assistant met dynamische stuurcorrectie 

Blind Spot Detection system: dodehoekwaarschuwing

Rear Cross Traffic Alert (RCTA): waarschuwing zijdelings achterkomend verkeer

Autonomous Emergency Braking (AEB): automatisch remsysteem met noodstop

Bandendrukcontrolesysteem (TMPS)

Head Up Display (HUD): projectie van rij-informatie op de voorruit
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INTERIEURAFWERKINGEN

DE DOORGEDREVEN ZORGZAAMHEID VAN DE GENESIS

Houtinleg (Black Ash)

Houtinleg (Black Ash)Premium leder (Ivoor)

INTERIEUR IVOOR

Houtinleg (Walnoot)Premium leder (Bruin)

Houtinleg (Walnoot)Premium leder (Beige)

INTERIEUR BEIGE

INTERIEUR BRUIN TWO-TONE
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Houtinleg (Black Ash)Premium leder (Grijs)

INTERIEUR GRIJS

Houtinleg (Black Ash)Premium leder (Zwart)

INTERIEUR ZWART

KOETSWERKKLEUREN

Marble White YW6 

Sand Opal P6Y

Platinum Silver Y6S 

Burgundy Red YR6 

Polished Metal V6S

Tan Brown YN6 

Urban Gray U6G

Haze Blue XU6 

Onyx Black YB6 

Coast Blue WU6
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN (EENHEID: MM)

Motor 3.8 GDI V6 A/T HTRAC

Brandstof Benzine

Aantal cilinders V6

Aantal kleppen per cilinder 4

Cilinderinhoud (cm3) 3.778

Compressieverhouding 11,5

Vermogen  232 kW/ 315 pk bij 6.000 tpm

Koppel  397 Nm bij 5.000 tpm

Fiscaal vermogen 19

Emissienorm Euro 5

Aantal versnellingen Automaat 8

Aantal zitplaatsen 5 plaatsen

Aandrijving 4WD HTRAC-systeem

Stuurinrichting 

Miniumum draaicirkel (m) 11,4

Remmen 

Vooraan Geventileerde schijfremmen

Achteraan Geventileerde schijfremmen

Ophanging

Vooraan Onafhankelijk met McPherson veerpoten

Achteraan Multilink

Bandenmaat 245/40R19 (voor) / 275/35R19 (achter)

Verbruik

Buiten bebouwde kom (l/100km) 8,9

Binnen bebouwde kom (1/100 km) 16,2

Gemengd verkeer (1/100 km) 11,6

Gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) 270

Prestaties

 Acceleratie 0-100 km/u (s) 6,8

Topsnelheid (km/u) 240

Buitenafmetingen (mm)

Lengte 4.990

Breedte 1.890

Hoogte 1.480

Wielbasis 3.010

Gewichten (kg) 

Rijklaar gewicht (min.) 1.980

Rijklaar gewicht (max.) 2.075

Hoogst toegelaten gewicht 2.520

Sleepvermogen geremd -

Sleepvermogen niet-geremd -

Maximale dakbelasting -

Brandstoftank (l) 77

Kofferruimte (min./max.) (l, VDA) 493
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J AAR

Waarborg
zonder
kilometer
beperking

We staan steeds aan uw zijde
Uw vertrek met uw nieuwe Genesis uit de showroom is slechts het begin van een lange en gelukkige relatie. 

We hebben een aantal programma’s voorbereid die zorgen dat dit ook zo blijft.

C A R EC A R E

C A R E

C A R E

Koop een auto die met u meegroeit
Op elk moment in uw leven met de ideale wagen rijden. Dat kan! Voortaan rijdt u voor een 
maandelijks bedrag met een nieuwe Hyundai, dag in dag uit. Het onderhoudscontract is 
inbegrepen in het maandelijks bedrag dat u betaalt. En u hoeft geen voorschot te betalen. Groeit 
u uit deze wagen, doordat uw gezin uitbreidt bijvoorbeeld? Dan stapt u gewoon over naar een 
nieuwe Hyundai die beter past bij die fase in uw leven.

De voordelen van Hyundai Care:
• Rij altijd met een nieuwe wagen.
• Verander in functie van uw noden.
• Lage vaste maandelijkse afl ossingen.
• Geen onvoorziene kosten (onderhoudscontract inbegrepen).
• Geen verplicht voorschot.

C A R EL E A S E

L E A S E

L E A S E

Hyundai Lease: betaal enkel de kilometers die u werkelijk afl egt
Hyundai Lease is een uniek huurcontract voor bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen.

De voordelen op een rijtje:
• U betaalt enkel voor het werkelijke gebruik van uw wagen.
• U bent verlost van de problemen ivm de aankoop, doorverkoop en het gebruik 

van het voertuig.
• U krijgt één maandelijkse factuur voor al uw autokosten, alle toeslagen 

worden dus gegroepeerd.
• U geniet tal van fi scale en fi nanciële voordelen: zo hoeft u de BTW niet voor te fi nancieren 

en sparen de maandelijkse betalingen uw kredietlijnen, onderhoudsfacturen worden op de 
resultatenrekening geboekt als huurkosten, enz.

Hyundai Lease: dé Fleetoplossing
• U besteedt het beheer van uw voertuigvloot uit aan een gespecialiseerde dienstverlener.
• Hyundai Lease zorgt voor de fi nanciële afhandeling en biedt u een volledig assortiment fl exibele 

diensten (onderhoud, bandenvervanging, verzekering, brandstof, enz.)
• Op maat van uw bedrijf en uw behoeften: contracttermijnen tussen 12 en 84 maanden en tussen 

10.000 en 200.000 km per jaar voor een vast maandelijks bedrag.

5 Year Triple Care

Totale waarborg zonder kilometerbeperking
Onze vijf jaar waarborg op nieuwe wagens is het levende bewijs van ons grenzeloze vertrouwen 
in onze producten. U geniet vijf jaar zorgeloos rijden, vijf jaar pechverhelping en vijf jaar jaarlijkse 
check-ups om problemen te voorkomen. 
En dat alles zonder kilometerbeperking.

12 jaar garantie tegen perforatie
Bovenop onze vijf jaar totale garantie op nieuwe wagens bieden we ook twaalf jaar garantie tegen 
perforatie van het koetswerk van binnenuit.

De Hyundai verzekering

• Een nieuwe wagen zonder ook maar 1 euro op te leggen? De Hyundai omniumverzekering: 
een verzekering die niets aan het toeval overlaat! Indien u uw nieuwe Hyundai omnium verzekert 
bij Hyundai Insurance, geniet u gratis van het aanbod dat uw wagen gedurende 2 jaar zijn 
cataloguswaarde blijft behouden!
Dit betekent dat wanneer bij een ongeval uw Hyundai “totaal verlies” wordt verklaard, uw verdeler 
uw Hyundai vervangt. En dit door een nieuwe Hyundai van dezelfde waarde als de oorspronkelijk 
verzekerde waarde. Voor meer informatie, contacteer uw erkende Hyundai verdeler.

• Bel op het nr. 02/244.22.87 en vraag uw vrijblijvende offerte... zonder formaliteiten. 
Hyundai Insurance is een product van K.M.C. (CBFA 46528), gemandateerd door 
Corona N.V. (CBFA 0435).

De Hyundai fi nanciering

• Betalen op uw eigen ritme... Het kan !
• Betaal geen euro teveel met Hyundai Finance: Hyundai Finance zorgt steeds voor uw 

fi nancieringsformule op UW maat.
• Om meer te weten, raadpleeg uw Hyundai verdeler.

Mensen verwachten meer van individuele mobiliteit dan louter een handige manier om van A naar B te geraken. De oude opvatting over wagens 
is achterhaald. Een wagen vertegenwoordigt de lifestyle van zijn gebruiker en is een integraal deel van zijn leven. Tegelijk heeft de auto-
industrie drastische wijzigingen ondergaan. Hyundai Motor Company is op korte tijd uitgegroeid tot n van ‘s werelds grootste autofabrikanten, 
geruggensteund door een productie-capaciteit van wereldformaat en superieure kwaliteit. Ondertussen hebben we een punt bereikt waarop een 
kwalitatieve aanpak aan de orde is om onze klanten grootse idee n en relevante oplossingen aan te reiken. Dit is een opportuniteit om verder te 
evolueren en we hebben dan ook een nieuwe merkslogan ontwikkeld die onze bereidheid om een grote sprong te maken weerspiegelt. Met dit 
nieuwe leitmotiv en de nieuwe manier van denken die aan de basis ervan ligt, zijn we vastberaden om een bedrijf te worden dat zichzelf continu 
uitdaagt om nieuwe mogelijkheden voor mens en planeet uit te diepen.

www.facebook.com/hyundaiworldwide 
www.youtube.com/hyundaiworldwide

plus.google.com/+hyundai

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

14.001593
Copyright © 2014 Korean Motor Company. Alle rechten voorbehouden. 
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