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De Hyundai GO! modellen: partnership met FIFA - WK
Brazilië resulteert in speciale reeksen met interessante
uitrustingspaketten.
•
•
•

Speciale WK-reeks op 5 populaire Hyundai-modellen.
i20, ix20, i30, i40 en ix35 krijgen interessante uitrustingspaketten.
5 jaar volledige waarborg met onbeperkte kilometers.

Kontich - 23/05/2014 – Als hoofdsponsor van het WK voetbal zorgt Hyundai dezer
dagen voor heel wat animo in de showrooms. Naast animatie en leuke gadgets, zijn
het vooral de speciale “GO!”-series die in het oog springen.
Waar voor je geld: dat blijft een vaste waarde van Hyundai. De modellen van het merk
kunnen daartoe niet alleen bogen op een hoogstaande kwaliteit, die onderstreept wordt door
het ‘5 Year Unlimited Warranty’-pakket, maar ook een uitzonderlijk gunstige verhouding
prijs-uitrusting. Dat geldt in het bijzonder voor de nieuwe Go!-versies van de Hyundai i20,
ix20, i30, i40 en de onlangs gefacelifte ix35.
Over bepaalde tot de verbeelding sprekende voorzieningen kunnen beschikken zonder
daarvoor diep in de geldbuidel te moeten tasten: dat is wat de meeste klanten willen.
Hyundai komt tegemoet aan deze vraag door van de populairste modelvarianten een Go!versie te lanceren. Die pakt niet alleen uit met een rijkelijke basisuitrusting voor een scherpe
catalogusprijs, maar biedt de koper ook de kans om voor een klein supplement een riant
optiepakket toe te voegen.

OVERZICHT
i20 Go!: 1.2i, 1.4i Aut., 1.1 CRDi
Met standaard airconditioning, radio CD/MP3 met AUX- en USB-aansluiting, 6 airbags, ESP,
telefoonvoorbereiding met Bluetooth, mistlichten vooraan met LED-dagrijverlichting, 15”
lichtmetalen velgen, cruise control, privacy glass achteraan.
Go! Plus Pack (optie): Elektrisch open dak, zetelbekleding in leder/stof, automatische airco,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, elektrische ruiten achteraan.
Er is al een i20 Go! vanaf € 14.549.

ix20 Go!: 1.4i, 1.6 Aut., 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
Met standaard automatische airconditioning, telefoonvoorbereiding met Bluetooth, 16”
lichtmetalen velgen, privacy glass achteraan, radio CD/MP3 met AUX- en USB-aansluiting,
verschuif- en neerklapbare achterbank, elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Go! Navi Pack (optie): Navigatiesysteem
achteruitrijcamera, elektrisch panoramisch dak.
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Er is al een ix20 Go! vanaf € 18.349.

i30! Go (3d, 5d & Wagon): 1.4i , 1.6 GDi, 1.6 CRDi 110
Met standaard automatische dual-zone airconditioning, cruise control met snelheidsbegrenzer, parkeersensoren achteraan, 16” lichtmetalen velgen, mistlichten vooraan met
LED-dagrijverlichting, radio CD/MP3 met Bluetooth en AUX-/USB-aansluiting, regen- en
lichtsensor, privacy glass achteraan
Go! Plus Pack (optie): Elektrisch panoramisch open dak, 17” lichtmetalen velgen,
navigatiesysteem met touchscreen en geïntegreerde achteruitrijcamera, buitenspiegels in
Phantom Black (niet op 3-deurs).
Er is al een i30 Go! vanaf € 20.049.

i40 Go! (Sedan & Wagon): 1.6 GDi, 1.7 CRDi 115, 1.7 CRDi 136, 1.7 CRDi 136 Aut.
Met standaard automatische dual zone airconditioning, navigatiesysteem met geïntegreerde
achteruitrijcamera, cruise control met snelheidsbegrenzer, parkeersensoren voor- en
achteraan, regen-& lichtsensor en zelfdimmende binnenspiegel, 17” lichtmetalen velgen,
halogeenkoplampen met LED-dagrijverlichting, Premium audiosysteem met externe
versterker en subwoofer, Keyless Go-systeem.
Go! Plus Pack (optie): Lederen interieur en verwarmde zetels vooraan, 18” lichtmetalen
velgen, elektrisch panoramisch open dak.
Er is al een i40 Go! vanaf € 27.099.

ix35 Go!: 1.6 GDi, 1.7 CRDi 115, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 CRDi 4WD Aut.
Met standaard automatische dual zone airconditioning, navigatiesysteem met geïntegreerde
achteruitrijcamera, 17” lichtmetalen velgen, privacy glass achteraan, regen- en lichtsensor,
cruise control, parkeersensoren achteraan, verwarmde zetels voor- en achteraan,
zetelbekleding in leder/stof.
Go! Plus Pack (optie): Lichtmetalen velgen 18" (niet op 1.6 GDi), bi-Xenonkoplampen met
koplampsproeiers en automatische niveauregeling, elektrisch panoramisch open dak,
lederen zetelbekleding (zwart), keyless Go systeem (sleutelloze toegang), supervision
cluster met 4,2” TFT kleurendisplay, flex Steer variabele stuurbekrachtiging, verwarmd
stuurwiel (niet op 1.6 GDi), parkeersensoren vooraan, ISG Start/Stop systeem (enkel op 1.6
GDi), zwarte buitenspiegels.
Er is al een ix35 Go! vanaf € 25.949.

