
 
 

Hyundai Belux zal de nieuwe Genesis commercialiseren 
vanaf september aan 64.999 €. 
 

• Hyundai Belux beslist om luxueus vlaggenschip te co mmercialiseren. 
• 1 versie, full option, geen opties meer mogelijk. 
• Altijd 3.8 GDi V6 met HTRAC vierwielaandrijving en 8-trapsautomaat. 
• 64.999 € is uitermate concurrentiële prijs. 
• Enkel bij select aantal Genesis-dealerships. 
• Genesis geniet ook van de 5 jaar onbeperkte waarbor g zonder 

kilometerbeperking. 
 

Kontich - 23/06/2014 –  Hyundai Belux heeft beslist om de Genesis – het ni euwe 

vlaggenschip dat recent op het salon van Genève wer d onthuld – te commercialiseren 
in België en Luxemburg. Genesis zal gecommercialise erd worden vanaf september. 

 
De nieuwe Hyundai Genesis (berline) is in meer dan één opzicht het paradepaardje van het 

merk. Met dit nieuwe premiummodel wil Hyundai haar know-how en technisch kunnen 

etaleren. Met Genesis doet Hyundai een opmerkelijke intrede in een beperkt stukje van het 

luxueuze E-Segment. De ambities van het model zijn beperkt; Genesis heeft dan ook als 

belangrijkste opdracht het luxueuze, technologische en esthetische visitekaartje te worden 

van Hyundai. Genesis belooft in alle opzichten een uitermate exclusieve verschijning te 

worden in het straatbeeld. 

 

3.8 V6 HTRAC ALL WHEEL DRIVE EN DRIVE SELECT MODE  

Genesis wordt beschikbaar in één enkele uitvoering, namelijk als 3.8 GDi V6 Executive. De 

V6 met directe benzine-inspuiting levert 315 pk en een koppel van 397 Nm. Standaard wordt 

de motor aan een Shifttronic automaat met 8 verhoudingen gekoppeld én aan de in-house 

ontwikkelde HTRAC vierwielaandrijving. Dit systeem biedt onder normale omstandigheden 

de ervaring van een achterwielaandrijver (100% tractie achteraan), maar kan wanneer nodig 

de trekkracht naar de voorwielen sturen. Het Drive Select Mode systeem zorgt dan weer 

voor de afstelling van de elektronisch gestuurde dempers (normaal, comfort of sport). 
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EXECUTIVE, ZONDER OPTIES 

Genesis krijgt altijd het Executive uitrustingsniveau mee. Vergeleken met de andere 

modellen in het E-segment, is de uitrusting werkelijk verbluffend. Bovendien blijft er geen 

enkele optie over, zelfs metaalkleur (keuze uit 10 kleuren) en de keuze van interieurkleur (5 

combinaties mogelijk) is in de prijs inbegrepen. De lijst van standaarduitrustingen is 

indrukwekkend. We pikken er enkele uit (volledige lijst achteraan dit persbericht): 

 

� Leder 

� Schuifdak 

� 9 airbags 

� Lane keeping assist 

� Head-up display met navigatieaanduidingen 

� Smart parking assist 

� 360° omgevingscamera’s 

� Automatische sluitingshulp van de deuren 

� Intelligente elektrische kofferklep 

� LED verlichting en omgevingsverlichting 

� Automatische grootlichtassistent 

� Radargestuurde cruise control 

� Automatisch noodstopsysteem 

� Dodehoekwaarschuwing 

� Rear Cross Traffic Alert System 

� Elektrische stoelen vooraan met geheugen, verwarmd en geventileerd 

� Elektrische stoelen achteraan, verwarmd en geventileerd 

� GPS – Multimedia – Lexicon premium audio 

� Keyless Go 

� Bi xenon koplampen met dynamische bochtverlichting 

 

ZEER CONCURRENTIËLE PRIJS 

Aan de nieuwe Genesis hangt een prijskaartje van 64.999 € inclusief BTW. Rekening 

houdend met de indrukwekkende standaarduitrusting die vaak duur betaald wordt (als optie) 

bij de concurrenten, is de Genesis 9 tot 22% goedkoper dan zijn directe rivalen. Bovendien 

geniet het model ook van de ongeëvenaarde waarborg van 5 jaar zonder kilometerbeperking. 

 

Genesis zal vanaf september besteld kunnen worden bij een select aantal aangeduide 

dealerships in België en Luxemburg. 

 

 


