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Speciale serie GO! verdedigt onze nationale driekleur op
het EK 2016.
Speciale zomerserie “GO!” met unieke accenten onderstreept partnership van Hyundai met het
EK 2016 in Frankrijk. Beschikbaar op i10, i20 vijfdeurs en i30 vijfdeurs en Wagon.
Samen met de eerste lentekriebels komt Hyundai met een zomerse speciale serie die van toepassing is op de
i10 stadswagen (altijd vijfdeurs), de polyvalente i20 vijfdeurs en de ruime i30 vijfdeurs en Wagon. De GO! versies
vallen meteen op door hun GO-badge op de B-stijl van de wagen.

UITRUSTING DIE DE VOETBALFANS VERWENT
Hyundai is één van de weinige hoofdsponsors van de UEFA en van het EK 2016 in het bijzonder. Het merk wou
dan ook iets speciaals doen voor de echte fans en verwent hen dan ook met rijkelijk uitgeruste GO!-modellen. Zo
krijgt elke GO! speciale serie (ongeacht i10, i20 of i30) standaard een royale uitrusting. Een greep uit de lange
lijst:












Donker getinte ruiten
Airconditioning (automatisch met 2 zones op de i30 GO!)
Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels
4 elektrische ramen
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Cruise controle
Met leder overtrokken stuurwiel
Radio met Bluetooth-telefoon en USB voorziening
Lichtmetalen velgen (niet op i10)
Mistlichten met LED dagrijverlichting
...

De GO! speciale edities krijgen ook eigen interieuraccenten en/of specifieke bekleding van het meubilair. Zo zijn
er bijvoorbeeld blauwe accenten voor de i20 GO! en een blauw gestikt i30-logo in de hoofdsteunen van de i30
GO!. Dat maakt hen de ideale keuze voor die klanten individualiteit belangrijk vinden.

TAL VAN COMBINATIES MOGELIJK, 5 JAAR GEMOEDSRUST STANDAARD
Zowel de i10 GO!, de i20 GO! als de i30 GO! zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties en
versnellingsbakken. Zo behoren een 7-DCT versnellingsbak tot de mogelijkheden, en is de i20 en i30 GO! naar
keuze verkrijgbaar met zowel benzine- als dieselmotoren. Een gedetailleerd overzicht van alle mogelijke
combinaties en prijzen vind je in het overzicht hier.
Uiteraard genieten ook alle GO! speciale edities van het ongeëvenaarde Hyundai waarborgpakket van 5 jaar
volledige garantie met onbeperkte kilometers en een jaarlijkse gezondheidsinspectie.

