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Hyundai Fleet lanceert de Business Editions op vijf
modellen, gericht op de fleetmarkt en KMO’s.
•
•
•
•
•

Business Editions op 5 modellen, 7 koetswerkvarianten.
Nieuw gamma richt zich op de fleetmarkt en KMO’s.
Uitrusting op maat van de veelrijders.
Meest uitgebreide garantiepakket in de markt met 5 jaar totale waarborg.
Nettoprijzen-politiek.

Kontich - 19/02/2014 – Hyundai zet z’n opmars onverstoord verder en zal zich in de
toekomst nog meer focussen op de fleetmarkt. Om de kleine tot middelgrote
wagenparken te bewerken, lanceert het merk nu de Business Editions. Met niet
minder dan zeven verschillende koetswerkvarianten in Business Edition-uitvoering,
dekt Hyundai maar liefst 80% van de markt waarin de KMO’s wagens kopen.
Vijf modellen, zeven koetswerkvarianten en één enkele combinatie qua motorisatie en
uitrusting; zo eenvoudig is de opbouw van het nieuwe gamma aan Business Editionmodellen. Hyundai Belux koos voor de 7 modellen die het populairst zijn binnen de
fleetmarkt en binnen de wagenparken van kleine tot middelgrote bedrijven. Zo is er nu een
Business Edition van de i20 vijfdeurs, de ix20, de i30 vijfdeurs, de i30 Wagon, de i40 Sedan,
de i40 Wagon en tot slot de ix35. De Business Edition van elk van deze modellen, krijgt de
voor de fleetmarkt meest gevraagde en/of interessante motorisatie:
i20 5d 1.1 CRDi – 75 pk – 99g CO2
ix20 1.4 CRDi – 90 pk – 114g CO2
i30 5d 1.6 CRDi – 110 pk – 97g CO2
i30 Wagon 1.6 CRDi – 110 pk – 110g CO2
i40 Sedan 1.7 CRDi – 115 pk – 113g CO2
i40 Wagon 1.7 CRDi – 115 pk – 113g CO2
ix35 1.7 CRDi – 115 pk – 139g CO2

SPECIFIEK UITGERUST VOOR FLEETRIJDERS
Fleetrijders houden van een transparante benadering bij de aankoop van een firmawagen.
De Hyundai Business Editions zijn dan ook afgestemd op de wensen en noden van die
specifieke doelgroep. Zo biedt elke Hyundai Business Edition een zeer uitgebreide
veiligheids- en comfortuitrusting met onder meer (en al vanaf de i20):
Metaalkleur
Airconditioning
Gekoeld handschoenkastje
Radio/CD/MP3 met aux en USB-aansluiting
Navigatiesysteem
Bluetooth voorbereiding
Boordcomputer
Elektrisch verstelbare spiegels
Parkeersensoren
Neerklapbare achterbank in ongelijke delen
Hoe hoger in het gamma, hoe uitgebreider de uitrusting van de Business Editions nog wordt.
Zo krijgt bijvoorbeeld de i30 Business Editions ook nog alu velgen, mistlichten,
automatische bi-zone klimaatregeling, een navigatiesysteem met achteruitrijcamera en
cruise control met snelheidsbegrenzer. De i40 Business Editions bieden (bovenop de
eerder vermelde uitrusting) alles wat de veelrijder kan wensen: keyless go startsysteem,
lichtsensor, regensensor, premium soundsystem, parkeersensoren vooraan, elektrisch
verstelbare bestuurderszetel,… In optie kan de i40 Business Edition klant overigens nog
kiezen voor leder (met zetelverwarming) en het elektrisch panoramisch open dak.

WAARBORGEN EN PRIJZEN
Ook voor de Business Editions pakt Hyundai uit met het beste waarborgpakket dat de
fleetmarkt te bieden heeft; 5 jaar volledige waarborg, met onbeperkte kilometers, 5 jaar
jaarlijkse check-ups en 5 jaar gratis wegbijstand in heel Europa. Vooral de combinatie met
het onbeperkte kilometeraantal, maakt dat dit voor de fleetrijder het beste pakket is in de
markt.
De transparante aanpak van de Business Editions wordt ook gereflecteerd in de
nettoprijzenpolitiek die hier van toepassing is. Duidelijke tarieven waar uitstekende
fleetcondities in verwerkt zitten, maken dat de prijsstelling van de Business Editions
bijzonder concurrentieel en zelfs ietwat agressief mag genoemd worden. Overigens biedt
Hyundai Lease ook zeer sterke leasingtarieven aan op de Business Editions:

i20 Business Edition 1.1 CRDi –11.399 € netto – 346 € per maand (*)
ix20 Business Edition 1.4 CRDi –14.899 € netto – 413 € per maand (*)
i30 5d Business Edition 1.6 CRDi – 15.999 € netto – 413 € per maand (*)
i30 Wagon Business Edition 1.6 CRDi – 16.899 € netto – 437 € per maand (*)
i40 Sedan Business Edition 1.7 CRDi – 19.599 € netto – 480 € per maand (*)
i40 Wagon Business Edition 1.7 CRDi – 20.499 € netto – 500 € per maand (*)
ix35 Business Edition 1.7 CRDi – 20.499 € netto – 519 € per maand (*)
(*) leaseprijs op basis van 48 maanden, 120.000 km. Meer info via www.hyundai.be/fleet

