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Klaar om uw energietransitie 
te ondersteunen
2026 Staat nu al ingeschreven als een historisch keerpunt voor de bedrijfswagen in België. De federale regering heeft dat 
beslist: vanaf dan zullen uitsluitend nog bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot fiscaal voor 100% aftrekbaar kunnen zijn (zie voor 
alle details op pagina 3 van dit magazine). Ondernemingen zullen bijgevolg massaal moeten investeren in elektrificatie en 
laadinfrastructuur. Onze bekommernis om altijd bij de trendsetters te zijn en een luisterend oor bij onze klanten, maakt dat 
Hyundai nu al beschikt over een aangepast aanbod voor de noden van morgen.

Al verschillende jaren is het Hyundai-gamma twee zuiver elektrische modellen rijk, de Kona EV en Ioniq EV, beiden met een 
rijbereik dat ruimschoots volstaat voor de dagelijkse verplaatsingen. De laatste maanden kwam er nog versterking met de 
introductie van ‘IONIQ’ als submerk, gericht op elektrische modellen. De IONIQ 5 verscheen als eerste model. Dit is het begin 
van een nieuw tijdperk met elektrisch rijden en een strategie die veel meer focust op dit aandrijftype.

De fleet teams bij Hyundai Belux en de concessies zijn al opgeleid om alle specifieke vragen en noden van de professionele 
klanten te beantwoorden m.b.t. dit thema. 

We zijn echter nog verder gegaan door het aangaan van een partnership met Stroohm Services, zodat we vandaag in staat     
zijn om onze klanten te ondersteunen bij hun energietransitie en samen met hen de oplossing te zoeken die het best aansluit 
bij hun situatie en behoeften. Na een analyse daarvan, neemt Stroohm de ontwikkeling van de elektrische infrastructuur bij     
de klant voor zijn rekening, evenals het dagelijkse beheer van de installatie.

Bij Hyundai stopt het niet bij het leveren van voertuigen, maar willen we vooral toekomstgerichte oplossingen bieden. 
Wij staan u bij om de transitie naar een vloot met zero-emissie tot een succes te maken. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Het fleet team
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  FISCALITEIT

De fiscale hervormingen  

Hyundai Fleet Guide

De fiscale hervormingen voor bedrijfswagens volgden elkaar 
de afgelopen weken snel op. De belangrijkste betreft wel het 
vooruitzicht op 2026, want dan zullen enkel nog auto’s zonder 
CO2-uitstoot tot 100% fiscaal aftrekbaar zijn.

Laten we vooraf duidelijk stellen dat er niets verandert voor  
het wagenpark dat momenteel in gebruik is. Het wettelijk 
kader voorziet dat auto’s met verbrandingsmotor (met inbegrip 
van hybrides, PHEV en CNG) die vanaf 1 juli 2023 in gebruik 
worden genomen, jaarlijks hun fiscale aftrekbaarheid zullen 
zien slinken. Tussen deze datum en 31 december 2025 zal een 
overgangsregime worden ingevoerd met een maximale aftrek-
baarheid van 75%. Voor nieuw aangekochte of geleasede 
auto’s vanaf 2026 daalt de aftrekbaarheid tot 50% en ver-
volgens tot 25% in 2027. Vanaf 2028 zijn nieuw ingeschreven 
voertuigen met verbrandingsmotor niet langer fiscaal aftrek-
baar. 

Volledig elektrische voertuigen daarentegen blijven verder 
100% aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2027 daalt ook hier de aftrek-
baarheid als volgt:  

Jaar  Aftrekbaarheid in %  

2026  100%

2027  95%

2028  90%

2029  82,5%

2030  75%

2031  67,5%

Om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur toe te laten, 
genieten bedrijven van een fiscale aftrekbaarheid van de 
installatiekosten en wordt de afschrijvingstermijn verkort 
indien de laadpalen, mits betaling, publiek ter beschikking 
worden gesteld. De aftrekbaarheid bedraagt 200% tussen 
1/09/2021 en 31/12/2022. Aansluitend daalt de aftrekbaar-
heid tot 150% tot 31/08/2024.
 

Sterke stijging van de CO2-bijdrage 
Voor elk voertuig besteld vanaf 1 juli 2023, gaat de formule 
voor de berekening van de CO2-bijdrage gepaard met een 
vermenigvuldigingsfactor die de fiscale belasting van niet  
CO2-neutrale voertuigen verzwaart. De formule wijzigt de 
komende jaren als volgt:  

· C02-bijdrage x 2,25 vanaf 2023
· C02-bijdrage x 2,75 vanaf 2025
· C02-bijdrage x 4,00 vanaf 2026
· C02-bijdrage x 5,50 vanaf 2027

De minimale, niet-geïndexeerde CO2-bijdrage verhoogt even-
eens lichtjes in de nabije toekomst, wat ook impact zal hebben 
op CO2-neutrale wagens. 

· 23,42 € vanaf 2025
· 25,99 € vanaf 2026
· 28,57 € vanaf 2027
· 31,15 € vanaf 2028

WLTP of  NEDC ?
De regering heeft uiteindelijk nog geen datum van 
inwerkingtreding vastgelegd voor de verplichting om de  
WLTP-norm te hanteren in de berekening van de autofiscaliteit. 
Vandaag is het dus nog steeds mogelijk om naar keuze de  
twee waarden (WLTP of NEDC 2.0) toe te passen, voor zover 
beide vermeld staan op het gelijkvormigheidsdocument van 
het voertuig. Nochtans hadden de constructeurs aangekondigd 
dat de NEDC 2.0 waarde stelselmatig zou verdwijnen in de 
komende maanden, om automatisch de meestal hogere 
WLTP-waarde te gebruiken. Dat zou een aanzienlijke invloed 
hebben op uw autofiscaliteit.

In Vlaanderen worden de BIV en verkeersbelasting berekend 
op basis van de WLTP-waarde voor alle vanaf 1 januari 2021 
nieuw ingeschreven voertuigen. Dat is (nog niet) het geval voor 
Wallonië, Brussel en leasewagens. 
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Neem contact met ons op om te weten 
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fleet@hyundai.be



De aanpassing van de fiscale regelgeving heeft niet alleen 
invloed op de aankoopprijs of de huurprijs van een auto, maar 
evenzeer op zijn TCO (Total Cost of Ownership). Voor een auto 
die een aantal jaren zal gebruikt worden, telt niet alleen de 
huurprijs, maar moet men ook rekening houden met de 
onderhoudskosten, banden, eventuele herstellingen en 
brandstof, of indien van toepassing, het elektrisch verbruik. 

Met de komst van alternatieve aandrijftechnieken zijn de 
hiervoor genoemde elementen nog meer variabel dan voor-
dien. Inderdaad, hun lagere CO2-uitstoot zorgt voor een 
grotere aftrekbaarheid van alle kosten die aan bod komen 
tijdens de volledige gebruiksperiode. In een wereld die er 
steeds meer naar streeft om de CO2-uitstoot te verminderen, 
zal ook de restwaarde van milieuvriendelijke modellen hoger 
liggen. Maar let vooral op met alle elementen rekening te 
houden.

Nemen we als voorbeeld een zuiver elektrische auto. Deze 
heeft een hogere aankoop- of huurprijs. De gebruikskosten 
liggen dan weer lager, omdat er geen oliewissels en bijhorende 
filters nodig zijn, de remmen minder slijten (het motorremeffect 
van een elektrische motor is groter). Toch is het opletten voor 
de in de TCO-berekening bij te tellen kosten voor laadpalen en 
de installatie daarvan op het bedrijfsterrein en/of bij de 
medewerkers thuis. Vergeet evenmin de sterk variabele kost 
voor de elektriciteit, in het bijzonder bij publiek laden.

Bij gelijk rijbereik kost het elektrisch laden echter veel minder 
dan een volle tank benzine of diesel aan de pomp. 

Het begrip ‘TCO’ wordt alsmaar belangrijker bij de keuze van 
het juiste voertuig in functie tot het gebruikersprofiel. Gelukkig 
voor u is Hyundai één van de weinige merken die een pasklare 
oplossing biedt voor alle profielen. In dit magazine vindt u    
een gids die u helpt bij het uitzoeken van de juiste auto. 
Vanzelfsprekend staan we ook altijd klaar om u te helpen de 
goede keuze te maken. 

“De term ‘Total Cost of 
Ownership’ wordt een steeds 

belangrijkere factor om de juiste 
auto te kiezen voor het juiste 

gebruiksprofiel.”
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Een hybride wagen heeft een verbrandingsmotor en een elek-
tromotor. Wanneer de auto remt, werkt de elektromotor als 
een dynamo en genereert hij elektriciteit, die wordt opgeslagen 
in een batterij. Die elektriciteit kan dan later terug naar de 
elektromotor gaan om de auto mee aan te drijven. Een hybride 
vereist geen enkele aanpassing van de bestuurder: je tankt 
hem zoals een gewone auto en de elektronica regelt de rest.

Op die manier combineert de hybride het beste van twee 
werelden: in de stad of de file, wanneer een verbrandingsmotor 
meer verbruikt, rijdt hij vooral elektrisch. 

Omgekeerd gebruikt hij bij hogere, constante snelheden (op 
de snelweg) vooral zijn verbrandingsmotor, die dan op zijn 
zuinigst is.

Het resultaat is een dubbel voordeel: de reële gebruikskost is 
lager omdat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot dalen, 
waardoor hybrides ook fiscaal interessanter zijn.

Een hybride zoals de Hyundai Ioniq, met zijn extreem lage 
verbruik, ruime interieur en hightech uitrusting, is met andere 
woorden de ideale auto voor bestuurders met een zeer 
gemengd profiel: mensen die zowel in de stad moeten zijn en 
korte ritten rijden maar ook regelmatig een langere afstand 
moeten overbruggen.

Ioniq 1,6 GDi Inspire 6-DCT HEV  
• CO2 : WLTP : 102 g/km - NEDC 2.0 : 83 g/km
• Aftrekbaarheid: 80,58 %
• Catalogusprijs: 22.107 €
• VAA: 114 €/maand

→ Forward Collision-avoidance Assist voor auto, fiets en voetganger
→ Parkeersensoren achteraan met achteruitrijcamera
→ Aerodynamisch design

Santa Fe HEV 1.6 T-GDi SHINE 2WD 6A/T  
• CO2 : WLTP : 144 g/km
• Aftrekbaarheid: 51,60 %
• Catalogusprijs: 43.801 €
• VAA: 357 €/maand

→ Volledig digitaal instrumentenpaneel

→ Hypergeavanceerde veiligheidsuitrusting

→ Premium audiosysteem van KREL

→ Verkrijgbaar met 7 plaatsen

Kona 1.6 GDi TWIST 2WD 6A/T HEV 
• CO2 : WLTP : 127 g/km - NEDC 2.0 : 90 g/km
• Aftrekbaarheid: 77,25 %
• Catalogusprijs: 22.809 €
• VAA: 114 €/maand

→ Uitzonderlijk zuinig

→ Baanbrekende connectiviteit

→ 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
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  TCO

Evalueer uw uitgaven 
  HYBRIDE

De eerste stap

ZICHTBARE 
KOSTEN
• Aankoopprijs
• Bijkomende service 
 (onderhoud, pechverhelping,  
 verzekering)
• Brandstof

ONZICHTBARE 
KOSTEN
• BIV / Verkeersbelasting
• Niet recupereerbare btw
• Verworpen kosten 
 (brandstof, ...)
• Impact fiscale 
 aftrekbaarheid
• CO2 bijdrage
• Voordeel van alle aard



Een plug-in hybride gaat een stap verder dan een gewone 
hybride. Zijn batterij is veel groter en laadt niet enkel op tijdens 
het rijden, maar kan ook aan een externe stroombron elektrici-
teit ophalen. Daardoor zijn de elektrische mogelijkheden veel 
ruimer: plug-in hybrides kunnen meerdere tientallen kilome-
ters uitstootvrij rijden en vaak halen ze ook veel hogere snel-
heden zonder dat de verbrandingsmotor tussenbeide moet 
komen.

Meer elektrisch rijden betekent minder brandstof verbruiken, 
en dus een nog veel lagere CO2-uitstoot. 

Kijk maar naar de Hyundai Ioniq, die beschikbaar is als gewone 
hybride en als plug-inhybride. Terwijl de hybride versie al een 
opmerkelijk lage CO2-uitstoot haalt van 83 g/km, ligt die van 
de plug-inversie op slechts 26 g/km dankzij een verbluffend 
laag verbruik van 1,1 l/100 km.

Dit is de eerste Hyundai die is opgebouwd op het E-GMP 
platform, speciaal ontwikkeld voor elektrische modellen. 
De vierwiel aangedreven IONIQ 5 haalt tot 481km rijbereik 
en laadt van 10% tot 80% op in amper 18 minuten aan een 
snellader. Sinds de marktintroductie van de IONIQ 5 was de 
overstap naar volledig elektrisch rijden nog nooit zo een- 
voudig. 

De IONIQ 5 beschikt over een volledig nieuw ontworpen 
ruim interieur en een vlakke vloer.  De voorste zetels kunnen 
kantelen en zijn voorzien van een onderbeensteun, zodat ze 
een nog comfortabeler slaaphouding verzekeren.

Nog een specifieke eigenschap van de IONIQ 5 is het optio-
nele zonnedak, waarmee al rijdend energie gerecupereerd 
wordt voor het bijladen van de batterijen.  
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NEW KONA EV 39,2kWh en 64 kWh 
• CO2 : WLTP : 0 g/km - NEDC 2.0 : 0 g/km
• Aftrekbaarheid: 100 %
• Catalogusprijs: 28.925 €
• VAA: 114 €/maand

→ Indrukwekkend rijbereik van 484 km
→ 8 jaar batterij garantie
→ Hoogtechnologische cockpit
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  PLUG-IN HYBRIDE

Uw dagelijks elektrisch traject
  FULL ELECTRIC

De nieuwe standaard

ioniq 1,6 GDi Feel 6-DCT ioniq PHEV 
• CO2 : WLTP : 26 g/km - NEDC 2.0 : 26 g/km
• Aftrekbaarheid: 100 %
• Catalogusprijs: 30.578 €
• VAA: 114 €/maand

→ Smart Cruise Control & Smart Key

→ Blue Link: Connected Car met Live Services

Santa Fe PHEV 1.6 T-GDi SHINE 4WD 6A/T 
• CO2 : WLTP : 37 g/km
• Aftrekbaarheid: 100 %
• Catalogusprijs: 50.412 €
• VAA: 169 €/maand

→ 6 verschilende rijstanden

→ Hypergeavanceerde veiligheidsuitrusting 

→ SmartStream’ hybrid- en plug-in hybrid-aandrijvingen

Tucson PHEV 1.6 T-GDi TECHNO 4WD 6A/T 
• CO2 : WLTP : 31,4 g/km
• Aftrekbaarheid: 100 %
• Catalogusprijs: 36.596 €
• VAA: 123 €/maand

→  Geweldige actieradius van +60 km op 1 laadbeurt

→  100% aftrekbaar

→  Beste rijhulpsystemen in zijn segment

→  Nieuw baanbrekend ontwerp

Ioniq 5 CORE 58 kWh en 73 kWh
• CO2 : WLTP : 0 g/km - NEDC 2.0 : 0 g/km
• Aftrekbaarheid: 100 %
• Catalogusprijs: 38.016 €
• VAA: 130 €/maand

→ Tot wel 481 km rijbereik
→ Hoogtechnologische cockpit 
→ Revolutionair design



Benzine en diesel verbrandingsmotoren hebben nog een rol te 
spelen in onze markt. Een dieselmotor heeft heel wat tijd nodig 
om op zijn optimale bedrijfstemperatuur te komen, wat hem 
vooral interessant maakt voor bestuurders die lange afstanden 
en hoofdzakelijk snelwegtrajecten afleggen, zodat de motor 
sneller opwarmt. Euro 6 dieselmotoren van de nieuwste 
generatie zijn uitzonderlijk zuinig en zuiver. 

Auto’s met benzinemotor hebben het voordeel van een con- 
currentiële prijs als gevolg van een minder gesofisticeerde 
motor dan diesels. Daar staat tegenover dat ze wat minder 
zuinig zijn in het gebruik, terwijl ze wel een zachtere fiscale 
aanpak genieten. Kiezen voor benzine is ideaal voor kleine 
auto’s die hoofdzakelijk in de stad rijden of voor bestuurders 
die over een eerder strak fleetbudget beschikken.
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“Een benzinewagen 
heeft vaak een 

lagere aankoop- 
of huurprijs 

dan een diesel 
of een hybride.”
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  VERBRANDINGSMOTOREN

Wat voor de toekomst?
Tucson HEV 1.6 T-GDi INSPIRE 2WD 6A/T
• CO2 : WLTP : 126 g/km - NEDC 2.0 : 110 g/km
• Aftrekbaarheid: 67,75 %
• Catalogusprijs: 29.131 €
• VAA: 198 €/maand

→ Geweldige prestatie door hybride
→ Actieve veiligheidssystemen met 
  innovatieve functies
→ Beste rijhulpsystemen in zijn segment

i10 1.0i Twist 
• CO2 : WLTP : 119 g/km - NEDC 2.0 : 101 g/km
• Aftrekbaarheid: 72,03 %
•  Catalogusprijs: 12.479 €
• VAA: 114 €/maand

→ Forward Collision Avoidance Assist
→ Lane Keeping Assist

i30 wagon 1.6 CRDi Techno 7-DCT 48v Mild Hybrid
• CO2 : WLTP : 121 g/km - NEDC 2.0 : 107 g/km
• Aftrekbaarheid: 69.17 %
• Catalogusprijs: 23.305 €
• VAA: 118.34 €/mois

→ Veelzijdig gezinswagen 
→ Ruim en comfortabel

Er zij echter op gewezen dat diesel en benzine op lange ter- 
mijn niet langer een levensvatbare oplossing zullen zijn. Zoals 
uitgelegd op pagina 3 van deze brochure, heeft de federale 
regering beslist dat vanaf 2026 enkel nog koolstofneutrale 
motoren fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Vanaf deze datum   
zullen wagenparken hun bestellingen voor voertuigen met 
conventionele verbrandingsmotoren dan ook waarschijnlijk 
aanzienlijk terugschroeven.

Met de komst van de mild-hybrid motorisatie, krijgen kleine 
benzinewagens zoals de i10 of i20 een nieuwe dimensie. Het 
toevoegen van een 48V batterij laat een daling met 3 à 4%      
van de CO2-uitstoot toe, wat ook de TCO van de auto lichtjes 
laat dalen. 



Met de aankondiging van de nieuwe autofiscaliteit vanaf 2026 
(zie pagina 3) en de uitrol van specifieke tankstations, zullen 
waterstofauto’s ook aan populariteit winnen. Net zoals volledig 
elektrische auto’s zijn ze ook vrij van CO2-uitstoot.

Hyundai is één van de weinige constructeurs die binnen zijn 
gamma al over een voertuig met brandstofcel beschikt: de 
grote SUV Nexo. De Koreaanse constructeur is overtuigd van 
deze technologie waarmee ze al sinds 1998 aan de slag zijn en 
waarmee al verschillende in serie geproduceerde modellen 
werden uitgerust, zoals de recente iX35 FVEC.

Een FCEV is eigenlijk een elektrische auto, die zijn energie 
haalt uit een met waterstof gevoede brandstofcel. 

De waterstof wordt onder hoge druk opgeslagen in tanks uit 
koolstof. Het grote voordeel van auto’s uitgerust met deze 
technologie is de snelheid voor voltanken – gemiddeld 5 
minuten – en het grote rijbereik met een volle tank. Zo haalt de 
Nexo tot 700 km zonder ook maar één gram CO2-uitstoot. 

Bijkomend voordeel is de fiscale kost: gezien de waterstof-
auto’s uitgerust zijn met een elektrische motor, vallen ze onder 
hetzelfde fiscale regime en genieten bijgevolg van een vrij-
stelling van de BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen, en een 
geplafonneerde minimumbelasting in Wallonië en Brussel, 
evenals 100% fiscale aftrekbaarheid.  

Zowel onze verdelers als onze 10 Business Centers met een 
vaste en gespecialiseerde contactpersoon voor fleetklanten 
helpen u graag verder met uw vragen en plannen. Wie een 
auto wil verwerven, heeft naast gewoon aankopen nog de 
keuze uit financiële leasing, renting en operationele leasing.

Bij een financiële leasing financiert u de wagen en kan u die op 
het eind van het contract overkopen voor een restwaarde van 
minder dan 15 procent. De maandelijkse aflossingen zijn 
doorgaans hoger, maar u kan een mooie meerwaarde reali-
seren als u zelf de auto doorverkoopt.

Renting vergt een lagere maandelijkse afbetaling, maar de 
restwaarde op het einde is hoger (tot 30 procent), zodat het 
moeilijker wordt om de auto met meerwaarde te verkopen.

Operationele leasing tot slot is een risicoarme formule: onder-
houds- en herstelkosten zijn in de huurprijs inbegrepen en         
de herverkoopwaarde ligt op voorhand vast. Omdat de huur- 
facturen off-balance blijven, is bovendien uw kredietlijn on- 
aangetast. 

Tot slot is het totale btw-bedrag lager omdat die niet moet 
worden betaald op de restwaarde van de auto aan het einde 
van het contract. Hyundai biedt mooie voorwaarden voor wie 
een wagen in operationele leasing wil verwerven.

One stop shop
Operationele leasing is gebaseerd op maximaal gemak voor 
de klant en wij trekken deze visie door naar Hyundai Lease. 

Daarom hebben wij het one-stop-shop principe geïntro-
duceerd, wat inhoudt dat u als klant voor alle aftersales - denk 
aan periodiek onderhoud, zomer-/winterbandenwissel, ruit-
breuk bij steenslag, pech of carrosserieschade - gedurende de 
gehele looptijd van uw leasecontract terecht kunt bij slechts 
één Hyundai-dealer. 

Uw leaseproces begint, verloopt en eindigt bij de Hyundai-
dealer van uw keuze.

Info contact
Het Hyundai-leaseteam is telefonisch bereikbaar op 
02 610 20 10 en per e-mail op Hyundailease@arval.be.
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« “De twee voordelen van waterstof: 
snel voltanken en een groot rijbereik.”

“Operationele leasing is 
een risicoarme formule.”

“De maandelijkse 
aflossingen zijn 

doorgaans hoger, 
maar u kan een 

mooie meerwaarde 
realiseren als u zelf de 

auto doorverkoopt
op het einde van 

het leasing- of 
rentingcontract.”
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  WATERSTOF 

Het alternatief voor elektrisch rijden 
  HYUNDAI LEASE

Zonder twijfel

Nexo FCEV #1
• CO2 : WLTP : 0 g/km - NEDC 2.0 : 0 g/km
• Aftrekbaarheid: 100 %
• Catalogusprijs: 68.181 €
• VAA: 234 €/maand

→ Waterstof auto met 0g CO2

→ Hyundai smart sense
→ Hoog technologische cockpit
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WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende 
Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. ** De krachtige Lithium-Ion Polymeer-
batterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km voor alle geëlektrificeerde voertuigen afhankelijk van wat het eerst van toepassing is 
(uitgezonderd kona EV : 8 jaar of 160.000km en Tucson Mild Hybrid  - geen batterij garantie). Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, 
kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 
Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto. Milieu-informatie: 
(K.B. 19/3/2004): hyundai.be Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
0 - 6,9 L/100KM • 0 - 180 G/KM CO2 (WLTP)

Wij veranderen 
de toekomst, zodat  
u dat ook kan.
Ontdek het enige merk met vijf verschillende  
elektrische aandrijvingen.

Bij Hyundai bouwen we aan vooruitgang. Daarom bieden wij vijf elektrische 
aandrijvingen aan in onze vooruitstrevende wagens: de KONA – ‘s werelds eerste 
volledig elektrische SUV, ook beschikbaar in hybride; de IONIQ – verkrijgbaar als 
elektrisch, hybride en plug-in hybride; de Tucson Mild Hybrid. En om vooruitgang  
nog verder te brengen, bieden wij onze waterstoftechnologie aan met de Nexo. 
Allemaal vandaag beschikbaar. En dit is nog maar het begin. 
 
Ontdek ze allemaal bij je Hyundai verdeler of op Hyundai.be


