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 Hyundai NEXO

Vejledende udsalgspriser

Inkl. bl.a. 12.3” touchskærm, vognbaneassistent med følgefunktion og fjernbetjent parkeringsassistent 

Motor Variant Gear Kg/100 km CO2* Rækkevidde** Euro 
NCAP

CO2-afgift 
(årligt)

Vejl. pris inkl. 
lev. omk.***

120 kW - 163 hk Advanced Automatik 0,95 kg/100 km       0 666 km ***** 680,- 629.995,-

120 kW - 163 hk Ultimate Automatik 0,95 kg/100 km 0 666 km ***** 680,- 664.995,-

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard/metallak 0,-

5 års lakgaranti uden kilometerbegrænsning Mat lak 6.995,-

8 års garanti på batteri eller 160.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning

*Brintbilen er CO2-neutral under kørsel. CO2 er blevet udledt ifm. produktionen af bilen og ved fremstillingen af brint.

**Rækkevidden er beregnet ud fra WLTP og kan variere afhængigt af kørestil, udendørstemperatur, brug af komfortudstyr som sædevarme, 
aircondition m.m. 

***Den viste pris er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2022 og kræver indregistrering senest 31/12 2022. 

Kræver tankning af brint på specifikke tankanlæg. Autoriseret service af bilen kan p.t. udføres i Aalborg, Kastrup, Risskov, Slagelse og Esbjerg. 



Udstyrsvarianter

Advanced 

· 6 airbags · El-sæder foran

· 6:4-splitbagsæde · Fjernbetjent parkeringsassistent

· 10.25” digital instrumentering · Højdejustérbart fører- og passagersæde 

· 12 volts-udtag for og bag · Højtalere for og bag 

· 12.3” touchskærm · Indfarve dørhåndtag 

· 17” alufælge · Indtræk i kunstlæder 

· Adaptiv fartpilot med Stop & Go-funktion · ISOFIX-beslag (2. sæderække, 2 yderste pladser)

· Aktiv blindvinkel-sensor · Klimaanlæg, 2-zonet

· Anti-dug · LED-forlygter med bi-funktion til nær- og fjernlys   
  samt projektørlinse

· Armlæn foran · LED-interiørlys 

· Armlæn bagved med kopholder · LED-kombinationsbaglygter 

· Apple CarPlayTM og Android AutoTM (ikke trådløs)* · LED-kørelys

· Autolight · LED-tågebaglygte

· Aut. nedblændeligt bakspejl · Lyddæmpende forrude

· Aut. nødbremse med fodgænger- og
  cyklistgenkendelse · Multifunktionsrat i læder 

· Automatisk skiltegenkendelse · Multijustérbart rat 

· Bakkamera · Navigation (dansk)

· Bluelink** · Paddle shifters 

· Bluetooth*** · Rudelister i sort højglans

· DAB+ radio · Shift-by-wire-gearvælger 

· Diskanthøjtaler · Sideblink integreret i sidespejle 

· Drive mode select · Sidespejle i sort højglans og integreret blinklys

· Dæklappekit · Smart Key (nøglefri betjening) + start/stop-knap

· Dæktryksovervågning · Solskærme med makeup-spejl og lys

· Dørhåndtag med flush-betjening · Trådløs opladning af smartphone****

· eCall · USB-indgang foran, 2 stk.

· El-betjent bagklap · Varme i rat og forsæder 

· El-betjent lændestøtte ved fører (2-vejs) · Varmedæmpende forrude 

· Elektrisk håndbremse · Ventilationskanaler ved 2. sæderække 

· El-klapbare sidespejle med varme · Vognbaneassistent, aktiv

· El-ruder for og bag · Vognbaneassistent med følgefunktion 

*Apple CarPlayTM og Android AutoTM er registrerede varemærker tilhørende hhv. Apple Inc. og Google Inc.

**Bluelink inkl. 5 års gratis abonnement (værdi 3.000 kr.). Abonnementspris udgør pt. 600 kr. årligt/50 kr. pr. måned og 
vil blive opkrævet efter endt gratisperiode ved fortsat brug heraf. Der vil ikke ske automatisk forlængelse af Bluelink efter 
endt gratisperiode. Priserne er gældende til 31.12.2022.

***Udstyret er kompatibelt med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontype. 

****Kræver Qi-kompatibel smartphone.

Ultimate 

· 19” alufælge · Soltag med vippe- og skydefunktion

· 360 graders kamera · Tagrælinger

· Blindvinkel-sensor med visning i
  instrumentering · Varme i bagsæder

· KRELL Premium-lydsystem inkl. diskant · Ventilerede forsæder

Farver

Interiørfarve

Grå (to-tonet) 

Blå 

Standard/metallak

Copper Metallic (R3C)
Interiør:  

Creamy White (TW3)
Interiør:  

Billede
kommer

Ocean Indigo (PS8)
Interiør:  

Billede
kommer

Shimmering Silver 
(R2T)
Interiør:  

Mat lak

Titanium Grey (Y3G)
Skal håndvaskes

Interiør:  
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