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Alle priser er ekskl. evt. metallak. 
Hyundai Danmark forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i 
registreringsafgiften. 5 års garanti uden kilometerbegrænsning gældende for biler, der er solgt af en autoriseret 
Hyundai-forhandler til en slutkunde. Dette er nærmere beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibe-
stemmelser” på https://www.hyundai.dk/ejer/garanti-og-vejhjaelp/garanti. 8 års batterigaranti er gældende for 
biler med højspændingsbatteri. Dog maksimalt 200.000 km. 

 Hyundai NEXO

Vejledende udsalgspriser. Fabriksbestilling ikke længere mulig. Gælder kun lagerbiler, begrænset antal! 

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

Motor Variant Gear Kg/100 km CO2 Rækkevidde* Euro NCAP Ejerafg. 
(årligt)

Vejl. pris inkl. 
lev. omk.

163 hk/395 Nm Premium Automatik 1 kg/100 km       0** 666 km ***** Afventer Afventer

Garantier Lak
5 års garanti uden kilometerbegrænsning Standard 0,-

5 års lakgaranti uden kilometerbegrænsning Metallak 6.995,-

8 års garanti på batteri eller 200.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti uden kilometerbegrænsning

*WLTP. Rækkevidden er afhængig af kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr som sædevarme, aircondition m.m. 
Kræver tankning af brint på specifikke tankanlæg. Aut. service af bilen kan p.t. udføres i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Kastrup.  

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

Prisliste under 
2022-opdatering



Udstyrsvarianter

Premium

· 6 airbags · Klimaanlæg, fuldautomatisk med 2 zoner

· 12 volts-udtag · KRELL Premium-lydsystem med subwoofer

· 12.3” touchskærm · LED-kørelys

· 19” alufælge · Navigation, dansk (inkl. 10 års gratis kortopdatering)

· Adaptiv fartpilot · Multifunktionsrat

· Aktiv blindvinkel-sensor med visning i 
  instrumentering · Parkeringssensor, for og bag

· Autolight · Radio med DAB+ 

· Automatisk nødbremse med cyklist- 
  og fodgængergenkendelse · Sidespejle, elektriske med varme og blink

· Bagklap, elektrisk · Sidespejle med indstigningslys og foldefunktion

· Baglygter, LED · Sikkerhedspakke: VSM/ESC/TCS/ABS/HAC/TPMS

· Bakkamera · Splitbagsæde, 60:40

· Bakspejl med automatisk nedblænding · Smart Key med nøglefri adgang og start/stop-knap

· Blindvinkel-sensor (aktiv) · Soltag

· Bluetooth* · Tagrælinger

· Centerkonsol med kopholder · Trådløs opladning af mobiltelefon**

· Dørhåndtag, elektriske · Træthedsassistent

· El-ruder, for og bag · USB indgang, 2 stk.

· Fjernbetjent parkeringsassistent · Ventilation ved bagsæde

· Bi-LED forlygter · Vognbaneassistent, aktiv (LKAS)

· Forsæder, elektrisk justerbare · Vognbaneassistent med følgefunktion

· Forsæder med ventilation · Varme i for- og bagsæder

· Håndbremse, elektrisk · Varme i rat

· Indtræk i læder/kunstlæder

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

**Kræver Qi-kompatibel smartphone.

Farver 
INTERIØRFARVE

Grå (to-tonet) 

STANDARD

 

White Cream (TW3)
A:    

METALLAK

Cocoon Silver (V3S)
A:    

Copper Metallic (R3C)
A:    

Titanium Grey (Y3G)
A:    
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