
NEXO 



Onweerstaanbaar 
elektrisch. Voor jou. 

De Hyundai NEXO is de eerste SUV ter wereld speciaal ontwikkeld voor 
waterstof technologie. We hebben de NEXO gebouwd omdat we veel waarde 
hechten aan een vrije en schone toekomst. Een toekomst waarin alle voertuigen 
in harmonie zijn met ons en onze omgeving, waarin voertuigen ons bevrijden 
van beperkingen en een grote indruk maken – zonder geluid én zonder sporen 
achter laten. 

Achter onze toewijding voor een betere toekomst zit een eenvoudige filosofie: 
alles wat we op dit moment doen, doen we voor jou. De Hyundai NEXO verandert 
niet het leven voor de volgende generatie bestuurders – de NEXO verandert het 
leven zoals wij dat nu kennen.







Waterstof, de 
toekomst van 
brandstof.

Wij geloven dat waterstofenergie de sleutel is tot succes voor 
het creëren van een duurzamere toekomst voor ons allemaal. De 
brandstofcel van de Hyundai NEXO genereert elektrici teit door het 
mengen van zuurstof met gecomprimeerde waterstof om een stroom 
aan elektronen op te wekken.  Het is slim, efficiënt en stoot alleen 
schoon water uit.



Snel tanken, 
riante range.

Het vullen van de waterstoftanks kost slechts vijf 
minuten. Daarna kun je meer dan 600* kilometer 
 afleggen voordat je weer moet tanken. Dat is gelijk 
aan de meeste benzineauto’s.

* Actieradius volgens de WLTP-cyclus. Hangt in de praktijk af van de 

omstandigheden, de rijstijl van de bestuurder en de temperatuur.







Luchtreiniging, voor 
een betere toekomst. 

De efficiënte en duurzame high-performance luchtfiltertechnologie verwijdert 99,9 procent 
van de micro-partikeldeeltjes. Dit betekent dat de ultraschone technologie van de Hyundai 
NEXO helpt om de koolstofdeeltjes te reduceren, zelfs tijdens het rijden.





Een exterieur  
geïnspireerd  
op morgen.    

De Hyundai NEXO is een gewaagde stap richting een betere toekomst. Het design 
van de auto benadrukt dit: het is gestroomlijnd en futuristisch tegelijk. Een krachtig 
ogende Cascade-grille en horizontale LED-dag rij     verlichting geven de NEXO een her-
kenbaar front. Zorgvuldige details – zoals de aerodynamisch perfecte auto matisch 
inklapbare deurhendels – vormen een subtiele aanvulling op het strakke maar 
innovatieve ontwerp.

Luchttunnel in D-stijl.

Automatisch inklapbare deurhendels.

Verborgen ruiterwisser achter.

Foto links: Horizontale LED-dagrijverlichting.





Een interieur  
geïnspireerd op jou.  

Het stijlvolle en bijzonder praktische interieur van de Hyundai NEXO is zo ontworpen dat alles 
in het zicht én onder handbereik is. Een belangrijk onderdeel van het interieur is de brede 
middenconsole waarmee je comfortabel en veilig alles naar eigen wens instelt, zonder 
je ogen van de weg te hoeven halen. Ruimte is er ook volop, met meer kofferruimte dan 
in elke andere waterstofauto met brandstofcel van dit moment. Zoals je mag verwachten 
van een milieuvriendelijk voertuig als de Hyundai NEXO zijn alle onderdelen gemaakt van 
milieu vriendelijke materialen. Je geniet van nog meer gebruiksgemak en mogelijkheden, 
maar met een kleinere ecologische voetafdruk. Een prettige gedachte.



Slimme details voor meer comfort.

Ruime bagageruimte van 461 liter (VDA).

Blind-spot View Monitor (alleen i.c.m. NEXO Plus).

Surround View Monitor.

Draadloos opladen.



* Remote parking (parallel en haaks parkeren) moet met de volledige aandacht van de bestuurder gebruikt worden totdat het systeem de parkeermanoeuvre veilig heeft afgerond.

Onweerstaanbaar elektrisch.
Remote Parking.

De Hyundai NEXO vindt continu een manier om het leven van mensen makkelijker te maken. Remote Parking* 
betekent dat parkeren in zelfs de meest krappe parkeerplaatsen niet langer een probleem hoeft te zijn. Stap uit, 
druk op de knop en kijk toe hoe de NEXO zich helemaal zelf inparkeert. Het systeem werkt erg prettig. Sensoren 
gidsen de NEXO nauwkeurig richting de parkeerplaats. Zinloos wachten en parkeerdeukjes en -krassen behoren 
tot het verleden.



Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is er Hyundai 
Bluelink, dat je via een app inzage geeft in onder meer de status van de 
auto, je ritten en de locatie van de auto. Met Hyundai Bluelink in combinatie 
met LIVE Services wordt autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger. 
Bovendien kun je Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen.

Je kunt de Bluelink-app downloaden in de Play Store (Google) en de App 
Store (Apple).

Altijd
connected.





Bluelink in combinatie met  
LIVE Services.
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is inbe-
grepen – zijn de mogelijkheden van Bluelink ongekend. LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’- 
services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weerberichten, worden 
via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets 
te activeren en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en 
het systeem doet de rest.



Op afstand ver-/ontgrendelen 
Ben je vergeten je NEXO af te sluiten? Maak je 
geen zorgen, de NEXO laat het je weten door 
via de Bluelink-app een pushbericht naar je 
smartphone te sturen. Vervolgens kun je de auto 
via die app, na het invoeren van een pincode, met 
slechts een druk op de knop alsnog vergrendelen.

On-demand diagnose 
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone een 
volledige diagnose van de technische staat van je 
NEXO laten uitvoeren.

Bestemming versturen naar de auto 
Is je NEXO uitgerust met het navigatie   sy steem, 
dan kun je de Bluelink-app gebruiken om je 
bestemming op te zoeken terwijl je niet in de 
auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens met 
het navigatiesysteem in de auto en je route wordt 
geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij dat wil.

‘Find my car’ 
Weet je niet meer precies waar je je NEXO hebt  
geparkeerd? Geen probleem. De ‘Find my car’- 
functie in de Bluelink-app toont je de exacte  
(parkeer)locatie van je NEXO. Daardoor vind je 
hem altijd makkelijk terug op een groot parkeer-
terrein of in een volle parkeergarage.

Actuele brandstofprijzen 
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de 
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaal-
mogelijkheden.

Vind eenvoudig een parkeerplaats 
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in 
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs  
de weg.

P



Hyundai SmartSense

De Hyundai NEXO is uitgerust met innovatieve veiligheidssystemen, allemaal ondergebracht 
in het geavanceerde pakket rijassistentiesystemen genaamd Hyundai SmartSense. Wanneer 
wij aan veiligheid denken, denken we ook aan de veiligheid van morgen.



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)*
Dit systeem is in drie fasen actief op basis van camera en sensoren. Het waarschuwt je eerst met  
optische en geluidssignalen. Vervolgens bedient het systeem de remmen als een aanrijding dreigt en 
in de laatste fase past het systeem maximale remkracht toe om een aanrijding te voorkomen of de 
gevolgen ervan te beperken.

Lane Keeping Assist (LKA) / Lane Following Assist (LFA)**
Een frontcamera detecteert de wegmarkeringen en wegranden en waarschuwt in eerste instantie met 
een visueel en geluidsignaal als de auto onbedoeld buiten de lijnen van de rijbaan of van de weg dreigt te 
raken. Indien nodig voert de auto een stuurcorrectie uit om de auto terug in een veilige baan te brengen.

Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC w/ S&G) (niet afgebeeld)
Dit systeem bewaakt automatisch de door jou vooraf ingestelde snelheid en houdt automatisch afstand 
tot de voorligger, zonder dat je het gas- of rempedaal hoeft te gebruiken.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)
Radarsensoren in de achterbumper monitoren tijdens het achteruit rijden kruisend verkeer dat nadert 
van links en rechts. Indien nodig voert het systeem een noodstop uit om een aanrijding te voorkomen. 
Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning (RCCW) is onderdeel van deze voorziening.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
Radarsensoren in de achterbumper waarschuwen je voor naderend verkeer in de dodehoek van de auto. 
Indien nodig remt het systeem de auto af als er tijdens een rijstrookwissel een botsing dreigt te ontstaan.

eCall (niet afgebeeld)
De NEXO schakelt automatisch hulpdiensten in wanneer als gevolg van een aanrijding de airbags  
worden geactiveerd. Voor hulp kun je ook altijd op de noodknop in de auto drukken. eCall werkt in  
de 28 Europese lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

* Forward Collision Warning (FCW) is onderdeel van deze voorziening. / * FCA - Camera Type detecteert alleen voertuigen.

** Lane Departure Warning (LDW) is onderdeel van deze voorziening.



Voor een betere 
toekomst, 
voor iedereen.





Meer weten?  
Kijk voor uitgebreide informatie over alle 
leverbare accessoires op www.hyundai.nl.

Accessoires:
aan jou de keuze.
Om je Hyundai NEXO nog meer naar jouw 
wens te maken, heeft Hyundai diverse  
accessoires. Zoals fraaie LED-verlichting 
in de voetenruimtes en handige uitstap-
verlichting. Vraag je Hyundai-dealer naar 
meer informatie over de accessoires voor 
de Hyundai NEXO.

Hyundai Glasscoat
Deze interieur- en exterieurbehandeling beschermt je Hyundai NEXO tegen weersinvloeden en 
andere omgevingsfactoren. Inclusief 5 jaar garantie en een koffer met aftercare-producten om je 
Hyundai in topconditie te houden.

Uitstapverlichting  
Uitstappen in het donker en dan je voet in een diepe plas zetten? Niet 
meer met deze handige uitstapverlichting! Wanneer je de portier 
opent, schijnt de uitstapverlichting je bij. Verkrijgbaar met en zonder 
Hyundai-logo.

LED-verlichting voetenruimte 
Chic en handig: wanneer je als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende LED-verlichting in de voetenruimte, naar keuze in wit of blauw, je bij tijdens het  
instappen. Je kunt kiezen voor verlichting alleen voorin of  voorin en achterin.



De meeste kennis, de beste service, de juiste 
gereedschappen en originele Hyundai-onder-
delen tegen transparante, gunstige prijzen. Bij 
de Hyundai-dealer is jouw Hyundai in goede 
handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het 
nu om groot of klein onderhoud, APK, een 
autoverzekering of directe hulp bij een lekke 
band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte 
ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen 
ander. Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, 
met onder meer:

% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% 8 jaar garantie op de hoogvoltagebatterij
% Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
% APK
% Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
% Hyundai Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice
% Hyundai Aircoservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel

Een website alleen voor jou

Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundai- 
account aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel 
 eenvoudig je persoonlijke gegevens én de gegevens van  
je Hyundai inzien, wijzigen en aanvullen. 

% Inzicht in de onderhoudshistorie van jouw Hyundai
% Snel online afspraken inplannen bij jouw Hyundai-dealer
% Herinneringen ontvangen voor onderhoudsbeurt en APK
% Downloaden instructieboekjes
% Handige tips en doe-het-zelf-instructievideo’s
% Het laatste Hyundai-nieuws
% Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als 

 Hyundai-rijder

Service op maat.



Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten  
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.   
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10 
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante 
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.  

 
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duur-
zaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer 
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft 
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai 
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren 
alle denk bare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride, 
mild- hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren 
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren. 
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van 
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn 
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele 
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het 
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol  
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie  
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze 
waterstofmaatschappij.

Onze toekomst, 
jóuw toekomst.





Meer weten?
Wil je meer weten over de  
Hyundai NEXO? Ga voor
uitgebreide informatie naar
www.hyundai.nl/hyundai-
nexo.

Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te laten 
inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie over de 
services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft 
de specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te 
wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde 
auto’s te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige 
van de getoonde of omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. 
Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor de actuele 
garantievoorwaarden www.hyundai.nl. M
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Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version




