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Prijslijst per 1 juli 2017



10-07-2017Hyundai i10 - Prijslijst

Transmissie Aandrijving
Gecombineerd

brandstofverbruik
(l/100 km)

Energielabel
Netto

catalogusprijs
Bruto

catalogusprijs
BPM Fiscale waarde

Consumenten-
adviesprijs

Benzine

1.0i i-Drive 22 % 5 MT 2WD 4.0 € 7.753,- € 9.382,- € 1.627,- € 11.009,- € 11.695,-

1.0i i-Motion 22 % 5 MT 2WD 4.0 € 8.828,- € 10.682,- € 1.627,- € 12.309,- € 12.995,-

1.0i Comfort 22 % 5 MT 2WD 4.0 € 9.902,- € 11.982,- € 1.627,- € 13.609,- € 14.295,-

1.0i Premium 22 % 5 MT 2WD 4.0 € 11.390,- € 13.782,- € 1.627,- € 15.409,- € 16.095,-

B

B

B

B



Basis
Abonnement
(financiering)

Het Hyundai Basis Abonnement is een
huurkoopfinanciering met lage maandlasten en de
mogelijkheid om op ieder moment geheel boetevrij af te
lossen. Het maandbedrag komt tot stand door een
slottermijn in de financiering te verwerken, een
mogelijkheid die een bank doorgaans niet kan bieden.
Doordat je deze slottermijn tijdens de looptijd niet aflost,
zijn je maandlasten lager. 

Aan het einde van de looptijd heb je twee mogelijkheden:

je blijft de Hyundai rijden: je betaalt de slottermijn
en houdt de auto
je ruilt de Hyundai in bij je Hyundai-dealer voor een
nieuwe: met de inruilwaarde van je huidige auto
betaal je de slottermijn.

De voordelen van Hyundai Finance op een rijtje:

boetevrij inlossen*
alles onder één dak bij jouw Hyundai-dealer
de aanvraag eenvoudig en snel geregeld

* Voor consumentenfinancieringen.

Rekenvoorbeeld

Deel de contante waarde door 100 en het maandbedrag is bekend. Hierbij is rekening gehouden met een inruil/aanbetaling en een
slottermijn.

Basis abonnement 
(Huurkoop)

Contante 
waarde

Inruil & 
aanbetaling

Totale 
kredietbedrag

Slottermijn Jaarlijkse kosten-
percentage

Debet rente-
voet op jaar-
basis (vast)

Termijn-
bedrag 

per maand

Duur krediet-
overeenkomst 

in maanden

Totale door 
consument te 

betalen bedrag

1.0i i-Drive € 11.695,- € 3.768,13 € 7.926,87 € 5.262,75 7,99% 7,99% € 116,95 36 € 9.472,95

1.0i i-Motion € 12.995,- € 4.186,99 € 8.808,01 € 5.847,75 7,99% 7,99% € 129,95 36 € 10.525,95

1.0i Comfort € 14.295,- € 4.605,85 € 9.689,15 € 6.432,75 7,99% 7,99% € 142,95 36 € 11.578,95

1.0i Premium € 16.095,- € 5.185,81 € 10.909,19 € 7.242,75 7,99% 7,99% € 160,95 36 € 13.036,95

Tarieven per 1 januari 2017 en onder voorbehoud van wijzigingen.

Het Basis Abonnement (niet-doorlopend krediet) wordt je aangeboden door Hyundai Finance, een merk- en handelsnaam
van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Je Hyundai-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai
Finance. Toetsing en registratie BKR. Hyundai Finance en de Hyundai-dealer geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of
het door jou gewenste financiële product aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Stel zelf samen

https://www.hyu.s5.nl/privatelease/basis


Bij het Alles-in-1 Abonnement zit alles, behalve de brandstof-
kosten, in één aantrekkelijk maandbedrag zonder verrassingen. 
De volgende kosten zijn inbegrepen:

· Reparatie, onderhoud en banden
· WA-verzekering en cascodekking met een maximale   
 eigen bijdrage van € 300,- per niet verhaalbare schade
· Mobiliteitsgarantie in binnenland en Europa
· Wegenbelasting
· Schadeherstel en glasreparatie
· Afleveringskosten en verwijderingsbijdrage
· Persoonlijke online omgeving
· Volle tank brandstof bij aflevering
· Vervangend vervoer bij schade en onderhoud na 72 uur
· Aflevering door dichtstbijzijnde Hyundai-dealer

Het Alles-in-1 Abonnement is een operational lease-vorm voor 
particuliere klanten.

De vermelde bedragen voor het Alles-in-1 Abonnement zijn 
vanafprijzen. Ze zijn berekend op basis van een looptijd van 60 
maanden (tevens looptijd van 24, 36 en 48 maanden mogelijk) en 
10.000 km per jaar (tevens 15.000, 20.000 en 25.000 km mo-
gelijk). De contractant dient minimaal 3 jaar in bezit te zijn van 
rijbewijs B.

Houd er rekening mee dat de maandelijkse termijnen gedurende 
de looptijd aangepast worden aan de op dat moment van toepas-
sing zijnde motorrijtuigenbelasting.
De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van acceptatie 
(toetsing en registratie BKR) en/of wijzigingen en zijn inclusief 
21% BTW en volgens opgaaf Hyundai Private Lease, Postbus 3001, 
1300 EB Almere.

De algemene voorwaarden Private Lease van Hyundai alles-in-1 
zijn van toepassing op de genoemde leasetarieven. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden.

Alles-in-1 Abonnement (Private Lease)

Het Alles-in-1 
Abonnement is zorgeloos 
autorijden. Alleen de 
brandstofkosten komen 
er nog bij!

Stel zelf samen

http://www.hyundai.nl/configurator/abonnementen


Hyundai i10  - Uitvoeringen

i-Drive - standaarduitrusting

• 13-inch stalen velgen met 155/70 R13-banden

• Achterbank (60:40), in delen neerklapbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Getint glas

• Deurgrepen, zwart

• Centrale deurvergrendeling

• Stuurwiel, in hoogte verstelbaar

• 6 airbags (voor, zij, gordijn)

• Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

• ISOFIX-bevestigingspunten

• Buitenspiegels, zwart

i-Motion - extra t.o.v. i-Drive

Premium - extra t.o.v. Comfort

• Buitenspiegels, met geïntegreerd knipperlicht

• Statische bochtenverlichting

• Stootlijsten in (optisch) zwart

• Dasboardkastje, verlicht

• Gordels, in hoogte verstelbaar

• Opbergvak middenconsole met afsluitklep

• Stuurwiel, driespaaks in lederlook

• Stuurwiel verwarmbaar

• Versnellingspook, lederlook

• Hill-start Assist Control (HAC)

• Noodstopsignalering (ESS)

• DAB+ digitale radio

• Volautomatische airconditioning

• Privacy glas

• Stoelverwarming, vóór

• Front Collision Warning System (FCWS)

• Lane Departure Warning System ( LDWS)

• B-stijl in (optisch) zwart

• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels, verwarmbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Deurgrepen, carrosseriekleur

• Luidsprekers achter

• Stuurwielbediening audio

• Elektrisch bedienbare ramen achter

• Stoel, bestuurder in hoogte verstelbaar

• Cruise control met snelheidslimiet

• LED-dagrijverlichting

• Navigatiesysteem 

• Android Auto/Apple CarPlay

• Mistlampen voor

Comfort - extra t.o.v. i-Motion

• Airconditioning

• Elektrisch bedienbare ramen voor

• Radio CD-/MP3-speler

• USB-/AUX-aansluiting

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

* Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Stel je ideale Hyundai samen op 
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai



Hyundai i10 - Accessoireprijslijst per 1 juli 2017

Comfort & technologie

2-DIN Navigatie/Multimediasysteem vanaf € 1.079,-

Actieve A-stijlhouder t.b.v. navigatiesysteem € 169,-

Bluetooth-carkit (inbouw) vanaf € 249,-

Cruise control € 599,-

Microhouder en smartphonehouder € 24,-

Parkeersensoren achterzijde € 389,-

Parkeersensoren voor (snelheidsafhankelijke inschakeling) € 459,-

Portable navigatie vanaf € 119,-

Speaker upgrade set vanaf € 189,-

Subwoofer € 349,-

Exterieur

Achterklep sierlijst blauw, oranje, zilverkleur of zwart € 79,-

Achterspoilerlip € 109,-

Beschermfolie deurhendels € 55,-

Bumperbescherming € 85,-

Bumperfolie transparant € 55,-

Bumperfolie zwart € 49,-

Deurstootlijsten € 105,-

Hyundai Protect (lakverzegeling) € 329,-

Hyundai Protect (lakverzegeling) Premium € 359,-

IJs- en zonnescherm € 49,-

RVS achterklep sierlijst € 85,-

RVS raamsierlijstenset (8-delig) € 169,-

Set lichtmetalen 13-inch velgen vanaf € 519,-

Set lichtmetalen 14-inch velgen, inclusief banden en TPMS vanaf € 1.049,-

Set lichtmetalen 15-inch velgen, inclusief banden en TPMS vanaf € 1.209,-

Spatlappenset voorzijde  €  59,-

Spatlappenset achterzijde  €  59,-

Spiegelkappenset blauw, oranje, zilverkleur, zwart of wit € 89,-

Striping 'strepen' wit of zwart € 259,-

Uitlaatsierstuk ovaal € 99,-

Uitlaatsierstuk rond € 119,-

Wielbogenset € 199,-

Wielmoerslotenset € 39,-

Zijwindschermset € 85,-

Interieur & veiligheid

Afdekklepje middenconsole € 69,-

Armsteun met opbergvak in zijkant stoel € 249,-

Calamiteitenpakket Standaard (6 in 1) € 55,-

Calamiteitenpakket Luxe (9 in 1) € 79,-

Deurstootlijstenset € 105,-

Kledinghanger € 59,-

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw) € 149,-

LED-verlichting voetenruimte achter (wit of blauw) (alleen i.c.m. voor) € 159,-

Lederen bekleding stuurwiel (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 269,-

Lederen interieur (1/4 leer) € 999,-

Lederen interieur (1/2 leer) € 1.249,-

Lederen pookknop (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 99,-

Massagestoel bestuurder (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 299,-

Stoelverwarming (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 249,-

Mattenset luxe velours € 49,-

Mattenset naaldvilt € 39,-

Mattenset rubber € 75,-

Mattenset semi-velours € 29,-

Mattenset velours met blauwe bies € 59,-

Mattenset velours met oranje bies € 59,-

RVS instaplijsten (4 stuks) € 99,-

RVS instaplijsten met blauw of oranje i10-logo (4 stuks) € 99,-

Take away hook € 35,-

Thuiskomerset (inclusief gereedschap) € 179,-

Winterbandenset op stalen velg met TPMS € 759,-

Zonwering € 109,-

Bagagesystemen & trekhaken

Bagagebak € 59,-

Dakdragerset aluminium € 259,-

Dakdragerset staal € 199,-

Dakfietsdrager (t.b.v. dakdragerset) vanaf  € 75,- 

Fietsendrager + fietsendragermontagebeugel + 13-polige kabelset € 1.199,-

Hulpverenset € 239,-

Kofferbakmat € 49,-

Ski- & snowboarddrager vanaf € 135,-

Ski-/snowboarddrager magnetisch € 279,-

Alle RVS stylingdelen zijn naar keuze leverbaar in hoogglans en geborstelde uitvoering. Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 juli 2017. Prijswijzigingen en/of druk- en zetfouten voorbehouden.

http://www.hyundai.nl/configurator


Hyundai i10 - Overige informatie

De kosten rijklaar maken bestaan uit:

Elke Hyundai wordt rijklaar geleverd, bestaande uit: recyclingbijdrage, kosten

inschrijven kentekenregister, identiteitsvaststelling, tenaamstelling, transport,

reinigen, poetsen, kentekenplaten, nulbeurt en twee veiligheidshamers. De

kosten rijklaar maken zijn inbegrepen in de consumentenadviesprijs van je

Hyundai.

Afleverpakket

Elke Hyundai kan afgeleverd worden met een afleverpakket. Het standaard

afleverpakket omvat onder meer een set semi-velours matten en een

Standaard Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1. Je kunt echter ook kiezen voor

een upgrade: het luxe afleverpakket. Dit pakket omvat: een set luxe velours

matten, een set luxe kentekenplaten met ‘opgelegde letters’, kentekenplaten

gemonteerd met kentekenplaatbeveiliging, een autolakreparatieset (verwijder

zelf eenvoudig krassen van je auto in een handomdraai) en een Luxe Hyundai-

calamiteitenpakket 9 in 1.

Bekijk afleverpakketten

Afleverpakket bevat: Standaard Luxe

Prijs € 89,- € 169,-

Calamiteitenpakket Standaard (6 in 1) -

Calamiteitenpakket Luxe (9 in 1) -

Standaard mattenset (semi-velours) -

Luxe mattenset (luxe velours) -

Standaard kentekenplaat -

Luxe kentekenplaat -

Kentekenplaatbeveiliging (voorkom

misbruik!)
-

Autolakreparatieset (in

carrosseriekleur)
-

 = Maakt deel uit van het pakket

Hyundai i10 - Verlengde Garantie

Consumentenprijs

incl. BTW
Benzine

6e jaar € 312,-

6e + 7e jaar € 570,-

Snelle beslissers t/m 7e jaar € 530,-

De Hyundai Verlengde Garantie moet aansluiten op de fabrieksgarantie.
Speciale aanbieding voor snelle beslissers: Verlengde Garantie tot en met het
7e jaar direct afsluiten bij aanschaf van je nieuwe Hyundai.
Kilometerbeperking Hyundai Verlengde Garantie: 6e+7e jaar benzine:
200.000 km, diesel: 250.000 km.

Hyundai i10 - Kleuren

 
Consumentenprijs

incl. BTW

Standaard zonder meerprijs

Metallic € 555,-

Mica parelmoer € 595,-

BPM apart vermeld op factuur 
Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd
apart het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan
ondernemers als aan particulieren. Aangezien het oorspronkelijke BPM-
bedrag bij latere verkoop van belang kan zijn, is het raadzaam om de factuur
te bewaren.

B T W
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai i10 - Energielabels

Om het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s inzichtelijk te maken, wordt in Nederland

gebruikgemaakt van een relatieve indeling aan de hand van energielabels. In deze prijslijst is voor elke
uitvoering aangegeven welk energielabel is toegekend. 

Elk Hyundai-model is op basis van de buitenmaten (lengte en breedte) ingedeeld in een categorie. De
CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van het model ten opzichte van het categorie gemiddelde levert

de relatieve energiezuinigheid op. Deze relatieve energiezuinigheid wordt volgens onderstaande tabel
uitgedrukt in het energielabel.

Gegevens brandstofverbruik
De uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens
Europese Verordening 715/2007/EEG (Euro 5). Het praktijkverbruik kan afwijken en wordt
beïnvloed door bijvoorbeeld het weer, de belading, het wegdek, de verkeerssituatie en de rijstijl.

Zuinig

A Minstens 15 % zuiniger dan gemiddeld

B 15 % tot 5 % zuiniger dan gemiddeld

C 5 % tot -5 % zuiniger dan gemiddeld

D 5 % tot 15 % onzuiniger dan gemiddeld

E 15 % tot 25 % onzuiniger dan gemiddeld

F 25 % tot 35 % onzuiniger dan gemiddeld

G Minstens 35 % onzuiniger dan gemiddeld

Onzuinig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hyu.s5.nl/services/onderhoud-services#afleverpakketten

