
Hyundai i40



Helemaal  
bij de tijd
De Hyundai i40 is helemaal bij de tijd. Nieuw zijn de modern vormgege-
ven voorbumper met geïntegreerde LED-mistlampen en koplampen en 
de achterlichtunits die hem een nog strakker en stijlvoller uiterlijk geven. 
Dankzij een vernieuwde, zeer zuinige dieselmotor en een opgefrist uiter-
lijk (onder meer een nieuw front) is de Hyundai i40 klaar voor een nieuw 
hoofdstuk in de zakelijke klasse.



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

De koppelrijke 1.7 CRDi-dieselmotor levert 85 kW (115 pk).

Bovengemiddeld veel ruimte,
maximale kwaliteitsbeleving 
In het interieur van de Hyundai i40 zijn nieuwe materialen van hoge kwaliteit toegepast. Veel aandacht is be-
steed aan ergonomie. Een goede zitpositie en voldoende bewegingsruimte zijn immers belangrijk wanneer u 
veel op de weg zit. Knieruimte, hoofdruimte en de breedte op schouderhoogte zijn daarom bovengemiddeld. 
De hoofdruimte achterin (990 mm) behoort nog altijd tot de beste in deze klasse. Zeer riant is de bagageruimte. 
Bij de Hyundai i40 Sedan bedraagt die 525 liter en bij de Wagon 553 liter – met de achterbank volledig neerge-
klapt zelfs 1.719 liter (Wagon). Heel handig is de Smart Power Tailgate; een automatisch opende achterklep als 
de bestuurder met de sleutel op zak de Hyundai i40 Wagon nadert.



● = standaard

* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. Waarden Hyundai i40 Wagon tussen haakjes.

Hyundai i40 - Technische gegevens

Motortype 1.6 GDI 1.7 CRDi 

Versnellingen 6MT 6MT

Motor

4 cilinders in lijn, watergekoeld met boven liggende nokkenas en 4 kleppen per cilinder ● ●

Cilinderinhoud cc 1591 1685

Boring x slag mm 77 x 85 77 x 90

Compressieverhouding 11,0 : 1 15,7 : 1

Maximumvermogen kW (pk)/t.p.m. 99 (135)/6300 85 (116)/4000

Maximumkoppel Nm/t.p.m. 164/4850 280/1250~2500

Brandstofsysteem

Directe injectie ● -

Directe common-rail hogedrukinspuiting - ●

Brandstof: loodvrije benzine, vanaf RON 95 ● -

  diesel - ●

Transmissie

Aandrijving: voorwielen ● ●

Handgeschakelde 6-versnellingsbak ● ●

Overbrengingsverhouding: 1e 3,769 3,769

  2e 2,045 2,080

 3e 1,370 1,257

 4e 1,071 0,905

 5e 0,839 0,686

 6e 0,703 0,547

  achteruit 3,700 3,077

Eindoverbrenging 4,563 3,733/4,308

Prestaties*

Maximumsnelheid km/u 195 (197) 192 (190)

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 11,5 (11,6) 12,4 (12,6)

Brandstofverbruik volgens EG-norm:

- Binnen de bebouwde kom l/100 km / km/l 7,7/13,0 4,9/20,4

- Buiten de bebouwde kom l/100 km / km/l 5,2/19,2 3,8/26,3

- Gecombineerd l/100 km / km/l 6,1/16,4 4,2/23,8

CO2-emissie g/km 140 110

Elektrische stuurbekrachtiging (MDPS, Motor Driven Power Steering) ● ●

Draaicirkel m 10,94 10,94

Ophanging

Voor: McPherson met stabilisatorstang ● ●

Achter: onafhankelijke multi-link ● ●



Hyundai i40 - Technische gegevens

Motortype 1.6 GDI 1.7 CRDi 

Versnellingen 6MT 6MT

Remmen

Remschijven rondom ● ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ● ●

Rembekrachtiger: vacuüm ● ●

Wielen

Velgen: 7.0 J x 16 staal / Banden: 205/60 R16 # -

Velgen: 7.0 J x 16 lichtmetaal / Banden: 205/60 R16 # #

Ruimtebesparend reservewiel # #

Volwaardig lichtmetalen reservewiel # #

Bandenmobiliteitskit # -

Gewichten

Kentekengewicht kg 1377 (1403) 1472 (1489)

Maximum toegelaten gewicht kg 1980 (2030) 2090 (2130)

Maximum aanhangwagengewicht, ongeremd kg 600 700

Maximum aanhangwagengewicht, geremd kg 1300 1500

Maximum kogeldruk kg 60 80

Maximum daklast kg 100 100

Afmetingen

Lengte mm 4745 (4775) 4745 (4775)

Breedte mm 1815 1815

Hoogte mm 1470 1470

Wielbasis mm 2770 2770

Spoorbreedte voor mm 1591 1591

Spoorbreedte achter mm 1597 1597

Inhoud bagageruimte (VDA) l 525 (553) 525 (553)

Inhoud bagageruimte met neergeklapte achterbank (VDA) l 1642 (1719) 1642 (1719)

Inhoud brandstoftank l 70 70

Afmetingen Hyundai i40  
Sedan (mm)

Afmetingen Hyundai 
i40 Wagon (mm)

 lengte: 4775

wielbasis: 2770

breedte: 1815
spoorbreedte: 1591 (voor)1597 (achter)
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● = standaard
# = afhankelijk van gekozen modelvariant Waarden Hyundai i40 Wagon tussen haakjes.



Hyundai i40 - Lakkleuren

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven 
genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.

Hyundai i40 - Bekleding

Stoffen bekleding (zwart)

(1)  Standaardkleuren (zonder meerprijs)
(2)  Metallic
(3)  Mica Parelmoer

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

White Crystal (3)

PW6

Ocean View (3)

W8U

Creamy White (1)*

NCW

Tan Brown (3)

YN7

Titanium Silver (2) 
T6S

Blue Spirit (3)*

YU6

Phantom Black (3) 
NKA

Sleek Silver (2)* 
N3S

Stone Grey (2) 
S6G



Deze sierlijsten en dorpellijsten accentueren op fraaie wijze 
de vloeiende lijnen van de carrosserie.

Hyundai i40 - Accessoires 
Exterieur

Mooi én 
nuttig
Geen tweede kans voor een eerste in-
druk; het totaalplaatje moet direct goed 
zijn. En dat begint bij de buitenzijde. Met 
de originele accessoires van Hyundai 
kunt u uw Hyundai i40 helemaal naar 
eigen smaak personaliseren.

Skidplate achter De beste bescherming tegen steenslag op 
ruig terrein. Bovendien geeft het uw Hyundai i40 een extra 
sportieve look.

Met deze fraaie en praktische deurstootlijsten voorkomt 
u beschadigingen aan de deuren, bijvoorbeeld door een 
openslaande deur van een andere auto.

Zijwindschermset Raam open en toch geen last van hinder-
lijk windgeruis? Deze naadloos passende zijwindschermen 
zorgen zelfs bij regen voor heerlijk fris rijplezier.

Voorkom beschadigingen aan de achterzijde van uw 
 Hyundai i40 met deze kunststof bumperbescherming.

Bescherm uw Hyundai i40 met deze bumperfolie. Voorkomt 
beschadigingen bij in- en uitladen. De bumper folie is ver-
krijgbaar in transparant en zwart.

Dit ijs-/zonnescherm gaat ’s winters ijsvorming tegen op uw 
voorruit en ’s zomers voorkomt het een ondraaglijke warmte 
in de auto. Het scherm bedekt het gehele raam en is gemak-
kelijk aan te brengen.

Uw Hyundai i40 ziet er extra stijlvol uit met deze chromen 
sierlijst op de achterklep. Hij benadrukt de breedte van de 
auto en sluit goed aan op andere chroomaccenten.

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



Spatlappenset Voorkomt beschadiging aan de lak van uw Hyundai i40. Deze spatlappen (voor en achter) kunnen wel tegen 
een stootje en beschermen de auto tegen steenslag, vervuiling en modder. Er is een set verkrijgbaar voor de voorzijde en 
voor de achterzijde.

Lichtmetalen velgen Hét accessoire om uw Hyundai i40 helemaal naar uw eigen smaak te verfraaien zijn lichtmetalen velgen. De wielen bepalen namelijk voor een groot deel de uitstraling 
van een auto. Alle velgen zijn speciaal getest en goedgekeurd voor de Hyundai i40. Ga langs bij uw Hyundai-dealer of bekijk de diverse mogelijkheden in de car configurator op Hyundai.nl om 
te bepalen welke lichtmetalen velgen het beste bij uw Hyundai i40 passen.



Hyundai i40 - Accessoires 
Interieur & veiligheid

Optimale 
bescherming
Veiligheid en comfort staan bij Hyundai 
hoog in het vaandel. Behalve de inzitten-
den wilt u natuurlijk ook het interieur van 
uw auto optimaal beschermen. Daarvoor 
heeft Hyundai bijvoorbeeld even prakti-
sche als fraaie matten ontwikkeld. En met 
de accessoires op deze pagina’s maakt 
u het interieur nog aantrekkelijker en 
comfortabeler.

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als dat van 
de Hyundai i40 wilt u natuurlijk mooi houden. Deze semi- 
velours matten beschermen uw interieur optimaal en zijn 
aan de bestuurderskant voorzien van een fraai i40-logo.

Lederen bekleding Het toppunt van stijl en luxe is zon-
der twijfel lederen bekleding. De vele kleuren en kleu-
rencombinaties bieden u de mogelijkheid het interieur 
helemaal naar eigen smaak aan te passen. Denk hierbij 
aan afwijkende kleuren of delen alcantara, meerdere 
kleuren per stoel, geplooid of geperforeerd leer of 
contrasterende stiknaden. Zelfs uw eigen logo behoort 
tot de mogelijkheden. Een extra optie is de stoelver-
warming die het Business Class-gevoel versterkt. Vraag 
de Hyundai-dealer naar de vele mogelijkheden van 
lederen bekleding in uw Hyundai i40.

Instaplijsten (4-delig) Deze aluminium instaplijsten be-
schermen de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven 
ze de Hyundai i40 een extra sportieve uitstraling. Deze set 
bestaat uit vier (voor en achter) gestanste instaplijsten.

Extra bekerhouder nodig? Dan brengt deze opblaasbare 
bekerhouder uitkomst. Eenvoudig te monteren en te demon-
teren.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten 
houden de originele bekleding schoon en zijn bovendien 
eenvoudig te reinigen.

Luxe mattenset velours Wilt u net dat beetje extra luxe, uit-
straling en gevoel? Kies dan voor deze set luxe veloursmat-
ten van hoogstaande kwaliteit die rondom zijn afgewerkt 
met nubuk-bandeerband. Deze luxe mattenset is zowel aan 
de bestuurders- als aan de bijrijderskant voorzien van een 
fraai i40-logo.

Het Standaard Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat 
uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, 
een lampenset met zekeringen, een gevarendrie hoek, een 
LED-knijpkat en 2 veiligheidsvesten.

Het Luxe Hyundai-calamiteitenpakket 9 in 1 bevat alle 
items uit het 6 in 1-pakket plus een Hyundai-ijskrabber, 2 
alcoholtesters (o.m. verplicht in Frankrijk) en een snaplight. 
Alles zit verpakt in een hardshell-verpakking die na openen 
direct overzicht geeft, wel zo handig bij een calamiteit!



Deze set hulpveren is een must bij een trekhaak. Bieden 
extra ondersteuning aan de bestaande autoveren, zodat een 
zwaar beladen auto beter in balans is en verhogen daardoor 
de veiligheid. Bij normale belasting hebben de hulpveren 
weinig tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

Dakdragers Speciaal afgestemd op de dakrailing van uw 
Hyundai i40. Een fietsdrager of dakkoffer blijft zodoende 
stevig op zijn plek. Een veilige gedachte! Ook ideaal voor het 
vervoer van bijvoorbeeld surfplanken of een skibox.

Hyundai i40 - Accessoires 
Bagagesystemen & trekhaken

Hoeveel ruimte 
wilt u hebben?
De Hyundai i40 is een ideale reisauto. 
Ideaal vanwege zijn comfortabele 
rijeigen schappen, ideaal vanwege zijn 
grote hoeveelheid ruimte en ideaal 
vanwege de vele mogelijkheden om die 
ruimte optimaal te benutten. Of u nu op 
wintersport gaat, de fietsen wilt mee-
nemen of veel bagage kwijt moet, met de 
originele opbergaccessoires van Hyundai 
kunt u alle kanten op! Oók wat betreft de 
bescherming van het interieur van uw 
Hyundai i40, want er zijn diverse acces-
soires leverbaar om uw Hyundai ook in 
topvorm te houden als er veel of vieze/
natte bagage is te vervoeren.

Of u nu een fietsendrager, een aanhangwagen of een cara-
van wilt meenemen achter uw Hyundai i40, met deze vaste 
trekhaak is dat geen enkel probleem.

Natte of vieze spullen vervoert u gemakkelijk in deze water-
dichte bagagebak. De bekleding blijft dus droog en schoon.

Bagagenet passagiersstoel Zet losse spulletjes eenvoudig 
vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft alles veilig 
op z’n plaats.

Dit hondenrek voorkomt dat bagage naar voren kan 
schuiven. En natuurlijk kunt u met deze accessoire achterin 
de Hyundai i40 een eigen, veilige plek voor uw trouwe 
viervoeter creëren.

Kofferbakmat groot Bescherm uw kofferbak na een bos-
wandeling met uw hond of bij het vervoeren van natte en/
of vochtige spullen. Ook deze mat is aan twee kanten te 
gebruiken (velours/rubber) en eenvoudig schoon te maken.

Kofferbakmat voor auto met bagagerail Vieze of natte 
spullen? Deze kofferbakmat beschermt de oorspronkelijke 
bekleding optimaal. Hij is aan twee kanten te gebruiken 
(velours/rubber) en eenvoudig schoon te maken. Bovendien 
blijft het vloerrailsysteem gewoon bruikbaar, zodat de baga-
ge stevig te verankeren is.

De wegklapbare trekhaak doet geen afbreuk aan het 
design, want na gebruik zwenkt hij in een eenvoudige hand-
omdraai onder de auto en uit het zicht.

De afneembare trekhaak heeft het voordeel dat deze, indien 
niet gemonteerd, zo min mogelijk afbreuk doet aan het de-
sign. De trekhaak is eenvoudig te monteren en demonteren.



Hyundai i40 - Accessoires 
Comfort & technologie

Doordacht 
genieten

De doordachte accessoires van Hyundai 
helpen u ontspannen, veilig en zonder 
onnodig oponthoud uw doel te bereiken. 
En terwijl u navigeert door middel van 
stemherkenning, handsfree telefoneert 
met behulp van Bluetooth en de cruise 
control zijn werk doet, geniet u intussen 
via het geavanceerde audiosysteem vol-
op van uw muziek.

Bevestiging voor mobiele apparaten Met behulp van deze 
fraai vormgegeven en slimme universele houder is het 
installeren van mobiele apparaten als een navigatiesysteem, 
telefoon en iPod een fluitje van een cent.

Alarmsysteem klasse 3 Dit klasse 3 alarm bewaakt uw 
Hyundai i40.

Pioneer Navigatie/multimediasysteem Met dit 2-DIN-navi-
gatiesysteem met radio/dvd-/mp3-speler raakt u nooit meer 
de weg kwijt en geniet u urenlang van uw favoriete muziek 
en films. Bovendien kunt u dankzij Bluetooth handsfree 
bellen.

Voor optimaal geluid: deze subwoofer produceert diepe 
bastonen en wordt eenvoudig geïnstalleerd in het compar-
timent van het reservewiel, waardoor geen bagageruimte 
verloren gaat.

Voorkom bumperschade en eindeloos insteken bij het 
inparkeren met deze subtiel in de achterbumper wegge-
werkte parkeersensoren. Er is ook een set voor de voorzijde 
beschikbaar.

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



Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai u bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en 
hebt u de mogelijkheid uw 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 uw 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. Garantievoorwaarden per 1 januari 2017. M
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Wilt u meer weten over dit model?  
Stel dan uw persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

Zonder
Garantie

Kilometer
Beperking
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