
NEXO



Vi har skapt NEXO fordi vi ønsker en fremtid der  
teknologien tar hensyn til miljøet. I fremtiden  
kommer bilen ikke bare til å være et transport- 
middel, men et hjelpemiddel.

Det ligger en enkel filosofi bak dette.  
Alt vi gjør fra i dag av, gjør vi for deg.

Because of You. 
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Vi ønsker å skape en bedre fremtid for deg og for Femita.

NEXO produser ingen utslipp og renser luften i stedet for  
å forurense den. Den er med på å skape en fremtid der  
Femita har tilgang til teknologi som gjør livet enklere,  
slik at hun og andre kan leve uten begrensninger.

Because of 
Femita. 
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Femita Ayanbeku : deltaker for USA i Paralympiske sommerleker
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Vi mener at energi fra hydrogen er nøkkelen til en mer bærekraftig 
fremtid for Femita og oss alle.

Hydrogenmotoren i NEXO genererer strøm ved å blande oksygen 
med komprimert hydrogen for å skape en elektronstrøm. Den er 
energieffektiv og slipper kun ut rent vann.
 

Hydrogen, drivstoffet 
for fremtiden.
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Luften renses, slik at han kan puste i ren luft i dag og i fremtiden.

Because of 
Lars.

10



11



12



Luftrensing for  
en bedre fremtid.
De effektive luftrensefiltrene har lang levetid og fjerner 99,9 %  
av mikropartiklene. Det betyr renseteknologien i NEXO bidrar til  
å redusere karbonutslippene, selv under kjøring.
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Because 
of Balder. 
Balder liker å være i bevegelse, og kjeder seg når bilen lades.

Med NEXO er det slutt på kjedelig venting på trege elektriske 
ladestasjoner.
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Rask fylling av tanken, 
lang rekkevidde.
Det tar bare fem minutter å fylle bilen med hydrogen til 
brenselcellene. Det er nok til å kjøre over 600 km før du må fylle 
neste gang. Det er samme rekkevidde som de fleste biler med 
bensinmotor. 
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*De nevnte tallene og ladeutstyr kan variere i ulike land.
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Because
of Anna. 
NEXO kan hjelpe folk på mange måter, for eksempel Anna.

Den automatiske parkeringsassistenten parkerer bilen, selv i trange 
parkeringsluker. Hun kan gå ut av bilen, trykke på en knapp og se at 
NEXO parkerer seg selv.

Den er til hjelp for andre førere også. Sensorer fører NEXO inn i luken 
på førsteforsøk, slik at den hindrer trafikken minst mulig. Og det er ikke 
lenger noen grunn til å bekymre seg for riper og bulker under parkering.
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*Automatisk parkeringsassistent (langs eller på tvers av veien) krever at du følger med på sikkerheten helt til parkeringen er fullført.
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Horisontale LED-markeringslys
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Utvendig 
design.
Designet til NEXO er inspirert av fremtiden. Det er strømlinjeformet 
og elegant.

Kaskadegrill, horisontale LED-markeringslys og detaljer som  
dørhåndtak som automatisk trekkes inn i flukt med karosseriet,  
gir bilen et strømlinjeformet utseende.

Luftkanal i D-stolpene Skjult vindusvisker bakDørhåndtak i flukt med karosseriet 
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Innvendig 
 design.
Kupeen til NEXO er pen og praktisk med alle funksjoner lett tilgjengelige og 
godt synlige. Midtkonsollen er formet som en bro. Her kan du utføre alle 
 innstillinger uten å ta blikket fra veien.

Kupeen er romslig med større bagasjerom enn de andre hydrogenbilene på 
markedet i dag.

Og selvsagt er alt laget av miljøvennlige materialer, som seg hør og bør for  
en bærekraftig bil.
 

Blindsoneassistent Romslig bagasjerom (461 liter)Trådløs lading 

22



7” kombiinstrument + navigasjonssystem med 12,3”-skjerm
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Folk er forskjellige og gjør ting på ulike måter. For eksempel beveger 
Karen seg gjennom rushtrafikken på sin egen måte.

Derfor er NEXO utstyrt med smarte sikkerhetsfunksjoner som hjelper deg 
å følge med på det som skjer rundt bilen, og som varsler deg om farer du 
ikke har oppdaget ennå.

Vi er opptatt av å gjøre veiene sikrere for alle, både for førere som du,  
og for fotgjengere som Karen.

Because 
of Karen.
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NEXO er utstyrt med den nyeste sikkerhetsteknologien, som vi stadig 
 videreutvikler for fremtiden.

Automatisk nødbremsassistent

Frontkameraet og frontradaren brukes til å varsle deg hvis det er fare for sammenstøt med et annet kjøretøy eller visse andre 
typer objekter. Ved behov aktiverer assistenten bremsene for å unngå en kollisjon.

Adaptiv cruise control

Systemet holder den innstilte hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran, uten at du trenger å bruke gass- eller  bremsepedalen.

Aktiv filskifteassistent / filholder)

Frontkameraet registrerer veioppmerkingen, slik at assistenten kan forhindre at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet. Hvis bilen er  
i ferd med å forlate kjørefeltet (eller veien), varsles du visuelt og med en lydalarm. Systemet styrer også bilen automatisk tilbake 
på plass.

* Utstyret inkluderer filskiftevarsler.
* Utstyret inkluderer frontkollisjonsvarsler. / * Kameraet til den automatiske nødbremsassistenten registrerer kun kjøretøyer.

Hyundai SmartSense
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* Utstyret inkluderer varsling om kryssende trafikk bak. * Utstyret inkluderer blindsonevarsler.

Nødbremsassistent med varsling om kryssende trafikk bak

Radarsensorer i støtfangeren bak overvåker kryssende trafikk fra høyre og venstre side av bilen under rygging. Ved behov kan 
assistenten aktivere nødbremsing for å unngå en kollisjon.

Blindsoneassistent

Assistenten varsler deg om kjøretøyer som nærmer seg i blindsonen, ved hjelp av radarsensorer i støtfangeren bak. Den aktiverer 
bremsene hvis det er fare for et sammenstøt ved skifte av kjørefelt.
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Egenskaper

LED-kombinasjonsbaklykterKaskadegrill / horisontale LED-markeringslys Doble hovedlykter 

LuftgardinerBredt soltak Smart baklukebetjening 
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Hendler på rattstammen (regenerativ bremsing)

Ventilerte/oppvarmbare forseter

360°-parkeringskamera Girknapper

KRELL premium-lydsystem Smartnøkkel 

19" lettmetallfelger
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Interiørfarger

Tofarget grå Ensfarget blå

Lakkfarger

White cream / Pearl (TW3) Copper metallic (R3C) Titanium Gray / Matte color (Y3G) Dusky Blue (XB3)Cocoon silver (V3S)
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Mål og spesifikasjoner

● Verdiene ovenfor er resultater fra interne tester. Det tas forbehold om eventuelle endringer når offisielle verdier foreligger.
● Utstyret som er avbildet og beskrevet i denne brosjyren, kan avvike fra det som leveres i Norge.
● Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.
● Trykketeknikken gjør at fargeprøvene som er vist, kan avvike fra de faktiske fargene.
● Ta kontakt med din Hyundai-forhandler for mer informasjon om hvilke farger, setetrekk og tekniske spesifikasjoner som leveres.

Type

Motor Synkron permanentmagnetmotor (PMSM) 

Maks. effekt hk (kW) 120

Maks. dreiemoment (Nm) 395

Batteri

Kapasitet (kWh) 1,56

Effekt (kW) 40

Hjuloppheng

Foran McPherson-hjuloppheng

Bak MultiLink-hjuloppheng

Dekk

245/45R19

Dimensjoner

Takhøyde (mm)  foran (med soltak) / bak 1 001 (966) /  965

Beinplass (mm)  foran/bak 1 054 /  981

Skulderbredde (mm)  foran/bak 1 454 /  1 409

Høyde  
(inkludert takreling)

1 630 (1 640)

1 614
1 860

1 625 
1 860

2 790
4 670

Alle mål i mm    * Sporvidde • 17″ (foran/bak) : 1 618 / 1 629

Sporvidde* 
Bredde

Sporvidde* 
Bredde

Akselavstand
Lengde
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For en bedre 
fremtid.
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Hyundai er stolte av å tilby en av markedets aller beste fabrikkgarantier på fem år uten 
kilometerbegrensing. Utstyret som er avbildet og beskrevet i denne brosjyren, kan avvike fra det som 
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spesifikasjoner som leveres. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.


