
Wallbox, de nieuwe partner van 
Hyundai Motor Deutschland voor 
e-mobiliteitssystemen

Hyundai Motor Deutschland GmbH is een samenwerking aangegaan met 
Wallbox om de overstap van voertuigen met verbrandingsmotor naar elek-
trische voertuigen gemakkelijker te maken voor hun klanten en zo het nieu-
we tijdperk van e-mobiliteit binnen te stappen.

CASESTUDY



De uitdaging

De oplossing

Hyundai streeft naar Klimaatneutraliteit en is van plan om tegen 2035 te stoppen met de verkoop van 
voertuigen met verbrandingsmotor in Europa. Hyundai en Wallbox werken samen aan een emissievrije 
toekomst, zodat Hyundai-dealers Wallbox-laders aan hun klanten kunnen aanbieden.

Om dit te doen, hebben Hyundai-dealers informatie en opleidingen nodig over hoe de laders werken en 
over de voordelen voor gebruikers en eigenaren van deze innovatieve technologie.

Hyundai hecht veel belang aan duurzaamheid 
en werkt momenteel aan een geïntegreerde, 
multidimensionale strategie om Klimaatneutraliteit 
te bereiken. Deze strategie is gebaseerd op drie 
pijlers: schone mobiliteit, nieuwe platforms en 
groene energie.

De Hyundai-dealers zullen toegang hebben tot: 
geïntegreerde Wallbox-mockups op een e-wall in 
hun showrooms om de klantvraag en interesse te 
wekken.

De Pulsar Plus van Wallbox maakt de 
laadervaring heel eenvoudig. Deze lader heeft 
een geïntegreerde laadkabel en maximaal 22 
kW vermogen, wifi en DC-lekbeveiliging en is 
beschikbaar voor lokale load balancing. Wallbox-
laders werken net zo eenvoudig als ‘inpluggen en 
opladen’. Gebruikers hoeven zich verder nergens 
zorgen over te maken.

Who is Hyundai? Wie is Hyundai?
Hyundai Motor Company is een Zuid-Koreaanse 
autofabrikant die in 1967 werd opgericht door 
Chung Ju-Yung. Sinds 1991 verkoopt het bedrijf ook 
voertuigen in Duitsland. Inmiddels is Hyundai Motor 
Duitsland uitgegroeid tot de meest succesvolle 
Aziatische auto-importeur in Duitsland.

Als je aan Hyundai denkt, komen een aantrekkelijk 
design, kwaliteit, rijgedrag op hoog niveau, innovatie 
en alternatieve aandrijfsystemen meteen in je op.

Hyundai laat zich leiden door fundamentele 
bedrijfswaarden en een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het bedrijf wil niet alleen 
gezien worden als een innovatieve autofabrikant; 
het wil ook een betrouwbare partner zijn voor haar 
klanten.

Hyundai IONIQ 5 elektrisch voertuig 
met Wallbox-oplader.

“Door samen te werken met 
Wallbox Chargers is Hyundai in 
staat om Hyundai-klanten de 
allernieuwste laadoplossingen 
aan te bieden die voldoen aan 
de behoeften van de klant.” De Pulsar Plus van Wallbox is voor-

zien van het Hyundai-logo.



Hyundai is een pionier op het gebied van 
emissievrije mobiliteit en biedt een van de 
breedste assortimenten aan geëlektrificeerde 
producten op de markt. Om deze reden 
willen Hyundai-klanten gebruiksvriendelijke 
en eenvoudige laadoplossingen, zodat ze 
naar huis kunnen rijden, hun auto kunnen 
inpluggen en hem de volgende ochtend 
volledig opgeladen kunnen starten. Zo 
eenvoudig zou het moeten zijn om elektrische 
mobiliteit te integreren in het dagelijkse leven 
van Hyundai-klanten.

“Door samen te werken met Wallbox Chargers 
is Hyundai in staat om Hyundai-klanten 
de allernieuwste laadoplossingen aan te 
bieden die voldoen aan de behoeften van de 
klant [engemakkelik online kunnen worden 
bestel]”.- Thomas Kiwus, hoofd van de 
afdeling Onderdelen en Accessoires.

Meer informatie over 
Wallbox op wallbox.com

Meer informatie over Hyundai op 
https://www.hyundai.com/worldwide/en/

Hyundai-dealer met elektrische 
auto in de showroom: IONIQ 5.

Het resultaat
De producten van Wallbox complementeren 
de toekomstvisie van Hyundai met een 
aanbod van eenvoudig te installeren 
pakketten. Getrainde en gecertificeerde 
installateurs zullen de laders bij de klant thuis 
installeren en eventuele vragen beantwoorden.

En dankzij de groeiplannen van Wallbox zullen 
er binnenkort meer openbare laadstations zijn 
die veilig, modern, snel, gebruiksvriendelijk en 
toegankelijk zijn voor Hyundai-bestuurders. 
Samen zijn Hyundai en Wallbox op zoek 
naar nieuwe, betere mobiliteitsoplossingen, 
inclusief een groenere levensstijl in lijn met 
de visie van het bedrijf, namelijk ‘Vooruitgang 
voor de mensheid’. Dit is één benadering op 
weg naar een klimaatneutrale toekomst voor 
het bedrijf en laat zien wat er mogelijk is.

https://www.wallbox.com/

