
Hyundai i10 1.0i
66 pk, voorwielaandrijving, 0-100 km/h in 15,0 sec., 
topsnelheid 155 km/h, verbruik 5,8 l/100 km (1 : 17,2), 
vanafprijs:  10.995 euro  9999 euro

Renault Twingo Energy TCe 90
90 pk, achterwielaandrijving, 0-100 km/h in 11,7 sec., 
topsnelheid 165 km/h, verbruik 5,9 l/100 km (1 : 16,9), 
vanafprijs:  13.090 euro  12.100 euro

Smart Forfour 90 pk
90 pk, achterwielaandrijving, 0-100 km/h in 11,3 sec., 
topsnelheid 165 km/h, verbruik 6,1 l/100 km (1 : 16,4), 
vanafprijs:  13.195 euro  13.189 euro

Volkswagen Up 1.0 TSI
90 pk, voorwielaandrijving, 0-100 km/h in 10,3 sec., 
topsnelheid 185 km/h, verbruik 5,5 l/100 km (1 : 18,2), 
vanafprijs:  15.251 euro  14.260 euro

De nieuwe Volkswagen Up met 90 pk is een leuke maar dure stadsauto. In deze 
test tackelen we de vraag of zijn dynamische kwaliteiten opwegen tegen de hoge 

prijs. We vergelijken de Up met een geduchte – en betaalbare – concurrent en twee 
stadsauto’s met net zo veel vermogen én achterwielaandrijving.

Tekst: Elmar Siepen, Bart Smakman • Foto’s: Aleksander Perkovic

Up, Up and Away
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90 pk in een stadsauto is een luxe: 
 Volkswagen, Renault en Smart leve-
ren hun kleine auto’s standaard met 

60 pk (Up) of 70 pk (Twingo en Forfour). 
De  Hyundai i10 wordt in Nederland alleen 
verkocht met een 66 pk sterke driecilinder, 
in België kunnen klanten bijbetalen voor een 
viercilinder met 85 pk. Zo kan het dat de 
66 pk sterke i10 in deze test moet opboksen 
tegen drie stadsauto’s met 90 pk. Toch heeft 
de kleine  Hyundai niet bij voorbaat verlo-
ren, want de i10 staat in elke test zijn man-
netje. Bovendien hebben zijn krachtige 
tegenstanders een handicap: 90 pk is 
een luxe waarvoor je moet bijbetalen en 
die extra kosten  worden bestraft in het 
hoofdstuk  ‘Milieu/kosten’.

IN-/EXTERIEUR
De nieuwe Up is ouderwets ruim. 

De Volkswagen Up is recentelijk gefacelift. 
In het nieuwe ontwerp zijn de lichtunits en 
de bumpers aangepast en kun je kiezen 
uit nieuwe kleuren en wielen. De Up is nu 
leverbaar met een regensensor, een achter-
uitrijcamera en een multifunctioneel stuur. 
Het oude navigatie systeem, dat op het dash-
board prijkte en ook dienstdeed als boord-
computer, is verdwenen. Voortaan klaart je 
smartphone die klussen. Met behulp van de 
Volkswagen-app communiceert hij draadloos 
met de auto.

De Up is niet groter of kleiner geworden. 
Dat betekent dat je voorin nog altijd boven-
gemiddeld veel ruimte hebt. Dit merk je voor-
namelijk in de breedte, je kunt je ellebogen 

VOLKSWAGEN UP 
 Het beeld van de achteruitrijcamera (174 
euro) verschijnt op het display van de radio.

 Het multifunctionele stuurwiel kost 140 
euro, de automatische airconditioning 276 
euro. Het fleurige dashboard heet ‘Pixels 
Honey Yellow’ en heeft geen meerprijs.

 Voor de 90 pk sterke Up gebruikt 
Volkswagen de fijne handbak uit de Polo.

HYUNDAI i10 
 De afwerking is goed, de plaatsing van 
de knoppen logisch. Climate control en 
vier elektrische ramen zijn standaard op 
de Comfort-uitvoering.

 De i10 heeft de beste voorstoelen. 
Bij de Comfort-uitvoering is de 
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar.

 Cruise control met snelheidslimiet is 
ook onderdeel van de Comfort-uitvoering.

vrij bewegen. In de Renault en de Smart zit je 
iets hoger en staat de voorruit zo ver van je 
af dat je geen opgesloten gevoel krijgt. Voor 
in de Hyundai zit je weliswaar het krapst, 
maar blijft er meer ruimte over voor de pas-
sagiers op de achterbank. Zij hebben best 
veel beenruimte voor stadsautobegrippen. 
Hoewel de Twingo en de Forfour op tal van 
onderdelen identiek zijn, biedt de Renault 
toch meer ruimte op de achterbank. In de 
bagageruimte zet die trend zich door: ach-
ter in de Smart past maar 185 liter bagage, 
terwijl je in de Twingo 219 liter aan koffers 
en tassen kunt opbergen. Bij beide auto’s zit 
de motor achterin, waardoor de vloer van de 
bagageruimte vrij hoogt ligt. Bij de Hyundai 
en de Volkswagen kun je meer de diepte in, 
waardoor er ruimte is voor circa 250 liter. 
Met de rugleuning plat is de i10 het ruimst: 

1046 liter. De Renault en de Smart scoren 
extra punten voor hun flexibiliteit, wat te dan-
ken is aan de neerklapbare rugleuning van de 
bijrijdersstoel.

De bediening van elke stadsauto spreekt 
voor zich. De logisch geplaatste en duidelijk 
gemarkeerde knoppen op het dashboard van 
de Up en de i10 hebben de voorkeur, maar 
met de Twingo en de Forfour kunnen we ook 
lezen en schrijven. Bij de Smart zitten we al-
leen te hannesen met de rugleuning en bij de 
Renault kunnen we vanaf een smartphone 
alleen muziek afspelen via bluetooth – 
 afspelen via een kabeltje pikt hij niet.

 Bij stadsauto’s is het aantal geavanceerde 
veiligheidssystemen op een hand te tellen. 
Zo is de Smart leverbaar met afstandswaar-
schuwing (254 euro) en heeft de  Volkswagen 
een noodremsysteem voor in de stad 

De Volkswagen Up 1.0 TSI is net zo  
dynamisch als de eerste Golf GTI.

WEINIG VERMOGEN, VEEL COMFORT

SNEL, LEUK EN ZUINIG
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 (standaard). Als je gewaarschuwd wilt wor-
den bij het onbedoeld verlaten van de rijbaan, 
ben je aangewezen op de Renault (395 euro) 
of de Smart (386 euro). De afwerking van 
de i10, de Forfour en de Up is dik in orde. Bij 
de Twingo vallen de achterdeuren met een 
 ratelend geluid dicht en zijn de kieren tussen 
de panelen her en der groter dan nodig.

COMFORT
De Hyundai i10 heeft de beste stoelen. 

Na een paar kilometer is al duidelijk dat de 
stevige stoelen in de i10 het comfortabelst 
zijn. Daar kunnen de andere drie merken niet 
aan tippen. De achterbank van de i10 en de 
Up zitten even prettig, passagiers achter in 
de Twingo en de Forfour moeten extra afzien. 
De Renault scoort evengoed twee punten 
meer dan de Smart, doordat de voorstoelen 
zo gevormd zijn dat er iets meer beenruimte 
overblijft voor de mensen achterin. Een ergo-
nomische misser waar alle auto’s in deze test 
zich schuldig aan maken, is het ontbreken 
van diepteverstelling voor het stuur. Wat de 
Hyundai als enige wel heeft, is elektrische 
bediening voor alle vier zijruiten (vanaf de 
Comfort-uitvoering). Bij de andere auto’s 
moeten de passagiers achterin het venster 
met de hand openen.

Voor het rijden van lange afstanden heeft 
het veercomfort van de i10 onze voorkeur. 
Zijn onderstel springt het soepelst om met 
putdeksels, klinkers en pokdalig asfalt. Met 
de wagen volgeladen krijgt met name de 
achter wielophanging het zwaar te verduren. 
Het onderstel van de Up houdt zich kranig 
onder zware belasting, maar daar staat 
tegen over dat de carrosserie venijniger heen 
en weer beweegt als je door kuilen rijdt. Het 

SMART FORFOUR 
 Het dashboard lijkt op dat van 
de Twingo, maar bevat opvallende 
ventilatieroosters en meer knoppen op 
het stuur.

 Onder de kap zitten de vloeistof-
reservoirs. Het is een heel gepriegel om de 
kap dicht te schuiven.

 Deze olijke toerenteller kost 152 euro.

RENAULT TWINGO 
 De knoppen en schakelaars die er zijn, 
zijn logisch geplaatst. De afwerking is zozo. 

 Aangezien de motor achterin ligt, slaan 
de voorwielen opvallend ver uit. Dit zorgt 
voor een kleine draaicirkel. 

 De klep boven de motor is 
dichtgeschroefd. Dat maakt het oliepeil 
controleren tot een tijdrovende klus.

veercomfort van de Twingo en de Forfour is 
iets minder verfijnd en op een hobbelige weg 
worden de inzittenden minder ontzien.

MOTOR/TRANSMISSIE
De snelste stadsauto is ook de zuinigste.

De Volkswagen Up is nog steeds leverbaar 
met 60 en 75 pk – net als voor de facelift 
– en daar is nu een derde optie aan toege-
voegd: de 1.0 TSI met 90 pk. In combinatie 
met een koppel van 160 Nm wordt de lichte 
Up (testgewicht: 993 kilo) in een vloek en een 
zucht in gang gebracht. Na ruim tien secon-
den wordt de 100-km/h grens doorbroken 
en de topsnelheid bedraagt 185 km/h. De 
geblazen driecilinder hangt goed aan het 
gas en je hoeft niet constant te schakelen 
om hem bij de les te houden. De prestaties 
zijn zo sportief dat het voelt alsof je met een 
kleine GTI op pad bent. Al vallen de prestaties 
op de tussensprint ietwat tegen: in de vierde 
versnelling heeft de Up 9,0 seconden nodig 
om van 60 naar 100 km/h te versnellen. De 
Twingo doet dit in 8,4 seconden. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met de overbrengings-
verhoudingen. Over de versnellingsbak van 
de Up gesproken: wie zich afvraagt waarom 
de ‘R’ niet meer rechtsachter maar linksvoor 
zit, moet weten dat Volkswagen voor deze 
motorisering de vijfbak uit de Polo gebruikt. 
De 0,9-liter turbomotor in de Renault en de 
Smart levert ook 90 pk vermogen, maar het 
koppel blijft steken op 135 Newtonmeter. 
Bovendien is de maximale trekkracht niet 
uitgesmeerd over een groot toerengebied 
zoals bij de Up, maar beperkt tot een punt 
op de koppelkromme (2500 tpm). En in de 
Twingo reageert de driecilinder trager op 
bewegingen van de rechtervoet. Het verschil 

De Smart Forfour is beter afgewerkt dan  
de bijna identieke Renault Twingo. 

HOBBELT ACHTER DE TWINGO AAN

OP DETAILS BETER DAN DE FORFOUR
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vWIKKEN & WEGEN 
Hoewel stadsauto’s relatief goedkoop zijn, 
schrik ik toch van de prijs van elke test-
auto. Ik leef nog steeds in de waan dat een 
stadsauto maar tienduizend euro hoeft 
te kosten. Als Volkswagen vervolgens een 
90 pk sterke Up met airco en lichtmetaal 
uitrolt en daarbij zonder blikken of blozen 
vermeldt dat hij ruim 15.000 euro kost, 
dan denk ik meteen aan afzetterij. Maar 
sinds de rij-impressie van de Up 1.0 TSI in 
Auto Review 9 heb ik twee maanden de 
tijd gehad om te wennen aan dat bedrag. 
Ik vind het nog steeds veel geld voor een 
stadsauto, maar kan het ondertussen op 
twee manieren goedpraten. Je ontkomt er 
bij de 10.995 euro kostende i10 namelijk 
niet aan om 2000 euro meer te beta-
len voor de Comfort-uitvoering met de 
 essentiële opties. Dan zit je 
al aan 13.000 euro en heb 
je nog geen lichtmetaal. 
Nou geeft de nuch-
tere auto koper weinig om 
mooie wielen, maar ik 
wel. En dat brengt me 
bij het tweede punt: 
de krachtige Up is 
een liefhebbersauto. 
Je kunt voordeliger 
uit zijn door de Up 
met 60 of 75 pk te 
kopen, maar voor 
iets meer geld heb 
je een stadsauto die 
leuk is. Tot slot een 
 observatie: volgens 
mij is de Renault 
Twingo iedere maand 
in de aanbieding. 
Dankzij de flinke kor-
ting koop je de goed-
koopste uitvoering 
voor ongeveer tiendui-
zend euro. Goedkope 
stadsauto’s bestaan 
dus wel, maar ik 
betaal toch liever 
wat meer voor de 
leuke Up.

in acceleratie tussen de Renault en de Smart 
is marginaal, het verschil op de tussensprint 
juist aanzienlijk.

Tot slot de slechts 66 pk sterke Hyundai i10. 
Hij voltooit de standaardsprint in 15,0 secon-
den en een tussensprint van 60 naar 100 
km/h duurt 13,9 seconden. De topsnelheid is 
met 155 km/h ook niet indrukwekkend te noe-
men. Maar er is ook goed nieuws te melden: de 
handgeschakelde vijfbak is fijner dan die van 
de Twingo en de Smart, de driecilinder loopt 
als een zonnetje en dankzij het lage verbruik 
(5,8 l/100 km) en de grote brandstoftank 
(40 liter), sta je minder vaak aan de pomp. 
De a llerzuinigste auto in de test is echter de 
sportiefst presterende: de Up verbruikt in de 
praktijk maar 5,5 l/100 km (1 op 18,2).

RIJEIGENSCHAPPEN
De i10 kan goed meekomen,  
de Up gooit hoge ogen.

Door de relatief lage aanschafprijs worden 
stadsauto’s gekocht door jan en alleman. 
Zodoende nemen bestuurders van alle leef-
tijden met uiteenlopende niveaus van rijkunde 
plaats achter het stuur. Dan zijn een hoge 
mate van veiligheid en een alert ingrijpend 
ESP-systeem wel zo fijn. Met elke stadsauto in 

deze test kun je dan ook veilig de weg op. De 
achterwielaangedreven Renault en Smart be-
ginnen heel vroeg te ondersturen, waarbij het 
ESP streng ingrijpt. De besturing van beide 
auto’s is gevoelloos. De Hyundai presteert 
dynamischer: de i10 bereikt hogere bocht-
snelheden op de slalom en glijdt bij gripverlies 
beheerst over de voorwielen naar buiten. 
Zijn besturing vraagt iets meer kracht van 
de bestuurder, maar geeft er meer feedback 
voor terug. Ondanks het beperkte vermogen 
en de karige topsnelheid, heeft de i10 op ons 
test circuit maar een achterstand van twee 
 seconden op de Twingo en de Smart.

De Up 1.0 TSI is met afstand de meest 
 dynamische stadsauto. Zo is hij acht (!) 
seconden sneller op de geklokte ronde. De 
precieze besturing biedt veel terugkoppeling 
en maakt het mogelijk om op de slalom de 
hoogste snelheden te bereiken. De 17-inch 
banden bezorgen de kleine Volkswagen veel 
tractie en een korte remweg.

MILIEU/KOSTEN
De prijzen variëren van 10.995 tot  
15.251 euro. 

Het instapmodel van elke stadsauto kost 
grofweg elfduizend euro, de versies met  

Techniek

MOTOR Hyundai i10 1.0i Renault Twingo Energy 
TCe 90

Smart Forfour 90 pk Volkswagen Up 1.0 TSI

Cilinders/kleppen per cilinder 3 / 4 3/4, turbo 3/4, turbo 3/4, turbo
Nokkenasaandrijving ketting ketting ketting tandriem
Boring/slag 71,0 / 84,0 mm 72,2 / 73,1 mm 72,2 / 73,1 mm 74,5/ 75,4 mm
Cilinderinhoud 998 cm3 898 cm3 898 cm3 999 cm3

Compressieverhouding 10,5 : 1 9,5 : 1 9,5 : 1 10,5 : 1
Maximum vermogen 49 kW / 66 pk  

bij 5500 tpm
66 kW / 90 pk  
bij 5500 tpm

66 kW / 90 pk  
bij 5500 tpm

66 kW / 90 pk  
bij 5000 – 5500 tpm

Maximum koppel 95 Nm  
bij 3500 tpm

135 Nm  
bij 2500 tpm

135 Nm  
bij 2500 tpm

160 Nm  
bij 1500 – 3500 tpm

OVERBRENGING
Versnellingsbak vijfbak, handgeschakeld vijfbak, handgeschakeld vijfbak, handgeschakeld vijfbak, handgeschakeld
Aandrijving voorwielen achterwielen achterwielen voorwielen
ONDERSTEL
Onderstel v: McPherson-veerpoten, draagar-

men, stabilisator;  
a: torsie-as, schroefveren, 
schokdempers; ESC (ESP)

v: McPherson-veerpoten, draagar-
men, stabilisator;  
a: De Dion-as, schroefveren, 
schokdempers; ESP

v: McPherson-veerpoten, draagar-
men, stabilisator;  
a: De Dion-as, schroefveren, 
schokdempers; ESP

v: McPherson-veerpoten, draagar-
men, stabilisator;  
a: torsie-as, schroefveren, 
schokdempers, stabilisator; 
ESC (ESP)

Besturing tandheugel; elektromech. 
stuurbekr.

tandheugel; elektromech. 
stuurbekr.

tandheugel; elektromech. 
stuurbekr.

tandheugel; elektromech. 
stuurbekr.

Draaicirkel l / r 10,4 / 10,3 m 9,0 / 8,9 m 9,0 / 9,0 m 10,1 / 10,1 m
Remmen v: gevent. schijven;  

a: schijven; ABS, remassistent
v: gevent. schijven;  
a: trommels; ABS, remassistent

v: gevent. schijven;  
a: trommels; ABS, remassistent

v: gevent. schijven;  
a: trommels; ABS, remassistent

Bandenmaat standaard 155/70 R 13 v: 165/65 R 15 
a: 185/60 R 15

v: 165/65 R 15 
a: 185/60 R 15

175/65 R 14

Bandenmaat testauto 175/65 R 14 T v: 165/65 R 15 H 
a: 185/60 R 15 H

v: 165/65 R 15 T 
a: 185/60 R 15 T

195/40 R 17 V

Wielen 5 x 14 v: 5 x 15 
a: 5,5 x 15

v: 5 x 15  
a: 5,5 x 15

6,5 x 17

Bandenmerk Continental EcoContact 5 Michelin Energy Saver Michelin Energy Saver Goodyear Efficentgrip Perform.
Meetwaarden

GEWICHT
Leeggew. af fabriek/testgew. 908 / 995 kg 918 / 988 kg 895 / 1033 kg 902 / 993 kg
Max. toelaatb. gewicht 1420 kg 1382 kg 1420 kg 1360 kg
Max. laadvermogen 425 kg 394 kg 387 kg 367 kg
Toelaatb. trekgew. ger./onger. – / – – / – – / – – / – 
Toelaatb. dakbel./kogelbel. – / 46 kg – / – – / – 50 kg / –
PRESTATIES
0 -  40 km/h 2,9 sec. 2,9 sec. 2,4 sec. 2,8 sec.
0 -  60 km/h 5,9 sec. 5,2 sec. 4,7 sec. 4,7 sec.
0 -  80 km/h 9,7 sec. 8,0 sec. 7,5 sec. 7,0 sec.
0 - 100 km/h 15,0 sec. 11,7 sec. 11,3 sec. 10,3 sec.
0 - 120 km/h 23,6 sec. 15,9 sec. 16,1 sec. 14,4 sec.
0 - 140 km/h 37,8 sec. 23,1 sec. 23,4 sec. 20,5 sec.
60 - 100 km/h (4e versn.) 13,9 sec. 8,4 sec. 9,2 sec. 9,0 sec.
80 - 120 km/h (5e versn.) 19,9 sec. 12,9 sec. 14,2 sec. 12,9 sec.
Topsnelheid 155 km/h 165 km/h 165 km/h 185 km/h
Handling 2 : 03,2 min. 2 : 01,4 min. 2 : 01,4 min. 1 : 53,4 min.
Slalom afst. tussen pylonnen 
18 m

62,2 km/h 60,9 km/h 61,1 km/h 64,0 km/h

REMWEG
Remweg vanaf 100 km/h 
(koud)

37,5 m 36,3 m 36,2 m 36,3 m

Remweg vanaf 100 km/h 
(warm)

37,2 m 36,2 m 37,8 m 35,4 m

GELUIDSNIVEAU
Stationair geluid 41 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 44 dB(A)
Int. bij 50 km/h in 3e versn. 59 dB(A) 61 dB(A) 63 dB(A) 61 dB(A)
Int. bij 100 km/h in h. versn. 66 dB(A) 67 dB(A) 68 dB(A) 67 dB(A)
Int. bij 130 km/h in h. versn. 70 dB(A) 71 dB(A) 72 dB(A) 71 dB(A)
VERBRUIK
Testverbruik 5,8 l/100 km (1 : 17,2) 5,9 l/100 km (1 : 16,9) 6,1 l/100 km (1 : 16,4) 5,5 l/100 km (1 : 18,2)
CO2-uitstoot (gemeten) 138 g/km 140 g/km 145 g/km 130 g/km
Tankinhoud 40 l 35 l 35 l 35 l
Actieradius 690 km 593 km 573 km 636 km
EU-verbruik 4,3 l/100 km (1 : 23,3) 4,3 l/100 km (1 : 23,3) 4,3 l/100 km (1 : 23,3) 4,4 l/100 km (1 : 22,7)
UITSTOOT
Kooldioxide CO2 98 g/km 99 g/km 99 g/km 101 g/km
Koolmonoxide CO 0,537 g/km 0,386 g/km 0,577 g/km 0,256 g/km
Koolwaterstof HC 0,030 g/km 0,054 g/km 0,048 g/km 0,039 g/km
Stikstofoxide NOX 0,007 g/km 0,012 g/km 0,036 g/km 0,013 g/km
Roetdeeltjes – – – –

De Volkswagen Up presteert goed in 
elke vergelijkende test. Het is steevast 
een nek-aan-nekrace met de Hyundai 
i10. Ditmaal wint de Up echter met een 
overtuigende voorsprong en dat is te 
danken aan de nieuwe turbomotor. De 
90 pk sterke drie cilinder maakt de Up net 
zo dynamisch als de eerste Golf GTI en 
dat mag je opvatten als een compliment. 
Bovendien is de Up 1.0 TSI de zuinigste 
auto in de test. De Hyundai i10 eindigt als 
tweede. Hij is comfortabel en betaal-
baar, met goede  garantievoorwaarden. 
Maar met 66 pk kan hij op het testcircuit 
moeilijk meekomen. De Renault Twingo 
en de Smart Forfour eindigen op de derde 
en vierde plaats. Hoewel ze over achter-
wielaandrijving beschikken en net zo veel 
vermogen hebben als de Up, komen hun 
dynamische  kwaliteiten minder goed uit de 
verf. Bovendien bieden ze minder ruimte 
achterin en zijn ze minder comfortabel. 

90 pk zijn logischerwijs duurder. Zo betaal je 
ruim 13.000 euro voor een krachtige Twingo 
of Forfour en liefst 15.251 euro voor een 
 potige Up. Volkswagen levert de Up dan wel 
als luxe High-up-uitvoering met onder andere 
airconditioning, cruise control en 15-inch 
lichtmetaal. Voor het prestatiebevorderende 
17-inch lichtmetaal op de testauto rekenen 
we de meerprijs van 848 euro door in de 
 totaalprijs.

De Hyundai i10 heeft een basisprijs van 
10.995 euro, maar dan krijg je weinig luxe. 
Het is heel verleidelijk om 2000 euro meer 
te betalen voor de Comfort-uitvoering met 
automatische airconditioning, centrale deur-
vergrendeling met afstandsbediening, cruise 
control, elektrische ramen, een in hoogte ver-
stelbare bestuurdersstoel en een radio met 
usb-aansluiting. De standaard 13-inch wielen 
zijn vervangen door 14-inch licht metaal 
(1049 euro).

De vaste lasten komen in grote lijnen over-
een, maar er zijn een paar uitschieters: de i10 
heeft de laagste onderhoudskosten, de Up is 
het duurst om te verzekeren en na vier jaar 
is er van de nieuwwaarde van de Forfour het 
minst overgebleven. De i10 wint dit hoofdstuk 
omdat Hyundai 5 jaar garantie geeft.   

Afmetingen

Interieurhoogte v/a Interieurbreedte v/a Pedaalafstand Zithoogte v Knieruimte a Lengte rugleuning v/a Tildrempel / stahoogte L / B / H Wielbasis Spoorbreedte v/a Volume bagageruimte
Hyundai i10 1.0i 97–102 / 92 cm 135 / 133 cm 94–113 cm 46 cm 10–32 cm 67 / 61 cm 70 / 180 cm 367 / 166 / 150 cm 239 cm 147 / 148 cm 252–1046 liter
Renault Twingo Energy TCe 90 94–101 / 93 cm 137 / 134 cm 90–114 cm 53 cm 9–33 cm 87 / 64 cm 81 / 190 cm 360 / 165 / 156 cm 249 cm 143 / 144 cm 219–980 liter
Smart Forfour 90 pk 89–97 / 90 cm 137 / 136 cm 95–117 cm 54 cm 8–29 cm 86 / 66 cm 78 / 182 cm 350 / 167 / 155 cm 249 cm 147 / 143 cm 185–975 liter
Volkswagen Up 1.0 TSI 94–100 / 94 cm 142 / 141 cm 91–109 cm 45 cm 6–26 cm 86 / 59 cm 78 / 185 cm 360 / 165 / 150 cm 241 cm 143 / 142 cm 251–959 liter

Stadsauto’s zijn net als sneakers: je kunt ze 
zonder gêne in felle kleuren bestellen. 
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Uitrusting / Prijzen

PRIJZEN IN EURO
Basisprijs 10.995 13.090 13.195 15.251
OPTIES OP TESTAUTO
Transmissie - - - -
Remmen - - - -
Onderstel - - - -
Besturing - - - -
Wielen 1049 - - 848
Stoelen - - - -
Uitvoering - - - -
TOTAALPRIJS TESTAUTO
Totaalprijs 12.044 13.090 13.195 16.099
Website www.hyundai.nl www.renault.nl www.smart.nl www.volkswagen.nl
LEASEPRIJS
Leaseprijs NL * 265 255 270 300
AR-NORMUITRUSTING
Airconditioning 2000 1 495 1118 3 4

Centr. vergrend., afstandsb. 2000 1 4 4 4

Cruise control 2000 1 395 2 4 4

Elektrische ramen (v) 2000 1 4 4 4

Hoogteverst. bestuurdersstoel 2000 1 395 300 4

Lichtmetalen wielen 4 595 483 4

Metallic lak 555 495 367 472
Radio met usb-aansluiting 2000 1 4 1118 3 4

Veiligheid

VEILIGHEIDSUITRUSTING
Adaptieve cruise control - - - -
Airbags, best. / bijrijder 4 4 4 4

Airbags, gordijn 4 4 4 4

Airbags, zij voor 4 4 4 4

Airbags, zij achter - - - -
Bandenspanningscontrole 4 4 4 4

City stop - - - 4

Dodehoekwaarschuwing - - - -
Extra airbags - - 4 a -
Isofix-bevestiging 4 4 4 4

Meedr. koplampen - - - -
Mistlampen opt. opt. opt. 4

Remassistent 4 4 4 4

Spoorassistent - opt. 2 opt. -
Verkeersbordherkenning - - - -
Xenon-/ led-verlichting - - - -
Onderhoud / Garantie

ONDERHOUDSINTERVALLEN
Olie verversen 20.000 km 

12 mnd.
20.000 km 

12 mnd.
20.000 km 

12 mnd.
display

Onderhoudsbeurt 20.000 km 
12 mnd.

20.000 km 
12 mnd.

20.000 km 
12 mnd.

display

Onderhoudskosten 480 540 540 540
GARANTIE
Techniek 5 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar
Lak 5 jaar 3 jaar 2 jaar 3 jaar
Doorroesten 12 jaar 12 jaar 6 jaar 12 jaar
Mobiliteit onbep. 2 jaar 30 jaar onbep.
RESTWAARDE
Na 4 jaar in euro 6470 6900 6380 9100
Na 4 jaar in procenten 53,7 52,7 48,3 56,5
Vaste kosten

VERZEKERING/BELASTING
Verzekeringskosten p/mnd. **
WA 42 41 36 43
WA + 47 47 44 61
All risk 72 72 72 88
Emissienorm / energielabel EU 6 / B EU 6 / B EU 6 / B EU 6 / C
Belasting per kwartaal 82 82 82 82
Bijtelling 21 % 21 % 21 % 21 %
* Bron: Alphabet. Tarief per maand, gebaseerd op 20.000 km/jaar, looptijd 48 maanden, incl. verzekering, excl. brandstof en btw.  
** 100 procent premie, bron: Centraal Beheer Achmea
1) Onderdeel van de Comfort-uitvoering (meerprijs: 2000 euro); 2) Pack Security inclusief cruise control en spoorassistent;  
3) Cool & Audio-pakket inclusief airconditioning en radio met usb-aansluiting; a) knie-airbag voor bestuurder

Auto Review staat bekend om de uitgebreide vergelijkende tests. Zo testen wij: elke testauto staat enkele weken ter beschikking van de redactie. Speciale coureurs voeren de proeven met geijkte meetapparatuur op het circuit uit.  
De testredacteur test de auto's gedurende de leenperiode op de openbare weg. Het puntensysteem maakt meteen duidelijk op welke punten een auto uitblinkt en waar ruimte voor verbetering is.

Beoordeling

IN-/EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 53 56 56 57
Ruimte achterin 100 40 34 32 38
Overzichtelijkheid 70 46 43 43 47
Bediening/functies 100 74 62 60 74
Kofferruimte 100 16 11 7 14
Flexibiliteit 100 26 34 34 28
Laadverm./trekgew. 50/30 20 17 17 16
Veiligheidsuitrusting 150 88 90 95 100
Kwaliteit/afwerking 100/100 127 125 127 127
ONDERDEELSCORE 1000 490 472 471 501
ONDERDEELWINNAAR 2 3 4 1

COMFORT
Zitcomfort voorin 150 78 75 75 75
Zitcomfort achterin 100 42 35 33 42
Ergonomie 150 112 104 106 108
Interieurgeluid 50 33 26 22 28
Geluidsbeleving 100 56 52 52 53
Klimaatbeheersing 50 17 16 16 16
Veercomfort leeg 200 98 92 94 98
Veercomfort beladen 200 98 92 94 98
ONDERDEELSCORE 1000 534 492 492 518
ONDERDEELWINNAAR 1 3 3 2

MOTOR/TRANSMISSIE
Acceleratie 150 60 85 88 96
Tussensprint 100 55 75 72 75
Topsnelheid 150 19 27 27 42
Overbr. verh./
schakelgedrag

100 76 72 72 82

Vermogensontplooiing 50 26 24 25 28
Draaieigenschappen 100 48 44 44 46
Verbruik 325 272 270 266 277
Actieradius 25 12 10 8 11
ONDERDEELSCORE 1000 568 607 602 657
ONDERDEELWINNAAR 4 2 3 1

RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 26 32 32 62
Slalom 100 51 45 46 60
Besturing 100 54 52 52 56
Rechtuitstabiliteit 50 29 25 25 30
Remdosering 30 20 18 18 20
Remweg koud 150 75 87 88 87
Remweg warm 150 78 88 73 96
Tractie 100 48 48 48 49
Rijveiligheid 150 107 105 105 110
Draaicirkel 20 16 20 20 17
ONDERDEELSCORE 1000 504 520 507 587
ONDERDEELWINNAAR 4 2 3 1

MILIEU/KOSTEN
Emissiewaarden 100 86 85 83 88
Prijs testauto 600 577 571 571 556
AR-normuitrusting 50 44 44 44 49
Afschrijving ** 50 47 46 46 45
Onderhoud 20 15 15 15 15
Verzekering 50 50 50 50 49
Belasting 50 46 46 46 46
Brandstof 50 44 44 43 45
Garantie 30 27 10 15 17
ONDERDEELSCORE 1000 936 911 913 910
ONDERDEELWINNAAR 1 3 2 4

TOTAALSCORE 5000 3032 3002 2985 3173
TESTWINNAAR 2 3 4 1

* Maximaal haalbare score per onderdeel  
** Indicatieve restwaarde volgens BOVAG-koerslijst na 4 jaar en 80.000 km
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