
TANG

De BYD TANG is een 100% elektrische zevenzitter SUV die alles in huis 

heeft: een fraai design, moderne veiligheidsvoorzieningen en innovatieve 

Blade Battery techniek, wat wil je nog meer?



Prijzen Per 1 oktober 2022

AWD Executive € 73,300.00 € 72,335.00 € 12,554.01

Uitvoering Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM

Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM

BTW bedrag

€ 0.00

BPM bedrag

€ 59,780.99

Netto Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

0

CO2 (g/km)

A

Energielabel

Specificatie inbegrepen kosten consumentenadviesprijs

Kosten rijklaar maken

De kosten rijklaarmaken zijn inclusief transportkosten, poetsen en reinigen, luxe kentekenplaten, vloermatten, EHBO kit, lifehammer, volle tractiebatterij, leges, tenaamstelling 
en recyclingbijdrage.

€ 827.87 € 143.68 € 684.19

incl. BTW BTW excl. BTW

Inschrijving in het kentekenregister

Tenaamstelling

Recyclingbijdrage

    Totaal additionele kosten

€ 40.80

€ 6.33

€ 90.00

€ 965.00

n.v.t.

n.v.t.

€ 15.62

€ 159.30

€ 40.80

€ 6.33

€ 74.38

€ 805.70



Kracht en stijl in harmonie

Ultra veilige Blade Battery

Een rijdend theater

Alle ruimte voor avontuur

De draken uit de oude sages, sprookjes en mythes staan voor 

indrukwekkende, explosieve kracht. En daar heeft BYD’s 

hoofdontwerper Wolfgang Egger zich door laten inspireren. 

Samen met zijn ontwerpteam van wereldklasse heeft hij de 

TANG vormgegeven. In het eindresultaat vind je het allemaal 

terug: uitmuntend vakmanschap, een dynamisch karakter en 

een stijlvol strak design.

BYD is al meer dan 27 jaar een pionier in de internationale 

batterij-industrie. Onze nieuwste ultra-veilige Blade Battery 

heeft een reeks van rigoureuze tests ondergaan, onder de 

meest extreme omstandigheden. Daardoor kunnen we met 

zekerheid zeggen dat het een van ’s werelds veiligste batterijen 

is.

Met het unieke draaibare touchscreen waar je alle handige

apps vindt, de luidsprekers in de deur met snaren die je kunt

bespelen als een gitaar en meerkleurige sfeerverlichting die

mee kan bewegen met de muziek hoef jij je nooit te vervelen.

De BYD TANG zevenzitter biedt een enorme bagageruimte van 

1.655 liter*. En dankzij de 60/40 gedeelde en neerklapbare 

achterbank is de auto ook nog eens zeer flexibel. Met de 

enorme opslagruimte en de dakdragers kun je in of op de 

TANG al je spullen inpakken voor het volgende avontuur.

*1.655 liter achter de stoelen op de eerste rij, 940 liter achter de tweede rij en 235 liter 

achter de achterste rij. Lading en laadvermogen beperkt door gewicht en 

gewichtsverdeling.



Standaarduitrusting AWD Executive

Exterieurkleuren

Standaardlak

Mountain Grey (DN)

Silver Sand Black (A3)

Snow White (WA2)

Emperor Red (K7)

Stony Blue (FM)

Metallic

Exterieur

22” lichtmetalen velgen uitgevoerd in hoogglans zwart met 265/40 Continental SportContact banden

Aluminium dakrails

Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingaanwijzer

Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening

Elektrisch instelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels met positiegeheugen en 'reverse auto tilt'

Follow me home verlichting

LED-achterlichten

LED-dagrijverlichting

LED-koplampen met statische bochtverlichting

LED-instapverlichting in buitenspiegels

Panoramisch glazen schuif-/kanteldak elektrisch bedienbaar zonnescherm en anti-klembeveiliging

Privacy glass (achterste zijruiten en achterruit)

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar (40 / 60)

Dashboard en deurpanelen bekleed met two-tone leder (bruin/zwart) en suede (zwart)

Full LCD 12,3-inch instrumentenpaneel

Lederen two-tone (bruin/zwart) stoelbekleding

LED-leeslampjes 1ste, 2de en 3de zitrij

LED-verlichting bagageruimte

Multicolor (instelbaar) ambianceverlichting

Stuurwiel bekleed met two-tone leder (zwart/bruin)

Verwarmbaar stuurwiel

Zwarte hemelbekleding

Comfort & Gebruiksgemak

12V aansluitingen onder armsteun 1ste zitrij en in bagageruimte (120 W)

2-voudig verstelbare passagiersstoelen 2de zitrij

4-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel met verstelbare onderbeensteun en elektrisch verstelbare lendensteun

4-voudig elektrisch verstelbare stuurkolom met positiegeheugen

8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderstoel met positiegeheugen, verstelbare onderbeensteun en elektrisch verstelbare lendensteun

Bekerhouders in armsteunen 3de zitrij

Bekerhouders in middenarmsteun 2de zitrij

Bekerhouders in middenconsole vóór



Drive Mode Selector (eco, sport, snow)

Elektrisch bedienbare ruiten voor en achter (one touch bediening en anti-klembeveiliging)

Elektrische stuurbekrachtiging met instelbare bekrachtiging (comfort, sport)

Key-less Entry & Start

Middenarmsteun achter met opbergmogelijkheid

Middenarmsteun vóór met opbergmogelijkheid

NFC sleutelkaart

Stoelverwarming en stoelventilatie bestuurders,- en passagiersstoel

Stuurwielbediening voor audio, telefoon, cruise control, 360 graden panoramacamera en touchscreen

Veiligheid

Airbags: frontairbags (bestuurder en passagier), zijairbags (voor en achter), gordijnairbags (voor en achter), knieairbag (bestuurder)

Automatische portievergrendeling bij wegrijden

Acoustic Vehicle Alert System (AVAS)

Acoustic Vehicle Alert System (AVAS)

Bandenreparatieset

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

E-Call (Emergency Call)

EHBO-kit

Elektrisch bediende parkeerrem (EPB)

Gevarendriekhoek

Gordelvoorspanners 1ste en 2de zitrij

In hoogte verstelbare gordels voor

ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes (buitenste zitplaatsen 2de zitrij)

Reflecterend veiligheidshesje

Klimaatregeling

Climate Control airconditioning (dual zone)

Climate Control op afstand te activeren middels afstandsbediening en BYD app (pre-conditioneren)

PM 2.5 interieurfijnstoffilter

Actief luchtzuiveringssysteem

Negatieve ionengenerator voor zuivering van de interieurlucht

Rijhulpsystemen

360° panorama-camera

Adaptieve intelligente Cruise Control (Stop & Go)

Antiblokkeersysteem (ABS)

Automatic Emergency Brake (AEB)

Automatic Vehicle Hold (AVH)

Automatisch inschakelende ruitenwissers

Automatisch inschakelende verlichting

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Brake Disc Wiping

Dodehoekbewaking (BSD)

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)



Infotainment & Telematica

4G internet connectie

BYD DiLink Multimediasysteem

12,8 inch draaibaar touchscreen

12 luidsprekers met Dirac®, HD geluidsoptimalisatie

Bluetooth®-telefoonverbinding en audiostreaming

DAB+ digitale Radio-ontvangst

Dubbele type-A USB poort voor (onder armsteun) en achter (op middenconsole) 

Radio FM

WiFi

Draadloze telefoonlader (QI protocol)

In-car camera

Navigatie via HERE maps

OTA software updates

Front Collision Warning (FCW)

Grootlichtassistent

Hill Descent Control

Hill Hold Control

Lane Change Assist

Lane Departure Warning (LDW)

Parkeerhulp voor en achter

Predictive Emergency Braking (PEBS)

Rear Collision Warning (RCW)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear Cross Traffic Brake (RCTB)

Regeneratief remsysteem (instelbaar)

Roll Movement Intervention (RMI)

Tractiecontrolesysteem (TCS)

Vehicle Dynamics Control

Verkeersbordherkenning

Waarschuwing overschrijden snelheidslimiet (instelbaar)

Zelfdimmende binnenspiegel

Laden

Onboard lader 7 kW - 1 fase

Laadkabel type 2 (CCS) mode 3 (t.b.v. opladen via wallbox of openbaar laadpunt)

Silver Sand Black Mountain Grey Snow White Stony Blue Emperor Red



Technische gegevens AWD Executive

Elektromotor

Motorvariant vooras

Motorvariant achteras

Vermogen (gecombineerd maximum vermogen)

Koppel (gecombineerd maximum koppel)

Permanent magnet synchronous motor

Permanent magnet synchronous motor

380 kW / 517 pk

680 Nm

Automaat, traploos 1 versnelling

Voor- en achterwielen (AWD)

Transmissie

Type

Aandrijving

265/40 R22 106V

Continental SportContact

Lichtmetaal

McPherson

Multi-link

Geventileerde en geperforeerde remschijven voor en achter, Brembo remklauwen

11.8

BYD Blade Battery Lithium-ion (LFP)

86,40 kWh

617 kg

640 V

Middels koelvloeistof

CCS2

7 kW - 1 fase

110 kW (0%-60% constant vermogen)

30 min

Onderstel

Bandenmaten en snelheidscodering

Bandenmerk en type

Velgtype

Type ophanging voor

Type ophanging achter

Remmen

Diameter draaicirckel stuurinrichting (m)

Tractiebatterij

Type tractiebatterij

Netto capaciteit tractiebatterij

Massa tractiebatterij

Nominale spanning

Type koeling

Laden

Type laadaansluiting

Laden AC

Snelladen DC

Laadtijd 30% - 80% DC (120 kW snellader)

4.6

36

180

0.335

Prestaties

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

Remweg 100 - 0 km/h (m)

Topsnelheid (km/h)

Luchtweerstandscoëfficiënt (cd)

400 (WLTP)

Actieradius

Actieradius gecombineerd (km)

23,8 (WLTP)

Verbruik

Gemiddeld energieverbruik (kWh/100km)



Emissie

CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km)

Energielabel

0

A

3060

4424

2564

2464

596

1500

750

80

75

Gewichten (kg)

Maximum toelaatbaar gewicht 

Maximum massa combinatie

Massa rijklaar

Massa ledig voertuig

Laadvermogen

Aanhanggewicht (geremd)

Aanhanggewicht (ongeremd)

Max. druk op trekhaak

Maximum daklast

235 / 940 / 1655

7

20.000 km / 12 maanden

Inhoud

Inhoud bagageruimte (liter)

Aantal zitplaatsen

4870

1725

1950 / 2180

2820

1650 / 1630

Afmetingen (mm)

Lengte 

Hoogte

Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt)

Wielbasis

Wielspoor - voor / achter

Onderhoud

Onderhoudsinterval

5 jaar / 100.000 km

5 jaar / 100.000 km

6 jaar / 160.000 km

12 maanden

3 jaar / onbeperkt km

Garantie

Garantie algemeen

Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU)

Garantie tractiebatterij (SOH 70%)

Garantie laadkabel 

Lakgarantie

4870 mm 1950 mm

17
25

 m
m

2820 mm


