
HAN

De BYD HAN is pure luxe in een opvallend, high-performance jasje. Met een 

prijswinnend design, indrukwekkende prestaties, een ruim opgezet 

interieur vol gadgets voor- en achterin, én een grote actieradius hoef je bij 

de HAN helemaal nergens op in te leveren.



* Getoonde maandbedragen zijn o.b.v. Go Private Lease inclusief BTW, 60 maanden, 10.000 km per jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, exclusief brandstof. 
Tarieven kunnen afwijken per regio en bij wijziging van uitvoering, opties, looptijd en kilometrage.
U kunt uw maandtermijn op basis van de door u gewenste looptijd en kilometrage berekenen op www.bydauto.nl/atto/configurator/. 
De meerprijs per kilometer varieert tussen € 0,04 en € 0,15 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte.
Toetsing en registratie BKR. 
Volgens het Belastingplan 2020 wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s vanaf 1 januari 2025 afgebouwd; hierdoor kan het termijnbedrag stijgen 
gedurende de looptijd van uw leasecontract. 
(Actie)voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, de Aanvullende voorwaarden en de Algemene verzekeringsvoorwaarden zijn hier te vinden: 
www.bydauto.nl/private-lease/
(Prijs)wijzigingen en typefouten voorbehouden.

** Berekend o.b.v. 36,93% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2023: 
16% over de eerste € 30.000 van de fiscale waarde en 22% voor het gedeelte van de fiscale waarde boven € 30.000

Hiermee komen alle voorgaande BYD TANG prijs- & specificatielijsten te vervallen. Louwman BYD behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/
of prijzen aan te brengen. Alle consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euroʼs. BTW 21%. Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. 
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Prijzen Per 1 januari 2023

AWD Executive
AWD Emerald Edition

€ 72.490,-
€ 75.990,-

€ 71.525,-
€ 75.025,-

€ 12.413,43
€ 13.020,87

€ 0,-
€ 0,-

€ 59.111,57
€ 62.004,13

0
0

A
A

Specificatie inbegrepen kosten consumentenadviesprijs

incl. BTW BTW excl. BTW

Kosten rijklaar maken

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

€ 837,28 € 145,31 € 691,97

Inschrijving in het kentekenregister

Tenaamstelling

Recyclingbijdrage

    Totaal additionele kosten

€ 43,40

€ 6,82

€ 77,50

€ 965,00

n.v.t.

n.v.t.

€ 13,45

€ 158,76

€ 43,40

€ 6,82

€ 64,05

€ 806,24

Uitvoering Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM

Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM

Private Lease
p/m vanaf*

€ 1.149,-
€ 1.199,-

€ 429,-
€ 453,-

Bijtelling 
p/m vanaf**BTW bedrag BPM bedrag Netto Catalogusprijs 

excl. BTW/BPM CO2 (g/km) Energielabel

Meeruitrusting AWD Emerald Edition t.o.v. AWD Executive Metallic lak 'Mountains Green' 
Exterieuraccenten glanzend zwart 
(i.p.v. aluminiumlook)

'Emerald Green' interieurambiance
50 Watt draadloze telefoonlader 
(i.p.v. 15 Watt draadloze telefoonlader)



De belichaming van perfect design

Ultra veilige Blade Battery

Warmtepompsysteem

Controle binnen handbereik

Eén blik op de HAN en je ziet meteen dat dit een snelle auto is. Door 

z’n strakke lijnen heeft de HAN een extreem lage 

luchtweerstandscoëfficiënt, waardoor je tot wel 520 km op één 

batterij kan rijden. En in een razendsnelle 3,9 seconden optrekt van 

0 naar 100 km/u.

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.

Een geavanceerd ‘energiebesparend’ warmtepompsysteem 

behoort tot de standaarduitrusting. Ontworpen om de restwarmte 

van de omgeving, aandrijflijn, de passagiersruimte en zelfs de 

accu’s in hoge mate te benutten om de thermische efficiënte te 

benutten, zowel om te verwarmen en te verkoelen. 

Zowel voorin als achterin vind je een stijlvol touchscreen waarmee 

je onder andere de temperatuur, muziek, stand van je stoel en het 

panoramadak bedient. Van alle gemakken voorzien dus, of je nu 

achter het stuur zit, of lekker op de achterbank.



Standaarduitrusting AWD Executive AWD Emerald Edition

Exterieurkleuren

Standaardlak

Time Grey

Space Black

Snow White

Emperor Red

AI Blue

Mountains Green

Metallic Metallic

Exterieur

19” lichtmetalen velgen uitgevoerd in two-tone aluminium / hoogglans zwart met 245/45 Michelin Pilot Sport banden

Antenne verwerkt in achterruit 

Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingaanwijzer

Elektrisch bedienbare achterklep

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

Exterieuraccenten uitgevoerd in aluminiumlook (omlijsting zijruiten en insert voorbumper)

Exterieuraccenten uitgevoerd in glanzend zwart (omlijsting zijruiten en insert voorbumper)

Follow me home verlichting

Geluid,- hitte- en UV-werende voorruit en zijruiten vóór

LED-achterlichten

LED-dagrijverlichting

LED-koplampen met statische bochtverlichting

LED-instapverlichting in buitenspiegels

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

Portiergrepen verzonken in portieren (elektrisch uitschuifbaar)

Privacy glass (achterste zijruiten en achterruit)

Interieur

Dashboard en deurpanelen bekleed met houtinleglook (i.c.m. donkerbruin leder) of carbonlook (i.c.m. lichtbruin leder)

Full LCD 12,3 inch instrumentenpaneel (configureerbaar)

Nappalederen stoelbekleding (donkerbruin leder gecombineerd met donkerbruine houtinleglook interieurdetails)

Nappalederen stoelbekleding (lichtbruin leder gecombineerd met rood/zwarte carbonlook interieurdetails)

Lederen/suede stoelbekleding (Emerald Green geperforeerd leder & zwart suede gecombineerd met Emerald Green/zwarte 
carbonlook interieurdetails)

LED-leeslampjes vóór en achter

LED-verlichting bagageruimte

Multicolor (instelbaar) ambianceverlichting

Skiluik

Stuurwiel bekleed met two-tone leder

Stoffen hemelbekleding (zwart)

Verlichte spiegeltjes in de zonnekleppen



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)

Bandenreparatieset

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

E-Call (Emergency Call)

EHBO-kit

Elektrisch bediende parkeerrem (EPB)

Gevarendriekhoek

Gordelvoorspanners vóór en achter

In hoogte verstelbare gordels vóór

ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes (buitenste zitplaatsen achter)

Reflecterend veiligheidshesje

Klimaatregeling

Climate Control airconditioning (triple zone)

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

Negatieve ionengenerator voor zuivering van de interieurlucht

PM 2.5 interieurfijnstoffilter

Actief luchtzuiveringssysteem

Ventilatieroosters zitplaatsen achter

12V aansluiting onder middenarmsteun vóór

2-voudig verstelbare passagiersstoelen achter

4-voudig elektrisch verstelbare stuurkolom met positiegeheugen

6-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel met elektrisch verstelbare lendensteun

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

7 inch bedieningspaneel in middenarmsteun achter voor bediening van: climate control achterste zitplaatsen, stoel-verwarming 
en ventilatie achterste zitplaatsen, multimedia, ambianceverlichting, panoramadak, positie passagiersstoel vóór

Bekerhouders in middenarmsteun achter

Bekerhouders in middenconsole vóór

Drive Mode Selector (eco, normal, 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

Stoelverwarming en stoelventilatie (alle zitplaatsen vóór en achter)

Stuurwielverwarming

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

Rijhulpsystemen

360° panorama-camera

Adaptieve intelligente Cruise Control (Stop & Go)

Antiblokkeersysteem (ABS)

Automatic Emergency Brake (AEB)

Comfort & Gebruiksgemak



Infotainment & Telematica

4G internet connectie

Apple Carplay® en Android Auto® functionaliteit (beschikbaar Q2 2023 middels OTA update)

BYD app Op afstand activeren van climate control en stoelverwarming, vergrendelen/ontgrendelen, claxon en verlichting. 
Controle van status acculading/laadtijd, portieren/ruiten en bandenspanning

BYD DiLink Multimediasysteem

15,6 inch touchscreen

12 luidsprekers met Dynaudio®, HD geluidsoptimalisatie

Bluetooth®-telefoonverbinding en audiostreaming

DAB+ digitale Radio-ontvangst

Dubbele USB poort (1x type A, 1x type C) middenconsole vóór 

Dubbele USB poort (2x type A) onder middenarmsteun vóór

Dubbele USB poort (2x type A) in middenarmsteun achter

SD poort middenconsole vóór

Spraakbesturing van climate control, telefoon, audio en div. bedieningsfuncties

Radio FM

Spotify

WiFi

Draadloze telefoonlader (15 Watt - QI protocol)

Draadloze telefoonlader (50 Watt - QI protocol)

In-car camera

Navigatie middels HERE maps (kaart voor Europa, live verkeersdata, live beschikbaarheid dichtsbijzijnde laadpunten)

OTA software updates

Automatic Vehicle Hold (AVH)

Automatisch inschakelende ruitenwissers

Automatisch inschakelende verlichting

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) met sensoren en weergave op display

Dodehoekbewaking (BSD)

Door Open Warning

DiSus-C Intelligent Damping Suspension

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)

Emergency Brake Signal System (EBSS)

Front Collision Warning (FCW)

Grootlichtassistent

Head-up Display (HUD)

Hill Hold Control (HHC)

Lane Change Assist (LCA)

Lane Centering Control (LCC)

Lane Departure Warning (LDW)

Parkeerhulp vóór en achter

Rear Collision Warning (RCW)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Regeneratief remsysteem (instelbaar)

Tractiecontrolesysteem (TCS)

Verkeersbordherkenning

Waarschuwing overschrijden snelheidslimiet (instelbaar)

Zelfdimmende binnenspiegel



Laden

Onboard lader 6,6 kW - 1 fase

Laadkabel type 2 mode 2 (t.b.v. opladen via wandstopcontact - Schuko)

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

Vehicle to Load aansluiting (3,3 kW)



Technische gegevens AWD Executive & AWD Emerald Edition

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

700 Nm

Automaat, traploos 1 versnelling

Voor- en achterwielen (AWD)

Transmissie

Type

Aandrijving

245/45 R19 102W

Michelin Pilot Sport

Lichtmetaal

McPherson, elektronisch verstelbare dempers

Multi-link, elektronisch verstelbare dempers

Geventileerde en geperforeerde remschijven voor en achter, Brembo remklauwen

12.3

BYD Blade Battery Lithium-ion (LFP)

85,40 kWh

568 kg

569 V

Koelvloeistof

CCS2

6,6 kW - 1 fase

120 kW (0%-60% constant vermogen)

14,5 uur

27,5 uur

30 min

3 kW

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 0% - 100% AC (6,9 kW 1-fase)

Laadtijd 0% - 100% AC (3,7 kW 1-fase)

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

V2L vermogen

3.9

36.3

180

0.233

Prestaties

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

Remweg 100 - 0 km/h (m)

Topsnelheid (km/h)

Luchtweerstandscoëfficiënt (cd)

521 (WLTP)

Actieradius

Actieradius gecombineerd (km)



Emissie

CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km)

Energielabel

0

A

2660

2660

2325

2225

435

-

-

-

-

Gewichten (kg)

Maximum toelaatbaar gewicht 

Maximum massa combinatie

Massa rijklaar

Massa ledig voertuig

Laadvermogen

Aanhanggewicht (geremd)

Aanhanggewicht (ongeremd)

Max. druk op trekhaak

Maximum daklast

410

5

20.000 km / 12 maanden

Inhoud

Inhoud bagageruimte (liter)

Aantal zitplaatsen

4995

1495

1910 / 2134

2920

1640 / 1640

Afmetingen (mm)

Lengte

Hoogte

Breedte (spiegels ingeklapt/uitgeklapt)

Wielbasis

Wielspoor - voor / achter

Onderhoud

Onderhoudsinterval

5 jaar / 100.000 km

5 jaar / 100.000 km

8 jaar / 160.000 km

12 maanden

3 jaar / onbeperkt km

Garantie**

Garantie algemeen

Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU)

Garantie tractiebatterij (SOH 70%)

Garantie laadkabel 

Lakgarantie

* Info over EU-bandenlabel: http://www.bydauto.nl/bandenlabel

Het energieverbruik is gemeten in een gecontroleerde omgeving conform de voorschriften in de nieuwe WLTP Europese Richtlijn EC 2017/1151 en amendementen. 
Het energieverbruik van uw auto kan in de praktijk afwijken aangezien dit sterk afhankelijk is van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek). 
De laadtijden zijn gemeten in optimale omstandigheden en kunnen afwijken door o.a. de temperatuur en het beschikbare laadvermogen van de laadpaal.

** Kijk voor meer informatie en de volledige voorwaarden op http://www.bydauto.nl/garantie

18,5 (WLTP)

Verbruik

Gemiddeld energieverbruik (kWh/100km)



4995 mm 1910 mm

14
95

 m
m

2920 mm

Afmetingen



BYD Oplaadservice

Louwman-BYD Oplaadservice Thuislaad Oplossingen incl. BTW excl. BTW

Basis • aan wand of op standvoet, t/m 1 meter graafwerkzaamheden

Compleet • aan wand of op standvoet, t/m 10 meter graafwerkzaamheden

Maximaal • aan wand of op standvoet; t/m 15 meter graafwerkzaamheden

€ 2.395,-

€ 2.995,-

€ 3.495,-

€ 1.979,34

€ 2.475,21

€ 2.888,43

Louwman-BYD Oplaadservice Zakelijk Laden

Een of meer Louwman-BYD Oplaadservice laadpunten op uw bedrijf vraagt om maatwerk. Neem contact op met uw BYD salesconsultant voor meer informatie.

Voorbereiding aanpassen meterkast van 1 naar 3 fasen

Abonnement hosting & beheer per maand (eens per 12 maanden incasso)

Abonnement hosting & beheer voor 60 maanden (direct bij aankoop)

Louwman-BYD laadpas

Installatie van een Alfen Eve Single laadpunt (zowel 1 fase als 3 fase tot 32A)

Standaard 5 jaar garantie op laadpunt én installatie

€ 499,-

€ 7,-

€ 420,-

Gratis

€ 412,39

€ 5,79

€ 347,11

Gratis




