
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

Uitvoering Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM

Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM

Private Lease
p/m vanaf*

€ 1.179,- € 434,-

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

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

Per 1 januari 2023

AWD Executive € 73.300,00 € 72.335,- € 12.554,01 € 0.00 € 59.780,99 0 A

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.

€ 827,28 € 143,58 € 683,70

incl. BTW BTW excl. BTW

Inschrijving in het kentekenregister

Tenaamstelling

Recyclingbijdrage

    Totaal additionele kosten

€ 43,40

€ 6,82

€ 87,50

€ 965,00

n.v.t.

n.v.t.

€ 15,19

€ 158,76

€ 43,40

€ 6,82

€ 72,31

€ 806,24

* 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. 



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

Haaienvin antenne

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 (configureerbaar)

Lederen two-tone (bruin/zwart) stoelbekleding

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

LED-verlichting bagageruimte

Multicolor (instelbaar) ambianceverlichting

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

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

Stuurwielverwarming

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) met sensoren en weergave op display

Brake Disc Wiping

Dodehoekbewaking (BSD)

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)



Infotainment & Telematica

4G internet connectie

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

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) 

SD poort middenconsole vóór

Spotify

WiFi

Draadloze telefoonlader (QI protocol)

In-car camera

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

OTA software updates

Front Collision Warning (FCW)

Grootlichtassistent

Hill Descent Control

Hill Hold Control

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 mode 2 (t.b.v. opladen via wandstopcontact - Schuko) - max 10A, 5 m.

Laadkabel type 2 mode 3 (t.b.v. opladen via wallbox of openbaar laadpunt) - max 16A, 5 m.

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)

14,5 uur

27,5 uur

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

4.6

36

180

0.335

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

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

Remweg 100 - 0 km/h (m)

Topsnelheid (km/h)

Luchtweerstandscoëfficiënt (cd)

400 (WLTP)

Actieradius

Actieradius gecombineerd (km)

Laadtijd 0% - 80% DC (120 kW snellader)

Prestaties



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

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

23,8 (WLTP)

Verbruik

Gemiddeld energieverbruik (kWh/100km)



Afmetingen

4870 mm 1950 mm

17
25

 m
m

2820 mm



Excl. btw Incl. btwAccessoires

Winterwielenset 20 inch 

Montagekosten

Opslag per seizoen (6 tot 9 maanden)

€ 90,-

€ 60,-

€ 74,38

€ 49,59

€ 4.349,-€ 3.594,21
Lichtmetalen velgen zwart gepolijst, Vredestein Wintrac Pro winterbanden 255/50R20 XL 109V

Inclusief 13-polige trekhaakkabelset, inclusief montage

Trekhaak (Brink) met afneembare kogel 

Laadkabel mode 3 (max 32 A / 1 fase) - 7,5 m.

€ 1.999,-

€ 349,-

€ 1.652,07

€ 288,43

Alarm klasse 3 (Autonorm) € 1.249,-€ 1.032,23

Voertuigvolgsysteem VVS + klasse 4 Mi50 € 849,-€ 701,65

Allesdragerset Thule Wingbar Edge € 399,-€ 329.75

Inclusief montage

Inclusief montage



Excl. btw Incl. btwAccessoires

Sonax Profiline CeramicCoating CC Evo (glascoating) € 699,-€ 577,69

Sonax Profiline Hybrid Coating CC One € 399,-€ 329,75



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




