
KONA Electric



Onweerstaanbaar elektrisch. 
Rij SUV.
De volledig nieuwe, veelzijdige KONA Electric is de eerste compacte elektrisch aangedreven SUV in Europa. 
Hij is niet alleen plezierig om in te rijden, hij combineert ook een stoere SUV-stijl met interieurruimte en een 
bijzonder grote actieradius van wel 449 km* – dat is elektrisch rijden zonder compromissen!

* Actieradius volgens de WLTP-cyclus. Hangt in de praktijk af van de omstandigheden, de rijstijl van de bestuurder en de temperatuur.

Stel je ideale Hyundai samen met de 
Hyundai Car Configurator op  
www.hyundai.nl/configurator

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/dealer/proefrit/kona-by-hyundai?utm_source=ebrochure&utm_medium=referral&utm_content=KONA%20Electric


Design-hoogtepunten.
Het opvallende uiterlijk van de nieuwe Hyundai KONA Electric trekt de aandacht met zijn 
gespierde vormen, ranke LED-verlichting en unieke details die het krachtige SUV-DNA van 
Hyundai accentueren.

• LED-koplampen (vanaf Premium). LED-dagrijverlichting 
standaard vanaf Comfort.

• Unieke gesloten grille. • Aerodynamisch gevormde lichtmetalen 
17-inch velgen.

• LED-verlichting achter (vanaf Fashion). • Buitenspiegels met LED-richtingaanwijzers.• Achterbumper. • Dak in contrasterende kleur met achterspoiler 
(optie, informeer bij de Hyundai-dealer).



Onweerstaanbaar elektrisch. 
Met direct vermogen. 
Niemand heeft gezegd dat elektrisch rijden saai moet zijn. Met zijn bliksemsnelle acceleratie – het koppel 
van 395 Nm van de volledig elektrische aandrijflijn is direct vanaf 0 toeren beschikbaar – biedt deze sportieve 
SUV bijzonder veel rijplezier. De KONA Electric met 64 kWh-batterij accelereert van 0 naar 100 km/u in 
slechts 7,6 seconden en heeft een vermogen van 150 kW (204 pk). De topsnelheid bedraagt 167 km/u. De 
actieradius is 449 kilometer* op een volle batterij. 

* Actieradius volgens de WLTP-cyclus. Hangt in de praktijk af van de omstandigheden, de rijstijl van de bestuurder en de temperatuur. 



Elektrische aandrijflijn. 
De zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten van de aandrijflijn bieden een aangenaam 
rijgedrag en een praktische actieradius voor dagelijks gebruik. Het batterijpakket is geïntegreerd 
in het speciaal voor elektrische aandrijving ontwikkelde platform, zodat de interieurruimte niet 
ten koste gaat van de elektrische aandrijving. Het nieuwe Battery Thermal Management-systeem 
verhoogt de efficiency van de batterij en verlengt de levensduur ervan. Het systeem biedt koeling 
doordat het is verbonden met de airconditioning van de auto, maar kan ook warmte bieden via 
een verwarmingselement. Dat betekent dat de KONA Electric zowel bij kou als bij warmte optimaal 
presteert.

64,0 kWh

449 km*

150  kW (204 pk)

* Actieradius volgens de WLTP-cyclus. Hangt in de praktijk af van de omstandigheden, de rijstijl van de bestuurder en de temperatuur.



Regeneratief remmen. 
De geheel nieuwe KONA Electric is voorzien van vooruitstrevende technologie voor intelligente mobiliteit. Zijn 
regeneratieve remsysteem laadt de batterij op tijdens het rijden, doordat de elektromotor ook als rem functioneert. 
De energie die op deze manier wordt teruggewonnen, wordt opgeslagen in de batterij. De bestuurder kan de mate 
van regeneratief remmen aanpassen via de aan het stuur gemonteerde schakelpeddels. Het Smart Regenerative 
Braking System maakt gebruik van de radarsensors aan de voorzijde van de KONA Electric om de mate van 
regeneratief remmen aan te passen aan het verkeer, zodat de auto gelijkmatig met de voorliggers afremt.

Slim regeneratief remmen (Smart Regenerative Braking)

Regeneratief remmen



Onweerstaanbaar elektrisch. 
Met eenvoudig opladen.
Laad de batterij ‘s nachts thuis op of onderweg bij een snellaadstation. Afhankelijk van de netwerk-
aansluiting thuis of de beschikbare snellader biedt de KONA Electric meerdere mogelijkheden om de 
batterij op te laden. Dankzij het geavanceerde batterijmanagement heb je de volledige controle. Met de 
mogelijkheid om het opladen te programmeren, kun je zelf bepalen wanneer het opladen in je budget of 
je agenda past.



 64,0 kWh  9 uur en 35 minuten

Normaal opladen (7,2 kW)

Normaal opladen (wisselstroom, AC)
Met een aansluiting op een wallbox thuis of een laadstation met wisselstroom duurt het volledig opladen 
van de 64,0 kWh-batterij minimaal 9 uur en 35 minuten. Je kunt de KONA Electric ook opladen aan een gewoon 
stopcontact* aan huis. Hyundai levert de KONA Electric standaard met een 7,2 kW-omvormer in de auto. Die vormt 
de wisselstroom om tot gelijkstroom die wordt opgeslagen in de batterij in de auto.

Snel opladen (gelijkstroom, DC)
Aangesloten op een 100 kW-snellaadstation (gelijkstroom) kost het slechts 54 minuten om de lithium-ion-
polymeerbatterij van de KONA Electric tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden. Via een laadstation van 50 kW 
is de laadtijd van de 64,0 kWh-batterij 75 minuten.   100 kW   50 kW

 64,0 kWh  54 min.**  75 min.**

Snelladen

** Tot 80% opgeladen batterij.* Laden via een 230 volt-stopcontact (max. 12A) is mogelijk met de bijgeleverde ICCB-kabel. De oplaadtijd is sterk afhankelijk van de capaciteit 
van de aanwezige stroomvoorziening.



Hyundai KONA Electric - Technische gegevens

●	= standaard

* Gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG. De vermelde WLTP-waarden voor verbruik en actieradius zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.

Motortype Electric 64,0 kWh

Versnellingen AT

Elektromotor

Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ●

Maximumvermogen kW (pk) 150 (204)

Maximumkoppel Nm 395

Batterij

Lithium-ion-polymeer ●

Capaciteit kWh 64,0

Verbruik* kWh/100 km 14,3

Actieradius*  km 449

Oplader in auto

Maximale laadsnelheid 1-fase kW 7,2

Laadtijd / 1-fase 32 ampère  9 uur en 35 min.

Laadtijd / (DC - krachtstroom):  
ca. 75 min./50 kW tot 80 %

(100 % ook mogelijk) 

  
ca. 54 min./100 kW tot 80 %

(100 % ook mogelijk)

Transmissie

Aandrijving voorwielen ●

1-traps automaat Single Speed Reduction Gear (SSRG) ●

Eindoverbrenging 7,981

Prestaties

Maximumsnelheid km/u 167

Acceleratie 0-100 km/u in sec. 7,6

CO2-emissie g/km 0

Stuurinrichting

Tandheugel ●

Draaicirkel m 10,6



Hyundai KONA Electric - Technische gegevens

Motortype Electric 64,0 kWh

Versnellingen AT

Remmen

Voor: geventileerde remschijven ●

Achter: geventileerde remschijven ●

Kruiselings gescheiden remsysteem ●

Rembekrachtiger: elektrisch, in combinatie met regeneratie ●

Wielen

Velgen: 7J x 17 lichtmetaal / Banden: 215/55 R17 ●

Gewichten

Massa rijklaar (massa ledig voertuig)  kg 1760 (1660)

Maximum toegelaten gewicht  kg 2170

Maximum daklast   kg 80

Afmetingen

Lengte   mm 4180

Breedte   mm 1800

Hoogte  mm 1570

Wielbasis  mm 2600

Inhoud kofferruimte (VDA) l 332

●	= standaard

15
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1564
1800

15752600
4180

Afmetingen (mm)



Leder, zwart (Premium)

Stof, zwart (Comfort, Fashion)

Stof en leder, zwart (Design Pack FSP, alleen icm
Fashion)

Hyundai KONA Electric - Interieurkleuren

Galactic Grey
(4) R3G

Pulse Red (2)
Y2R

Acid Yellow (2)
W9Y

Chalk White (2)
P6W

Ceramic Blue (3)
SU8

Dark Knight (3)
YG7

Tangerine
Comet (3) TA9

Hyundai KONA Electric - Lakkleuren

Standaard Metall (4) Metallic (2) Mica parelmoer (3)

zonder meerprijs € 695,- € 795,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.



Hyundai KONA Electric - Accessoires
Exterieur

Nog fraaier

Om je Hyundai KONA Electric helemaal 
naar je eigen wens te kunnen modelleren, 
heeft Hyundai diverse fraaie accessoires 
ontwikkeld.

Bumperfolie Bescherm je Hyundai KONA Electric met deze bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. 
De bumperfolie is verkrijgbaar in zwart en transparant.

Sierlijst op achterklep De RVS sierlijst op de achterklep benadrukt de breedte van de Hyundai KONA Electric en sluit goed 
aan op andere RVS accenten. Verkrijgbaar in hoogglans of geborsteld RVS.

Hyundai Glasscoat Deze interieur- en exterieurbehandeling 
beschermt tegen weersinvloeden en andere omgevingsfac-
toren. Inclusief 5 jaar garantie en koffer aftercare-producten 
om je Hyundai in topconditie te houden.

Stalen of lichtmetalen 17-inch velgen Of je nu een stoere, een chique of een sportieve look wenst, hét accessoire om je Hyundai KONA Electric helemaal naar jouw eigen smaak te verfraaien zijn deze stalen of lichtmetalen velgen. De wielen bepalen 
namelijk voor een groot deel de uitstraling van een auto. Alle velgen zijn speciaal getest en goedgekeurd voor de Hyundai KONA Electric. Ga langs bij je Hyundai-dealer en bekijk en bespreek de diverse mogelijkheden.

Design 
17-inch staal

17-inch  
lichtmetaal

18-inch  
lichtmetaal

17-inch  
lichtmetaal

Wielslotenset Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt 
het nogal eens voor dat velgen van een auto worden gesto-
len. Beveilig je velgen tegen diefstal met deze wielslotenset.

Configureer je Hyundai

https://www.hyundai.nl/dealer/proefrit/kona-by-hyundai?utm_source=ebrochure&utm_medium=referral&utm_content=KONA%20Electric


Dakraildragerset Speciaal afgestemd op de dakrailing van je Hyundai KONA Electric. Een fietsdrager of dakkoffer blijft 
zodoende stevig op zijn plek. Een veilige gedachte! Ook ideaal voor het vervoer van bijvoorbeeld surfplanken of een skibox. 
Verkrijgbaar in aluminium en staal.

Ski- en/of snowboarddrager Op wintersport? Met deze  
ski-/snowboarddrager vervoer je je wintersportaccessoires, 
ski’s en/of snowboard handig en veilig.

Met deze dakfietsdrager neem je gemakkelijk een fiets 
mee op de Hyundai KONA Electric. De fiets staat stevig 
verankerd, bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig 
te monteren.

Dakkoffer Heb je zoveel te vervoeren dat het zelfs niet in 
je Hyundai KONA Electric past? Monteer dan een dakkoffer 
op de dakraildragerset en vergroot de vervoerscapaciteit. 
Informeer bij je Hyundai-dealer naar de mogelijkheden.

Beschermfolie deurhendels Houd de deurgrepen van je 
Hyundai KONA Electric netjes krasvrij met deze bescherm-
folie voor de deurhendels.

Runningboard. Deze accessoire geeft je Hyundai KONA 
Electric een wel heel bijzondere uitstraling en zorgt tevens 
voor een comfortabele instap.

Sidesteps Stoer, elegant en functioneel tegelijk. De side-
steps zorgen voor een comfortabele instap in de Hyundai 
KONA Electric.



Hyundai KONA Electric - Accessoires
Interieur & veiligheid

Nog verzorgder

Met de accessoires op deze pagina’s
maak je het interieur van jouw Hyundai
KONA Electric nóg aantrekkelijker.

Mattenset velours Bescherm je KONA Electric met deze 
set veloursmatten van hoge kwaliteit. De matten voorin zijn 
voorzien van logo en de nubuk-bandeerband is met dubbele 
stiknaden vastgezet. 

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten,
met grijs KONA-logo, houden de originele bekleding schoon
en zijn bovendien eenvoudig te reinigen.

Kofferbakmat Gebruik de kofferbak gerust waarvoor hij is 
bedoeld. Deze kofferbakmat beschermt de oorspronkelijke 
bekleding optimaal. Met KONA-logo.

Kofferbakmat (omkeerbaar) Bescherm je kofferbak zoals 
jij wenst: een zijde is van hoge kwaliteit velours, de andere 
zijde van een veerkrachtige vuilbestendige afwerking. 

Hondenrek/bagagerek Met deze accessoire creëer je ach-
terin de Hyundai KONA Electric een eigen, veilige plek voor 
je trouwe viervoeter. Ook veilig: bij veel bagage kan deze niet 
naar voren schuiven.

Instaplijsten (4-delig) Deze RVS instaplijsten beschermen de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze de Hyundai 
KONA Electric een extra sportieve uitstraling. Deze set bestaat uit vier instaplijsten met een erin gestanst KONA-logo.

Bagagebak Bescherm je kofferbak na bijvoorbeeld een 
boswandeling met je hond of bij het vervoeren van natte of 
vochtige spullen. Met KONA-logo.

IJs-/zonnescherm Dit scherm gaat ’s winters ijsvorming
tegen op de voorruit en ’s zomers voorkomt het een 
ondraag lijke warmte in de auto. Het scherm bedekt de
gehele voorruit en voorste zijruiten en is gemakkelijk aan te
brengen.

Zonwering Biedt bescherming tegen fel zonlicht zonder het 
zicht te belemmeren. Speciaal ontwikkeld voor de Hyundai 
KONA Electric. Extra voordeel: het raam is te openen voor 
frisse lucht, zonder overlast van insecten.

Configureer je Hyundai
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Take away hook Hang een tas, bijvoorbeeld met je 
afhaalmaaltijd, veilig vast aan deze haak om omrollen te 
voorkomen.

Kledinghanger Hang je colbert kreukvrij op aan deze luxe 
kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun 
op de voorstoel van je Hyundai KONA Electric.

Qi draadloos opladen Beschikt je smartphone over Qi-tech-
nologie, maak het jezelf dan gemakkelijk met deze Qi-smart-
phonehouder die op verschillende plekken te bevestigen is.

Het Hyundai calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat uit een 
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een 
set handschoenen, een set (van de meest voorkomende) 
reservelampen*, een gevarendriehoek, een LED-knijpkat en 
2 veiligheidsvesten.

* Xenon- & LED-verlichting maken, gezien de lange levensduur, geen deel uit van deze set.

Bagagenet Schuivende spullen in de bagagebak zijn niet al-
leen hinderlijk, maar ook onveilig. Zet bagage dus eenvoudig 
vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft alles veilig 
op z’n plaats.

Microhouder met click en smartphonehouder Plaats een-
voudig mobiele apparaten als een portable navigatiesysteem, 
je iPhone/smartphone of een mp3-speler in deze universele 
autohouder. Geschikt voor montage op het dashboard.



Service op maat 

Wie een Hyundai koopt, weet zich verzekerd van een professionele, 
attente en transparante serviceorganisatie. Zo geeft Hyundai je bij 
onderhoud vooraf een duidelijke prijsopgave, heldere informatie en heb 
je de mogelijkheid je Hyundai twee keer per jaar gratis preventief te 
laten inspecteren op mogelijke ongemakken. Kijk voor meer informatie 
over de services van Hyundai op www.hyundai.nl/services.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14, Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
T  0252 240 340 F  0252 240 319
www.hyundai.nl

De in deze brochure gebruikte foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, en kunnen wat betreft de 
specificaties afwijken van de standaardspecificaties per type. Aan de foto’s kunnen geen rechten worden 
ontleend. Hyundai behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder 
voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto’s te wijzigen. 
Raadpleeg voor alle zekerheid de Hyundai-dealer. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of 
omschreven opties in deze brochure niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal 
beschikbaar tegen meerprijs. Druk- en zetfouten voorbehouden. Garantievoorwaarden per 1 januari 2019.

Wil je meer weten over dit model?  
Stel dan je persoonlijke brochure 
samen op www.hyundai.nl

Brochure samenstellen

KONA Electric

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version
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