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

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

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.





Het Hyundai-calamiteitenpakket 8 in 1 bestaat uit een 
door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset, een set 
(van de meest voorkomende) reservelampen*, een set 
handschoenen, een gevarendriehoek, een LED-knijplamp, 
2 veiligheidsvesten conform EN 471, een parkeerschijf en 
een Hyundai-ijskrabber.

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.

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.

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 gedeeltelijk te 
openen voor frisse lucht, zonder overlast van insecten.

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

Stel je ideale KONA Electric samen op 
www.hyundai.com/nl/kona-ev/configurator.



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.

Hyundai KONA Electric - Accessoires
Bagagesystemen & trekhaken

Nog handiger

Op vakantie? Naar de bouwmarkt? Met 
de hond naar het strand? Wat je ook moet 
vervoeren, met de originele accessoires 
van Hyundai kun je alle kanten op!

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.

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.

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

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

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.

Stel je ideale KONA Electric samen op 
www.hyundai.com/nl/kona-ev/configurator.



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.

De set hulpveren is een must bij een trekhaak. Ze bieden
extra ondersteuning aan de bestaande autoveren, zodat een
zwaar beladen auto beter in balans is en verhogen daardoor
de veiligheid. Bij normale belasting hebben de hulpveren
weinig tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

Deze fietsendragermontagebeugel en bekabelingset zijn getest en goedgekeurd om (de meeste) fietsendragers te bevestigen op de Hyundai KONA Electric. Het betreft een afneembare haak die enkel geschikt is voor dragen en waarmee het mogelijk 
wordt om zelfs twee elektrische fietsen te vervoeren.

Fietsendrager Uebler f24 Eenvoudige montage met 
bijzonder laag gewicht. Net als de i21 heeft de f24 een zeer 
compact opbergformaat. Geschikt voor maximaal 2 elektri-
sche fietsen (de maximale belasting van deze fietsendrager 
is maar liefst 60 kilo!).

Fietsendrager Uebler i21 Deze drager is volledig inklapbaar 
en kantelbaar met 1 voet! Hij heeft een eenvoudige ergo-
nomische bediening/montage en bijzonder laag gewicht. 
Geschikt voor maximaal 2 elektrische fietsen (de maximale 
belasting van deze fietsendrager is maar liefst 60 kilo!).



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.

Hyundai KONA Electric - Accessoires
Comfort & technologie

Nog slimmer

De Hyundai KONA Electric biedt systemen  
die elke rit buitengewoon plezierig 
 maken. Met de accessoires op deze  
pagina kun je jouw KONA Electric nog 
net iets comfortabeler maken.

Stel je ideale KONA Electric samen op 
www.hyundai.com/nl/kona-ev/configurator.







Hyundai KONA Electric - Accessoireprijslijst per 1 maart 2021

Comfort & technologie

LED-verlichting bagageruimte en achterklep € 149

LED-verlichting voetenruimte voor (wit of blauw) € 169

Portable navigatie vanaf € 119

Uitstapverlichting (met of zonder Hyundai-logo) € 189

Exterieur

Beschermfolie deurhendels € 59

Bumperbescherming € 89

Bumperfolie transparant                      € 55

Bumperfolie zwart                  € 55

IJs- en zonnescherm € 75

RVS achterklepsierlijst, geborsteld € 99

RVS achterklepsierlijst, hoogglans € 99

Set lichtmetalen 17-inch velgen, inclusief banden met TPMS vanaf € 1.709

Set lichtmetalen 18-inch velgen, inclusief banden met TPMS vanaf € 2.009

Sidesteps € 689

Spatlappenset vóór en/of achter € 69

Wielmoerslotenset € 39

Interieur & veiligheid

Calamiteitenpakket Standaard (8 in 1) € 59

Instapbeschermfolie transparant € 39

Instapbeschermfolie zwart € 39

Kinderstoel Isofix ReBoarder 360° € 279

Kinderstoel Isofix Premium € 179

Kledinghanger € 65

Lederen bekleding stuurwiel (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 269

Lederen interieur (business) vanaf € 999

Lederen interieur (1/2 leer) € 1.399

Lederen interieur (volledig leer) € 1.699

Stoelverwarming (alleen i.c.m. lederinbouw via dealer) € 249

Stoelverwarming voor of achter (2 stoelen, voor auto's zonder lederen interieur) € 609

Interieur & veiligheid (vervolg)

Mattenset luxe velours vanaf € 59

Mattenset rubber € 69

Pedalenset aluminium € 119

RVS instaplijsten (4 stuks) € 135

Stoelbeschermer voor kinderstoel (diverse opties) vanaf € 9,95

Stoelorganizer € 12,95

Winterbandenset op 17-inch design stalen velg met TPMS € 1.249

Winterbandenset op 17-inch lichtmetalen velg met TPMS € 1.619

Bagagesystemen & trekhaken

Bagagebak               € 49

Bagagenet kofferbak               € 45

Dakraildragerset aluminium € 259

Dakraildragerset staal  € 219

Dakfietsdrager (t.b.v. dakraildragerset) vanaf € 115

Dakkoffer 'Hyundai' 330 liter € 369

Dakkoffer 'Hyundai' 390 liter € 399

Fietsendrager (t.b.v. trekhaak) vanaf € 219

Fietsendrager Uebler f24 (opvouwbaar) € 499

Fietsendrager Uebler i21 (opvouwbaar en kantelbaar) € 649

Fietsendragermontagebeugel afneembaar plus bekabelingset € 929

Fietsendragerpakket (fietsendragermontagebeugel, bekabeling en Uebler-fietsendrager) vanaf € 1.419

Hondenrek € 329

Hulpverenset € 429

Kofferbakmat € 59

Kofferbakmat, omkeerbaar € 59

Kofferbakorganizer € 29

Ski- & snowboarddrager vanaf € 169

Onderhoud

Hyundai Glasscoat (exterieur- & interieurbescherming) € 389

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders is aangegeven, en geldig vanaf 1 maart 2021. Prijswijzigingen  
en/of druk- en zetfouten voorbehouden.

Meer weten? Kijk voor de actuele prijzen van de leverbare accessoires op  
www.hyundai.com/nl/kona-ev/accessoires.



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.com/nl/services.html.

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. Prijswijzigingen en typefouten 
voorbehouden. Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties.

Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version
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Meer weten?
Wil je meer weten over de 
Hyundai KONA Electric? Ga voor 
uitgebreide informatie naar 
www.hyundai.com/nl/kona-ev.


