
KONA Electric 



Onweerstaanbaar 
elektrisch. Rij SUV.

*  Actieradius is gebaseerd op de nieuwe WLTP-meetmethode, deze kan in de praktijk onder 
andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.

De veelzijdige KONA Electric is de eerste compacte elektrisch aangedreven 
SUV in Europa. Hij is naar keuze leverbaar met een 64 kWh- of 39 kWh-batterij-
pakket. En de KONA Electric is niet alleen plezierig om in te rijden, hij combi-
neert ook een stoere SUV-stijl met een actieradius van 484 km* voor de  
64 kWh-versie en 305 km* voor de 39 kWh-versie — dat is elektrisch rijden 
zonder compromissen!







Onweerstaanbaar 
elektrisch. Rij in stijl.

Laat je zien! Het designteam van Hyundai heeft de KONA Electric een 
uniek, strak front gegeven. De gesloten grille is het beginpunt van 
het stijlvolle lijnenspel van de Hyundai KONA Electric, dat bovendien 
zorgt voor optimale aerodynamica. De zogenoemde air curtains 
aan weerszijden van de voorbumper ogen fraai en optimaliseren 
de luchtstroming doordat ze turbulentie in en rond de wielkasten 
minimaliseren.



Onweerstaanbaar  
elektrisch. Rij en val op.

Zelfverzekerd en uniek. De Hyundai KONA Electric zorgt dat mensen nog eens 
omkijken. Het ranke aerodynamische design komt ook tot uitdrukking in de vormen 
van de achterbumper en de smalle LED-achterlichten (vanaf Fashion). Met keuze uit 
meer dan tien carrosseriekleuren en de mogelijkheid van een contrasterende kleur 
voor het dak past de KONA Electric volledig bij jouw persoonlijke smaak en stijl.





Design-hoogtepunten.

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

Unieke gesloten grille. LED-koplampen (vanaf Premium).  
LED-dagrijverlichting standaard vanaf Comfort.



LED-verlichting achter (vanaf Fashion).
Achterbumper.

Buitenspiegels met LED-richtingaanwijzers.
Dak in contrasterende kleur met achterspoiler (optie, informeer bij je Hyundai-dealer).



Stap in
voor een grote 
verrassing.







Onweerstaanbaar  
elektrisch. Met veel  
interieurruimte.

De ruime en veelzijdige Hyundai KONA Electric is compromisloos ruim. Hij biedt 
meer interieurruimte dan je zou verwachten van een elektrische auto. Dus ga lekker 
zitten en ontspan, want de KONA Electric biedt ruimte genoeg voor vijf volwassenen. 
Ook de aandacht die Hyundai aan details heeft besteed maakt de KONA Electric  
zo bijzonder. Ervaar het hoogstaande comfort, de hoogwaardige materialen overal 
in het interieur en de verfijnde sfeer. Voor nog meer comfort zijn elektrisch verstel-
bare, geventileerde en verwarmbare stoelen optioneel leverbaar (standaard vanaf 
Premium): met tienvoudige verstelling voor de bestuurder en achtvoudig voor de 
passagier voorin.



Middenconsole Bagageruimte

Onweerstaanbaar elektrisch.  
Met al je bagage.

De Hyundai KONA Electric is ontworpen om jou en alle spullen die bij je drukke leefstijl horen, te vervoeren. Hij biedt 
meer dan voldoende interieurruimte voor zowel inzittenden als bagage, met een bagageruimte van 332 liter (VDA). 
Het interieur is bovendien gemakkelijk aan te passen: klap de achterbank plat en in een paar seconden heb je een 
bagageruimte van 1.114 liter – perfect voor een weekendje weg. En als je nog meer wilt meenemen, kun je gebruikmaken 
van de dakrails, die een gewicht van maar liefst 80 kilogram mag dragen. Dus je kunt een dakraildragerset monteren 
om je favoriete sportuitrusting te vervoeren. En de traditionele versnellingspook ontbreekt – die is vervangen door vier 
keuzeknoppen. Daardoor is er onder de middenconsole extra bergruimte voor persoonlijke zaken. 







Onweerstaanbaar elektrisch. 
En blijf verbonden. 

Het maakt niet uit wat je wilt doen, want de Hyundai KONA Electric zorgt voor de naadloze connectiviteit die je 
verwacht en de innovatieve technologie die het leven zo mooi maakt. De premium geluidsinstallatie van KRELL biedt 
een geweldige geluidskwaliteit. Met Hyundai’s geavanceerde connectiviteitsdienst Bluelink is de KONA Electric 
naadloos verbonden met je smartphone, met online stemherkenning en een breed gamma voorzieningen die de reis 
gemakkelijker en plezieriger maken. Een kosteloos 5-jarig abonnement op Hyundai LIVE Services is inbegrepen bij de 
10,25-inch AVN-touchscreen, met realtime verkeersinformatie, weerberichten, informatie over belangrijke plaatsen  
en snelheidscamera’s* (vanaf Fashion). Het Display Audio-systeem omvat een 7-inch touchscreen (vanaf Comfort).  
Beide zijn ook voorzien van een geïntegreerde achteruit rijcamera met dynamische richtlijnen voor eenvoudig parkeren.  
Beide systemen beschikken over Apple CarPlay™, dus je kunt je smartphone verbinden en via het grote scherm je 
muziek kiezen en je telefoon en apps bedienen.

* De waarschuwingsfunctie voor snelheidscamera’s is niet in alle landen beschikbaar.
Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.

Premium geluidsinstallatie van KRELL (vanaf Fashion). 7-inch Display Audio met touchscreen.



Onweerstaanbaar 
elektrisch. 
Met gemakkelijke 
controle.

De Hyundai KONA Electric is ontworpen om je de volledige controle te geven en  
je connected te houden. Het elegante middelpunt in de cockpit is het Audio Video 
Navigation-systeem met 10,25-inch touchscreen. Deze is aan te passen naar  
twee startschermen en toont tevens de informatie van Hyundai’s geavanceerde  
Bluelink-connectiviteitsdienst en LIVE Services.





Slimme details voor meer comfort.

Head-up Display (HUD) 
Projecteert informatie over snelheid, navigatieaanwijzingen en andere meldingen direct in jouw blik-
veld – uiterst helder voor optimale leesbaarheid. Je hoeft je ogen dus niet van de weg af te wenden. De 
Head-up Display is te activeren via een knop naast het stuurwiel en verdwijnt in het dashboard als hij 
niet wordt gebruikt (vanaf Fashion).

10,25-inch touchscreen 
De 10,25-inch touchscreen is aan te passen naar twee startschermen en toont tevens de informatie 
van Hyundai’s geavanceerde connectiviteitsdienst Bluelink en LIVE Services. Via Apple CarPlay™ en 
Android Auto™ kun je je smartphone koppelen en de telefoon-, muziek- en appfuncties via het grote 
scherm bedienen.

Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.
Android Auto™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.



Kiezen met je vingertoppen
Schakelen is niet nodig. Je hoeft slechts te kiezen uit vooruit, neutraal, achteruit en parkeren. En dat 
doe je met de schakelaars op de centrale console; de plek waar bij de conventionele auto’s de versnel-
lingspook zit. Op die console bevindt zich ook de knop voor de elektrische parkeerrem.

7-inch instrumentenpaneel 
Geeft de gekozen rijmodus weer en laat het energieverbruik en de batterijcapaciteit zien. In een  
oogopslag zie je hoe je rijstijl de actieradius beïnvloedt (vanaf Comfort).





* Actieradius is gebaseerd op de nieuwe WLTP-meetmethode, deze kan in de praktijk onder andere variëren 
door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.

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 beschik-
baar – 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. Voor de KONA Electric 39 kWh is dat respectieve-
lijk 9,7 seconden en 100 kW (136 pk). De topsnelheid van de 39 KWh-versie is 155 km/u en 
deze KONA Electric komt 305 kilometer* ver op een volle batterij. De actieradius van de KONA 
Electric 64 kWh is 484 kilometer*.

Onweerstaanbaar elektrisch. 
Met direct vermogen. 



64 kWh

484 km*

150  kW (204 pk)

39 kWh

305 km*

100  kW (136 pk)

Elektrische aandrijflijn.

* Actieradius is gebaseerd op de nieuwe WLTP-meetmethode, deze kan in de praktijk onder andere 
variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.

De zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten van de aandrijflijn bieden een aange-
naam 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 air-
conditioning 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.



Regeneratief remmen.

De KONA Electric is voorzien van vooruitstrevende technologie voor intelligente mobiliteit. Zijn regeneratieve rem-
systeem 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. Je kunt zelf de mate van regeneratief remmen 
aanpassen via de aan het stuur gemonteerde schakelpaddels. Het Smart Regenerative Braking System maakt ge-
bruik 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 remmenRegeneratief 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.







Normaal opladen (AC – wisselstroom)
De KONA Electric is voorzien van een on board-
charger die de wisselstroom (AC) omvormt tot 
gelijkstroom (DC), als deze is aangesloten op een 
Wallbox/laadpaal thuis of onderweg. Volledig 
opladen van de 64 kWh-batterij via 1-fase laden 
(7,2 kW) duurt dan minimaal 9 uur en 35 minuten 
(39 kWh-versie: 6 uur en 10 minuten). Via 3-fase 
laden (11 kW) — de standaard voor het opladen 
van elektrische auto's — duurt het opladen 7 uur 
en 25 minuten. Voor de KONA Electric 39 kWh-
versie gaat dat sneller: 4 uur en 50 minuten. 
Hyundai levert de KONA Electric standaard met 
een 11 kW-omvormer die zowel via een 1-fase- als 
een 3-fase-laadvoorziening kan opladen. Indien 
er geen laadpunt in de buurt is, dan kun je de 
meegeleverde 230-volt druppellader gebruiken  
via een stopcontact.

Snel opladen (DC – gelijkstroom)
Maak je gebruik van een snellader (DC – gelijk-
stroom), dan is de lithium-ion-polymeerbatterij in 
minder dan 1 uur* tot 80 procent van zijn capaciteit 
op te laden.

*  De tijdsduur voor het opladen is onder andere afhankelijk 
van de batterij- en omgevingstemperatuur, het vermogen 
van het laadpunt en de laadstatus van de batterij.

Sluit je de KONA Electric aan op een laadpunt, dan is het laadvermogen (kW) maximaal als de batterij nagenoeg of helemaal 
leeg is. De laadsnelheid neemt geleidelijk af naarmate de batterij volgeladen wordt, dit om ‘overladen’ te voorkomen. 
Vergelijk het met het vullen van een fles water onder de kraan; als de fles bijna gevuld is, draai je de kraan langzaam dicht om 
overstromen te voorkomen. De snelheid waarmee je kunt laden is afhankelijk van een aantal factoren, zoals buitentemperatuur, 
bezetting van het laadpunt door andere voertuigen, vermogen van het laadpunt en de temperatuur van de batterij tijdens  
het laden.

  100 kW   50 kW

 39 kWh  54 min.*  57 min.*

 64 kWh  54 min.*  75 min.*

  1-fase 3-fase  
  (32A, 7,2 kW)   (16A, 11 kW)

  6 uur,  4 uur,
 39 kWh 10 min. 50 min.

   9 uur,  7 uur,
 64 kWh 35 min. 25 min.

Snelladen

Normaal opladen

* Tot 80% opgeladen batterij.



Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is er Hyundai 
Bluelink, dat je via een app inzage geeft in onder meer de status van de 
auto, je ritten en de locatie van de auto. Met Hyundai Bluelink in combinatie 
met LIVE Services wordt autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger. 
Bovendien kun je Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen (leverbaar 
vanaf de KONA Electric Comfort Smart-uitvoering).

Je kunt de Bluelink-app downloaden in de Play Store (Google) en de  
App Store (Apple).

Altijd
connected.





Bluelink in combinatie met 
LIVE Services.
In combinatie met LIVE Services – een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst van TomTom is inbe-
grepen – zijn de mogelijkheden van Bluelink ongekend. LIVE Services zijn zogenoemde ‘live connected’- 
services: actuele informatie en updates voor elke service, zoals verkeersinformatie of weerberichten, worden 
via Bluelink rechtstreeks naar het navigatiesysteem in je auto verzonden en doorgestuurd. Je hoeft dus niets 
te activeren en geen mobiele telefoon op je navigatiesysteem aan te sluiten. Neem plaats achter het stuur en 
het systeem doet de rest.



Op afstand ver-/ontgrendelen 
Ben je vergeten je KONA Electric af te sluiten? 
Maak je geen zorgen, de i10 laat het je weten 
door via de Bluelink-app een pushbericht naar je 
smartphone te sturen. Vervolgens kun je de auto 
via die app, na het invoeren van een pincode, met 
slechts een druk op de knop alsnog vergrendelen.

On-demand diagnose 
Je kunt via de Bluelink-app op je smartphone een 
volledige diagnose van de technische staat van je 
KONA Electric laten uitvoeren.

Bestemming versturen naar de auto 
Is je KONA Electric uitgerust met het navigatie    -
sy steem, dan kun je de Bluelink-app gebruiken 
om je bestemming op te zoeken terwijl je niet in 
de auto zit. Bluelink synchroniseert vervolgens 
met het navigatiesysteem in de auto en je route 
wordt geladen. Zo kun je vertrekken wanneer jij 
dat wil.

‘Find my car’ 
Weet je niet meer precies waar je je KONA 
Electric hebt geparkeerd? Geen probleem. De 
‘Find my car’-functie in de Bluelink-app toont je 
de exacte (parkeer)locatie van je KONA Electric. 
Daardoor vind je hem altijd makkelijk terug op 
een groot parkeerterrein of in een volle parkeer-
garage.

Actuele brandstofprijzen 
Vind eenvoudig tankstations in de buurt met de 
gunstigste prijs, de openingstijden en de betaal-
mogelijkheden.

Vind eenvoudig een parkeerplaats 
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in 
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs  
de weg.

P



Hyundai SmartSense
Extra veiligheid en gemoedsrust.

Met Hyundai SmartSense, onze geavanceerde assistentiesystemen, biedt elke nieuwe Hyundai het
nieuwste op het gebied van actieve veiligheid. Van automatisch remmen of snelheid minderen tot
aan het signaleren van voertuigen in de dodehoek; SmartSense waarschuwt je voor alle mogelijke
gevaren rondom de auto – om jou extra veiligheid en gemoedsrust te geven.



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met 
voet gangersdetectie  
Het FCA-systeem omvat een aan de voorzijde van 
de auto gemonteerde camera en een radarsensor, 
om het verkeer voor de auto in de gaten te houden. 
Als het systeem het risico op een aanrijding 
detecteert, met een voertuig of een voetganger, 
dan waarschuwt het je en vermindert zo nodig de 
snelheid van de auto of brengt hem zelfs volledig  
tot stilstand.

Lane Keeping Assist (LKA) 
LKA is standaard en maakt eveneens gebruik van 
de camera op de voor zijde van de auto om de 
wegmarkering te monitoren. Als je onbedoeld de 
rijstrook dreigt te verlaten, dan waarschuwt LKA je 
en stuurt de auto terug in zijn rijstrook.

Lane Following Assist (LFA) met Adaptive Smart 
Cruise Control (ASCC)
LFA houdt op basis van beelden van de front-
camera de auto in het midden van zijn rijstrook. 
LFA werkt samen met Smart Cruise Control en 
biedt de bestuurder optimaal gemak. De systemen 
zijn actief bij snelheden tot 150 km/u, zowel op de 
snelweg als in de stad.

Blind Spot Collision Warning (BSCW) met Lane 
Change Assist (LCA) 
Dit systeem maakt gebruik van twee radarsensoren  
onder in de achterbumper. Het waarschuwt je met  
een optisch signaal als een medeweg gebruiker 
zich in de dodehoek van de KONA Electric 
bevindt. Schakel je in een dergelijke situatie de 
richtingaanwijzer in, dan laat LCA een geluids-
signaal als waarschuwing horen.

Full LED Lighting Technology  
High Beam Assist signaleert ’s nachts tegemoet-
komend verkeer en voorliggers op dezelfde 
rijbaan. Zo nodig schakelt het over van grootlicht 
naar dimlicht. De Static Bending Light verlicht 
de binnenzijde van de bocht als je instuurt. Het 
verbetert het zicht in de nacht.

Rear-Cross Traffic Collision Warning (RCCW)  
Bij het achteruit uitparkeren uit een smalle 
parkeerplaats be perkt RCCW het risico van een 
aanrijding. Met behulp van twee radarsensoren 
aan de achterzijde waarschuwt het systeem je als 
er kruisend verkeer nadert.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) 
ISLW identificeert snelheidsborden en laat zien in 
de Head-up Display of het instrumentarium wat 
de maximumsnelheid ter plekke is.

Driver Attention Warning (DAW) 
Deze voorziening is standaard en waarschuwt 
je wanneer je tekenen van vermoeidheid toont. 
Daarmee helpt het een potentieel ongeluk te 
voorkomen. Het systeem kijkt naar jouw rijpatroon 
om tekenen van afleiding of vermoeidheid te  
herkennen en adviseert je zo nodig met een  
berichtje in het instrumentenpaneel om een 
pauze te nemen.



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 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.

Meer weten?  
Kijk voor uitgebreide informatie over alle 
leverbare accessoires in de accessoire-
brochure of op www.hyundai.nl.

Accessoires:
aan jou de keuze.
Om je Hyundai KONA Electric helemaal 
naar je eigen wens te kunnen modelleren, 
heeft Hyundai diverse fraaie accessoires 
ontwikkeld. Maak hem nog aantrekkelijker 
met bijvoorbeeld fraaie instaplijsten, een 
runningboard en lichtmetalen velgen. Of 
nog praktischer met een dakraildragerset 
voor het bevestigen van een dakfietsdrager 
of dakkoffer.

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 (onder voorbehoud van fitment-test voor de 39 kWh-versie (deze test vindt 
medio oktober 2020 plaats).

Uitstapverlichting Wanneer je het portier opent in de avond of 
nacht, schijnt de uitstapverlichting, naar keuze ook verkrijgbaar met 
Hyundai- of KONA-logo, je bij. Wel zo praktisch, want het kan natte 
voeten voorkomen, en het staat nog chic ook.

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



De meeste kennis, de beste service, de juiste 
gereedschappen en originele Hyundai-onder-
delen tegen transparante, gunstige prijzen. Bij 
de Hyundai-dealer is jouw Hyundai in goede 
handen. Wij ontzorgen je van A tot Z, of het 
nu om groot of klein onderhoud, APK, een 
autoverzekering of directe hulp bij een lekke 
band gaat.

Je wil vooral genieten van je Hyundai. Daar is hij tenslotte 
ook voor bedoeld. De Hyundai-dealer begrijpt dit als geen 
ander. Verwacht daarom een zeer breed dienstenpakket, 
met onder meer:

% 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
% 8 jaar garantie op de hoogvoltagebatterij
% Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
% APK
% Hyundai Mobiliteitsgarantie (pechhulp)
% Hyundai Verlengde Garantie
% Hyundai Originele Onderdelen
% Hyundai Bandenservice
% Hyundai Ruitenservice
% Hyundai Aircoservice
% Hyundai Navigatie Onderhoud en updates
% Hyundai Originele Accessoires
% Hyundai Autoverzekering
% Hyundai Erkend Schadeherstel

Een website alleen voor jou

Ben jij Hyundai-rijder? Maak dan snel een MijnHyundai- 
account aan op de site MijnHyundai.nl. Dan kun je heel 
 eenvoudig je persoonlijke gegevens én de gegevens van  
je Hyundai inzien, wijzigen en aanvullen. 

% Inzicht in de onderhoudshistorie van jouw Hyundai
% Snel online afspraken inplannen bij jouw Hyundai-dealer
% Herinneringen ontvangen voor onderhoudsbeurt en APK
% Downloaden instructieboekjes
% Handige tips en doe-het-zelf-instructievideo’s
% Het laatste Hyundai-nieuws
% Elke maand kortingen en acties exclusief voor jou als 

 Hyundai-rijder

Service op maat.



Hyundai Motor Company is een van de succesvolste autofabrikanten  
van dit moment – en de op drie na grootste autoproducent ter wereld.   
In Nederland behoort Hyundai al ruim een decennium lang bij de top 10 
van succesvolste automerken. De kracht van Hyundai zit in constante 
innovatie en de ambitie om continu te blijven presteren.  

 
Hyundai maakt er geen geheim van uit te willen groeien tot het duur-
zaamste automerk ter wereld. Om het rijden in een auto met een zeer 
lage of zelfs géén CO2-emissie voor iedereen toegankelijk te maken, geeft 
Hyundai volop voorrang aan schone mobiliteit. Niet voor niets is Hyundai 
de enige autofabrikant ter wereld die naast benzine- en dieselmotoren 
alle denk bare elektrische aandrijflijnen levert: volledig elektrisch, hybride, 
mild- hybride, plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

Voor de toekomst ligt Hyundai’s focus op het bedenken én produceren 
van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren. 
Auto’s zullen steeds meer verbonden zijn met het dagelijks leven van 
mensen. Onder meer door autonoom rijden en innovaties om het welzijn 
van mensen te verbeteren, zoals het (draadloos) koppelen van mobiele 
apparaten met de auto en het volledig verbinden van jouw auto met het 
internet. Hyundai’s langetermijnstrategie is om een vooraanstaande rol  
te spelen in de ontwikkeling van smart cities, kunstmatige intelligentie  
en milieuvriendelijke initiatieven als de realisatie van een emissieloze 
waterstofmaatschappij.

Onze toekomst, 
jóuw toekomst.





Meer weten?
Wil je meer weten over de
Hyundai KONA Electric? Ga
voor uitgebreide informatie
naar www.hyundai.nl/hyundai-
kona-electric.

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. Zie voor de actuele 
garantievoorwaarden www.hyundai.nl. M
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Full Colour Version

8YUMW Logo

Reversed Version

Transparant Version

Transparant Gray Version


