KONA

Duurzame
schoonheid.

Als het gaat om efficiency en design, dan gaan de vernieuwde Hyundai KONA en KONA
Hybrid nog weer een stapje verder dan hun voorgangers. Met frisse, nieuwe details en
de nieuwste slimme technologie – vooruitstrevende connectiviteit en nieuwe veilig
heidsvoorzieningen – bieden ze nu ook nog meer keuze uit geëlektrificeerde aandrijf
lijnen. Daarmee kom je verder, terwijl je minder brandstof verbruikt.

Een uniek voorbeeld
van atletische verfijning.

Met zijn unieke en zelfverzekerde uitstraling onderscheidt de verder verfijnde Hyundai KONA zich
nadrukkelijk van elke andere SUV in zijn klasse. Gedurfde en vooruitstrevende aanpassingen aan
het design geven de Hyundai KONA zijn gestroomlijnde, atletische looks, terwijl hij zijn robuuste
SUV-signatuur heeft behouden. Zijn sportieve silhouet wordt versterkt door de harmonieuze combi
natie van een glooiende schouderlijn met een scherp, strak front. De opvallend vormgegeven nieuwe
voorbumper vloeit aan weerszijden soepel over in de spatbordrand, waardoor die doet denken aan een
gepantserde gordel.

Stoer en stijlvol.
De fraaie lijnen van de onderscheidend en individualistisch vormgegeven Hyundai KONA harmoniëren perfect met
de nieuw ontworpen bekleding van de wielkastranden. Daardoor accentueren ze het stoere SUV-design ook aan
de achterzijde. De ranke, brede achterlichten zorgen voor onmiskenbare looks en weerspiegelen de unieke uit
straling van de lichtsignatuur van de voorzijde.

Highlights design.

Krachtige grille.
Het Hyundai-logo heeft een nieuwe plek gekregen: op de neus, die met een scherpe rand over de nieuwe, brede grille uitsteekt.
Daarmee heeft de Hyundai KONA een stabiele en krachtige uitstraling.

Slank design van de verlichting.
De opvallende vernieuwde voorzijde omvat kenmerkende
nieuwe LED-koplampen met daarboven de brede, smalle
dagrijverlichting.

Robuuste achterbumper met skidplate.
De eveneens nieuw ontworpen achterbumper weerspiegelt het thema van het beschermende ‘pantser’ dat de voorzijde kenmerkt,
geaccentueerd door een robuuste, metaalkleurige skidplate.

De nieuwste intuïtieve
connectiviteit.

State-of-the-art connectiviteit gaat perfect samen met het elegante design van de
grote schermen in de Hyundai KONA. De combinatie van het 10,25-inch digitale
instrumentenpaneel en de eveneens 10,25-inch touchscreen in de middenconsole
geeft het dashboard een hightech uitstraling – en biedt jou maximale afleesbaar
heid en controle. In een oogopslag zie op de hoge resolutie touchscreen alle
gewenste informatie, van navigatie en infotainment tot weerberichten – en meer.
Hyundai Bluelink-connectiviteitsdiensten, inclusief een kosteloos 5-jarig abonne
ment op LIVE Services, geven je in real-time weers- en verkeersinformatie en POI
(points of interest, nuttige plaatsen), maar ook waarschuwingen voor snelheids
camera’s (in landen waar dat wettelijk is toegestaan). Apple CarPlay™ en Android
Auto™ zijn ook inbegrepen, zodat je je smartphone kunt koppelen en je muziek-,
telefoon- en appfuncties kunt laten weergeven op de grote touchscreen.

Highlights connectiviteit.

Apple CarPlay™ en Android Auto™.
Het optionele 10,25-inch Multimediascherm met navigatie is voorzien van Apple CarPlay™ en Android Auto™, zodat je je smartphone kunt inpluggen om je favoriete apps en functies op het grote scherm weer te
geven. Het standaard 8-inch Display Audio-systeem omvat zelfs Wireless Apple CarPlay™ en Android Auto™, zodat je zonder kabeltje, dus draadloos, de functies van je smartphone kunt laten weergeven op de
display.

Draadloos opladen.
Dankzij het draadloze laaddock in de middenconsole kun je gemakkelijk en eenvoudig je smartphone
(Qi-standaard) opladen.

USB-poort voor- en achterin.
Blijf op spanning. De Hyundai KONA is leverbaar met een USB-poort voorin en achterin, zodat alle
inzittenden onderweg hun apparaten kunnen opladen.

Vooruitstrevend in veelzijdigheid.
Veelzijdig, comfortabel en verbonden. Het interieur van de Hyundai KONA is modern, solide en stoer, maar ook stijlvol – perfect dus voor een
actieve levensstijl. De vormgeving van het interieur sluit in elk opzicht perfect aan op die van het exterieur. Nieuwe technologie voor de sfeer
verlichting van de voetenruimte en de middenconsole – die ook nieuw is ontworpen – geven het interieur een nog fraaier, eleganter karakter.
De Hyundai KONA voldoet aan alle eisen die je met je drukke bestaan eraan kunt stellen en biedt meer dan voldoende ruimte voor de inzittenden
en al hun bagage.

Highlights comfort.

Zonnedak.
Laat de zon binnen en geniet nog meer van de wereld om je heen met het optionele zonnedak.

Elektronische parkeerrem.
Met een simpele druk op een ergonomische knop activeer en deactiveer je de elektronische parkeer
rem. De slimme ‘Auto Hold’-functie houdt de Hyundai KONA op zijn plaats zonder dat je je voet op het
rempedaal moet houden.

eCall.
Dit systeem waarschuwt automatisch de hulpdiensten als je bent betrokken bij een ongeval waarbij de
airbags zijn geactiveerd. Maar je kunt te allen tijde ook de SOS-knop indrukken als je in nood bent en
assistentie nodig hebt.

Meer comfort. Meer controle.

Meer elektrificatie.
48V Mild Hybrid

Hybrid

Benzinemotor

Benzinemotor

Accu

De Hyundai KONA is standaard
voorzien van een 1.0-liter T-GDIbenzinemotor met 88,1 kW (120 pk)
en 48V mild hybrid-technologie, in
combinatie met een intelligente,
handgeschakelde zesversnellingsbak
(6iMT).

Elektromotor

Batterij

De Hyundai KONA Hybrid is standaard
voorzien van de 1.6-liter GDI-benzine
motor met 77,2 kW (105 pk), gekoppeld
aan een 6-trapsautomaat met dubbele
koppeling (6DCT), en een 32 kW elektromotor die wordt gevoed door een
1,56 kWh lithium-ion-polymeerbatterij.
Het gecombineerde vermogen van
brandstofmotor en elektromotor
bedraagt 103,4 kW (141 pk).

De Hyundai KONA brengt prestaties en duurzaamheid naar een nieuw niveau. Voor nog meer comfort en controle is een reeks
verbeteringen doorgevoerd aan de wielophanging en het onderstel, voor een nog betere wegligging en meer rijcomfort. Ook de
stuurinrichting is verfijnd en aangepast aan de nieuwe wielophanging en het verbeterde weggedrag. Hoogwaardige banden
dragen bij aan een lager verbruik en minder CO2-emissie.

48-volt mild hybrid-technologie.

De 48-volt mild hybrid-techniek in de Hyundai KONA bespaart brandstof en vermindert de emissie. Het systeem ondersteunt de verbrandingsmotor met extra trekkracht tijdens acceleratie –
afhankelijk van de laadstatus van de accu en de mate waarin je accelereert. Daardoor is zowel het verbruik als de CO2-emissie van de verbrandingsmotor lager. Het 48-volt mild hybrid-systeem
is ook nuttig in stadsverkeer, want het zorgt ook voor een snellere en soepelere herstarts na een stop, wat ook weer brandstof bespaart. De Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) wint kinetische
energie van het remmen terug en vormt het om tot elektriciteit, die het voor later gebruik opslaat in de 48-voltaccu.

De aandrijflijn van de KONA Hybrid.

De Hyundai KONA Hybrid brengt het begrip ‘zuinig brandstofverbruik’ naar een nog hoger niveau. De verbrandingsmotor en de elektromotor vormen samen een zogenoemd full-parallel
hybride-aandrijflijn. De motoren werken samen, met ondersteuning van een 1,56 kWh lithium-ion-polymeerbatterij, voor een lager brandstofverbruik en minder emissies. Afhankelijk van de
omstandigheden schakelt de hybride-aandrijflijn naadloos over van de ene naar de andere krachtbron – en als dat nodig is zijn beide tegelijk actief. Samen leveren ze en systeemvermogen van
104 kW (141 pk) en een trekkracht van 265 Nm. En als onderdeel van het regeneratieve remsysteem helpt de elektromotor ook om de KONA Hybrid af te remmen. Daarbij wint hij energie terug,
waarmee hij de batterij oplaadt. Zodat jij dat niet hoeft te doen.

Zoveel meer dan
alleen maar mooi.
De geheel nieuwe Hyundai KONA

De sportieve kant
van SUV-stijl.

Waarom een statement maken als je er ook in kunt rijden? De Hyundai KONA is er namelijk ook
als dynamische, op de autosport geïnspireerde N Line-uitvoering die bol staat van krachtige
details. De voorzijde onderscheidt zich met zijn atletische proporties en ventilatieopeningen in de
rand van de neus. De stoere grille is voorzien van het N Line-logo én Hyundai-logo. De scherpe
technische details aan de onderrand van de voorbumper vormen een aantrekkelijke combinatie
met de grotere luchtinlaten in de bumper. En de stoere lijnen vloeien harmonieus over in de
wielkastranden, die in carrosseriekleur zijn uitgevoerd. De Hyundai KONA N Line is uitgerust met
gepolijste lichtmetalen 18-inch velgen die speciaal aan deze versie zijn voorbehouden.

Highlights N Line-design.

Unieke krachtige details.
Met de aerodynamische splitter – met een verticale vin aan weerszijden – onder de voorbumper is de Hyundai KONA N Line optisch verlaagd. Het is een verwijzing naar
het autosport-DNA van Hyundai’s N-label. De grote en technisch ogende luchtinlaten zijn afgewerkt met een uniek gaaswerk en een speciale oppervlaktebehandeling.

Expressieve vinnen en een sportieve uitlaat.
Het autosport-DNA van Hyundai’s N-label komt ook tot uitdrukking aan de achterzijde van de Hyundai KONA N Line. Vooral door de grote aerodynamische diffusor en het dubbele uitlaatsierstuk.
Maar ook door de scherp gelijnde vinnen in N-stijl op de rand van de diffusor; die verwijzen naar de autosport en verbeteren de aerodynamica.

Altijd
connected.

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

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.

P
Bestemming versturen naar de auto
Is je KONA uitgerust met het navigatiesysteem, 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
hebt geparkeerd? Geen probleem. De ‘Find my
car’-functie in de Bluelink-app toont je de exacte
(parkeer)locatie van je KONA. Daardoor vind je
hem altijd makkelijk terug op een groot parkeer
terrein of in een volle parkeergarage.

Op afstand ver-/ontgrendelen
Ben je vergeten je KONA af te sluiten? Maak
je geen zorgen, de KONA 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
Hyundai KONA laten uitvoeren.

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.

Connected Routing
Geniet van een nauwkeuriger voorspelling van
de drukte op de weg, een preciezere berekening
van de aankomsttijd en betrouwbaarder route
berekeningen. Met Connected Routing wordt
de route niet meer berekend door de processor
van het navigatiesysteem in de KONA, maar door
een krachtige server in de Hyundai-cloud.
Last Mile Guidance
Wanneer je je KONA moet parkeren voordat je
de bestemming bereikt, kun je de navigatie van
de KONA overdragen aan de Bluelink-app. Met
behulp van augmented reality begeleidt jouw
smartphone je precies naar waar jij naartoe wilt.

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.

Noodremassistent (FCA)
FCA waarschuwt je en remt indien nodig de auto automatisch
af wanneer het een voertuig, fietser of voetganger vóór de auto
detecteert.

Autonome rijbaanassistentie (LFA)
Indien geactiveerd, houdt LFA de Hyundai KONA in het midden van
de rijstrook, op snelwegen en in de stad en bij snelheden
tussen 0 en 200 kilometer per uur.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Dit slimme systeem voor in het stadsverkeer waarschuwt je wan
neer de voorligger, bijvoorbeeld bij een stoplicht of in een file, weer
gaat rijden.

Actieve rijbaanassistentie (LKA)
Gebruikt de camera aan de voorzijde om de wegbelijning in de
gaten te houden. Wanneer de KONA onbedoeld over de belijning
komt, waarschuwt het systeem en kan het zo nodig een stuur
correctie uitvoeren om de auto terug in het midden van de rijstrook
te brengen.

Cruise Control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet,
adaptief (SCC)
Veiliger en ontspannener rijden. SSC houdt een vooraf ingestelde
afstand aan tot de voorligger en past daarvoor automatisch de
rijsnelheid aan binnen eveneens vooraf ingestelde limieten. In
langzaam rijdend en stilstaand verkeer wordt de ingestelde afstand
aangehouden.

Blind-Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Met behulp van radarsensoren onder in de achterbumper en een
camera aan de voorzijde waarschuwt het systeem voor verkeer
in de dodehoek. Schakel je de richtingaanwijzer in, dan klinkt een
waarschuwingssignaal en wordt de auto afgeremd om een aanrij
ding te voorkomen.

Rear Cross-Traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Rijd je achteruit met slecht zicht, dan waarschuwt het systeem
niet alleen als een voertuig van opzij nadert maar remt het ook
automatisch de KONA af.
Grootlichtassistent (HBA)
De grootlichtassistent zorgt voor maximaal zicht in het donker
en een ontspannen rit. HBA signaleert zowel tegemoetkomend
verkeer als voorliggers en schakelt zo nodig automatisch van
grootlicht naar dimlicht en weer terug zodra dat kan.

Driver Attention Warning (DAW)
DAW signaleert tekenen van vermoeidheid of afleiding en geeft
een waarschuwing en een pop-up bericht dat een pauze voorstelt.
Snelheidsbordenherkenning (ISLW)
ISLW gebruikt de camera aan de voorzijde en informatie van het
navigatiesysteem om verkeersborden te herkennen. Het geeft de
geldende snelheidslimiet en eventuele inhaalverboden weer op
het AVN-scherm en in het instrumentenpaneel.

Accessoires:
aan jou de keuze.
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! Vraag je
Hyundai-dealer naar meer informatie over
alle leverbare accessoires voor de Hyundai
KONA.

Meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie over alle
leverbare accessoires op www.hyundai.nl.

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

Dakfietsdrager en dakraildragerset Of je nu de fietsen wilt meenemen of veel bagage kwijt moet, Hyundai heeft
overal een oplossing voor. Vraag je Hyundai-dealer naar de toepasbare dakdragers, dakkoffers en dakfietsdragers
voor de Hyundai KONA.

Vaste trekhaak Fietsendrager monteren of een
aanhangwagen of caravan trekken? Met deze vaste
trekhaak draait de Hyundai KONA er zijn hand
niet voor om. Er is ook een afneembare trekhaak
leverbaar.

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

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

Service op maat.

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:
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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.
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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

Onze toekomst,
jóuw toekomst.
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 denkbare 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.

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
8YUMW Logo
services van Hyundai op www.hyundai.com/nl/services.html.
Full Colour Version

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

Transparant Version

Transparant Gray Version
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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.com/nl/garanties.
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