
KONA Electric
Modelprijslijst per 1 september 2022



KONA Electric - Uitvoeringen 

Leverbaar in
4 uitvoeringen.
De Hyundai KONA Electric is leverbaar  
met keuze uit maar liefst vier uitvoeringen, 
waarbij de instapversie Comfort al opvalt 
door zijn rijke uitrusting. Hij wordt standaard 
geleverd met een 11 kW 3-fase on-board 
charger en onder meer DAB+-radio met 
8-inch touchscreen, audiobediening op het 
stuur en Bluetooth met spraakherkenning.

De Comfort is standaard al zeer rijk uitgerust met onder meer:

Exterieur
• 17-inch lichtmetalen velgen met 215/55 R17- 

banden  
• Buitenspiegels, in carrosseriekleur  
• Buitenspiegels, verwarmbaar  
• Dagrijverlichting, LED  
• Dakrails  
• Deurgrepen exterieur, carrosseriekleur

Functionaliteit 
• 11 kW 3-fase on-board charger  
• Laadkabel 11 kW 3-fase  
• Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen  
• Cruise control met Stop & Go-functie en 

snelheidslimiet, adaptief (SCC)  
• Aeroblade-ruitenwissers  
• Airconditioning, volautomatisch  
• Automatische ontwaseming van voorruit  

• Bandenmobiliteitsset  
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar  
• Buitenspiegels, met geïntegreerd  

knipperlicht LED  
• Centrale deurvergrendeling met smartkey  

en startknop  
• Drive Mode Select (DMS)  
• Raambediening achter, elektrisch  
• Raambediening vóór, elektrisch  
• Handrem, elektrisch  
• Hellingassistent (HAC)  
• Actieve rijbaanassistentie (LKA)  
• Lendensteun bestuurder, elektrisch  
• Lichtsensor  
• Laadkabel voor laden via  

stopcontact (230V)  
• Schakelpaddles voor  

regeneratief remsysteem  

• Parkeersensoren, achter  
• Remschijven voor en achter, 16 inch  
• Alarmsysteem met startonderbreking  
• Volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch)
• Voltaansluiting (12V), eerste zitrij  

Interieur
• Achterbank (60:40), in delen neerklapbaar  
• Armsteun vóór  
• Bagageruimte met verlichting  
• Bagageruimte-afdekking  
• Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar  
• Opbergvakken achter voorstoelen  
• Pedalenset, aluminium-design    
• Stoel bestuurder, handmatig in hoogte 

verstelbaar  
• Stoelbekleding, stof  
• Stuurwiel, audiobediening  

Comfort
Highlights KONA Electric Comfort
• 11 kW 3-fase on-board charger
• Cruise control met Stop & Go-functie 

en snelheidslimiet, adaptief (SCC)
• Airconditioning, volautomatisch
• Actieve rijbaanassistentie (LKA)

Maak een proefrit
Er staat een Hyundai KONA Electric 
voor je klaar bij de Hyundai-dealer. Ga 
naar www.hyundai.com/nl/proefrit.



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

• Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar  
• Zonneklep met make-upspiegel (bestuurder en 

passagier)

Multimedia  
• 6 speakers
• 8-inch Display Audio  
• Aansluiting USB, eerste zitrij  
• Apple CarPlay  
• Bluetooth met spraakherkenning*  
• Digitale Radio (DAB+)  
• Tweeters  

Veiligheid  
• Antiblokkeerremsysteem (ABS)  
• Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)  
• Vermoeidheidsherkenning (DAW)  
• Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)  
• Noodremassistent (FCA) met voetganger herkenning  
• Verlichting voorzijde, LED-positie  
• Verlichting voorzijde, projectie

* Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Afgebeeld interieur niet leverbaar.



Hyundai KONA Electric - Uitvoeringen 

Premium
Uitgerust met:

Highlights KONA Electric Premium
• Autonome rijbaanassistentie (LFA)  
• Stoelbekleding, lederlook  
• Stoelen vóór, geventileerd  
• Stoelen vóór, verwarmbaar  
• Highway Driving Assist (HDA 1)

De Premium is t.o.v. de Fashion extra uitgerust met:

• Grootlichtassistent  
• Verlichting voorzijde, LED met LED- 

positieverlichting  
• Snelheidsbordenherkenning (ISLW)  
• Autonome rijbaanassistentie (LFA)  
• Highway Driving Assist (HDA 1)
• Parkeersensoren, vóór  

• Stoel bestuurder, elektrisch verstelbaar  
• Stoel passagier, elektrisch verstelbaar  
• Stoelbekleding, lederlook  
• Stoelen vóór, geventileerd  
• Stoelen vóór en achter, verwarmbaar  
• Stuurwiel, verwarmbaar

De Premium Sky is t.o.v. de Premium 
extra uitgerust met:

• Schuif-/kanteldak
Premium Sky
Uitgerust met:

De Fashion is t.o.v. de Comfort extra uitgerust met:

• 10,25-inch Multimediascherm met navigatie
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
• Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar
• Draadloze oplaadmogelijkheid (telefoon)*
• Head-up Display (HUD)
• Hyundai Bluelink met smartphone-app (abonnement 60 maanden)
• KRELL Premium-audiosysteem met 8 luidsprekers
• Privacy glas
• Regensensor
• Uitstapwaarschuwing (SEW)
• Verlichting achterzijde, LED
• Warmtepomp

Fashion
Uitgerust met:

Highlights KONA Electric Fashion

• 10,25-inch Multimediascherm met 
navigatie  

• KRELL Premium-audiosysteem met  
8 luidsprekers  

• Head-up Display (HUD)  
• Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)
• Warmtepomp 

Hyundai                             
Ga voor uitgebreide informatie over 
Bluelink en LIVE Services naar  
www.hyundai.com/nl/bluelink.

Hyundai SmartSense 
Ga voor uitgebreide informatie over alle 
SmartSense-veiligheids systemen naar 
www.hyundai.com/nl/kona-electric/features.

* Werking afhankelijk van het type mobiele telefoon.



Hyundai KONA Electric - Prijslijst

Motorisering Uitvoering Transmissie Aandrijving Energie
label

CO2uitstoot*
 (g/km)

Netto  
catalogusprijs BTW BPM Fiscale  

waarde** Afleverkosten Consumenten
prijs***

Elektrisch

39 kWh Comfort Automaat Voorwiel A 0 € 29.831 € 6.264 € 0 € 36.095 € 900 € 36.995

39 kWh Fashion Automaat Voorwiel A 0 € 32.227 € 6.768 € 0 € 38.995 € 900 € 39.895

64 kWh Comfort Automaat Voorwiel A 0 € 33.136 € 6.959 € 0 € 40.095 € 900 € 40.995

64 kWh Fashion Automaat Voorwiel A 0 € 35.533 € 7.462 € 0 € 42.995 € 900 € 43.895

64 kWh Premium Automaat Voorwiel A 0 € 37.930 € 7.965 € 0 € 45.895 € 900 € 46.795

64 kWh Premium Sky Automaat Voorwiel A 0 € 38.921 € 8.174 € 0 € 47.095 € 900 € 47.995

Optie Netto  
catalogusprijs BTW Consumentenprijs

10,25-inch Multimediascherm met 
navigatie, Hyundai Bluelink met 
smartphone-app (abonnement  
60 maanden) & KRELL Premium- 
audiosysteem met 8 luidsprekers 
(alleen leverbaar i.c.m. met optie 
warmtepomp)

€ 826 € 174 € 1.000

Warmtepomp (alleen beschikbaar 
op Comfort, standaard op Fashion 
en Premium)

€ 822 € 173 € 995

Vraag je Hyundai-dealer naar de beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- en/of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.

*  CO2-uitstootgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor de gecombineerde CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn 
afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.

** De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.            
*** De consumentenadviesprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief BTW, BPM, leges, logistieke kosten en kosten rijklaar maken. Ook zijn de kosten van de kentekenplaten, veiligheidshamers en de recyclingbijdrage inbegrepen. De genoemde 

prijzen zijn adviesprijzen en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. Vraag je Hyundai-dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.

LET OP: De vermelde verkoopprijs is een niet-vaste prijs. Het is mogelijk dat de prijs door de fabrikant en/of de importeur wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat de productiekosten van het voertuig aanmerkelijk blijken te zijn gestegen. Mocht
de prijs van het voertuig worden verhoogd, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft als particuliere consument vanaf dat moment tien dagen de tijd om alsnog kosteloos van de koop af te zien.



Atlas White Solid

Dark Knight Gray Mica + € 795

Dark Knight Gray Mica two-tone  
Phantom Black + € 1.290

Sunset Red Mica + € 795

Sunset Red Mica two-tone  
Phantom Black + € 1.290

Serenity White Mica + € 795

Serenity White Mica two-tone
Phantom Black + € 1.290

Phantom Black Mica + € 795

Engine Red Solid Dark Teal Metallic + € 695

Dark Teal Metallic two-tone 
Phantom Black + € 1.190

Dive in Jeju Solid

Dive in Jeju Solid two-tone 
Phantom Black + € 495

Silky Bronze Metallic + € 695

Silky Bronze Metallic two-tone 
Phantom Black + € 1.190

Shimmering Silver Metallic  
+ € 695

Hyundai KONA Electric - Lakkleuren 

De optie two-tone Phantom Black voor het dak is alleen leverbaar voor de 64 kWh-versie van de Hyundai KONA Electric. 

Kleuren kunnen onder invloed van het druk procedé afwijken van de werkelijkheid. Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling. Raadpleeg voor alle zekerheid je Hyundai-dealer.  
Vermelde prijzen zijn de consumentenprijzen incl. BTW.



Stof, zwart 

Hyundai KONA Electric - Bekleding

Lederlook, zwart  

 ● Leverbaar.
 - Niet leverbaar.
 *  Alleen leverbaar op de Premium 64 kWh-uitvoering.

Kleurnaam Soort KONA Electric
39 kWh

KONA Electric
64 kWh

Twotone 
Phantom Black*

Atlas White Solid ● ● -

Dive in Jeju Solid ● ● ●

Engine Red Solid ● ● -

Dark Teal Metallic Metallic ● ● ●

Shimmering Silver 
Metallic Metallic ● ● -

Silky Bronze Metallic Metallic ● ● ●

Dark Knight Gray Mica Mica ● ● ●

Phantom Black Mica Mica ● ● -

Serenity White Mica Mica ● ● ●

Sunset Red Mica Mica ● ● ●

Zwart interieur



Hyundai KONA Electric - Technische gegevens

* Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. 
De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.
** 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.

Motoren & prestaties 39 kWh 64 kWh

Max. vermogen (pk (kW)) 136 (100) 204 (150)

Max. koppel (Nm) 395 395

Aandrijving Voorwielen Voorwielen

Topsnelheid (km/uur) 155 167

Acceleratie 0-100 km/uur (sec.) 9,9 7,9

Batterij & opladen**

Batterij Lithium-ion-polymeer Lithium-ion-polymeer

Capaciteit (kWh) 39 64

Verbruik* (kWh/100 km) 14,3 14,7

Actieradius* (km) 305 484

Maximale laadsnelheid 1-fase (kW) 7,2 7,2

Maximale laadsnelheid 3-fase (kW) 11 11

Laadtijden** AC-laadpunt: Laadtijd oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase 32A / 100 % 6 uur 9 uur en 15 min.

Laadtijd oplaadpunt 11 kW – 3-fase 16A / 100 % 4 uur en 20 min. 6 uur en 50 min.

Laadtijden** DC-laadpunt (snelladen): Laadtijd aan een 100 kW snellaadstation / 10 - 80 % 47 min. 47 min.

Laadtijd aan een 50 kW snellaadstation / 10 - 80 % 48 min. 64 min.

Afmetingen & gewichten (volumes)   

Lengte (mm) 4.205 4.205

Breedte, zonder buitenspiegels (mm) 1.800 1.800

Hoogte (mm) 1.570 1.570

Wielbasis (mm) 2.600 2.600

Bagageruimte, achterbankleuning rechtop (VDA) (l) 332 332

Bagageruimte, achterbankleuning neergeklapt (VDA) (l) 1.114 1.114

Ledig gewicht (gewicht op kenteken) (kg) 1.510 1.660

Rijklaar gewicht (kg) 1.610 1.760

Max. toegestaan gewicht (kg) 2.020 2.170

Max. aanhangwagen gewicht, ongeremd (kg)  - 300

Max. aanhangwagen gewicht, geremd (kg)  - 300

Max. kogeldruk (kg)  - 100

Max. daklast (kg) 80 80

Wielen (standaard) Velgen: 7J x 17-inch lichtmetaal / 
 Banden: 215/55 R17

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



Hyundai KONA Electric - Accessoires 

Aan jou de keuze.
Om je Hyundai KONA Electric helemaal naar 
je eigen wens te kunnen aanpassen, heeft 
Hyundai diverse fraaie accessoires ontwikkeld. 
Maak hem nog aantrekkelijker met bijvoor-
beeld fraaie instaplijsten, een runningboard 
en/of lichtmetalen velgen. Neem nog meer 
mee met de dakraildragerset voor dakkoffer  
of dakfietsendrager. Of nog praktischer:  
de afneembare trekhaak voor een fietsen-
drager waarmee je 2 (elektrische) fietsen  
kunt vervoeren.

Meer weten? Kijk voor uitgebreide  
informatie over alle leverbare accessoires  
in de accessoirebrochure of op  
www.hyundai.com/nl/kona-electric/accessoires.

Fietsendrager i.c.m. afneembare trekhaak met  
bekabelingset
Deze fietsendrager maakt het bevestigen en losmaken 
van je fiets(en) voor tochtjes verder van huis en tijdens 
de vakantie heel makkelijk. Geschikt voor 2 (elektrische) 
fietsen, met een maximaal totaalgewicht van 60 kg. De 
fietsendrager is niet alleen compact en diefstalbestendig, 
je kunt zelfs de achterklep openen terwijl je fietsen op de 
drager zijn gemonteerd!

Dakkoffer ‘Hyundai’, 330 liter Voor wanneer je extra 
bergruimte nodig hebt als je met je KONA Electric op 
stap gaat. Deze dakkoffer is robuust, aerodynamisch 
gestroomlijnd en eenvoudig te monteren. Hij is aan beide 
zijden te openen voor snel en gemakkelijk in- en uitladen 
én hij is afsluitbaar om diefstal te voorkomen.  

Stootlijsten Bescherm de carrosserie in stijl. De zwarte 
stootlijsten op de flanken geven de KONA Electric extra 
dynamiek en beschermen tegelijkertijd tegen mogelijke 
beschadigingen. Ook in carrosseriekleur verkrijgbaar.

LED-uitstapverlichting, KONA-logo
Voor een stijlvolle entree. Telkens wanneer je het portier 
opent, schijnt de uitstapverlichting in de vorm van het 
KONA-logo je bij.

LED-verlichting bagageruimte en achterklep
Nooit meer letterlijk en figuurlijk in het duister tasten om 
iets uit de bagageruimte te pakken. Of ergens op of in 
stappen als je bezig bent. De LED-verlichting in de baga-
geruimte en de achterklep springt aan zodra je de ach-
terklep opent. Geniet van perfect zicht in het donker – in 
de bagageruimte en achter de Hyundai KONA Electric!

Bagagebak
Van tuingereedschap tot huisdieren – sommige lading 
kan nat en vies zijn. Deze speciaal voor de KONA Electric 
op maat gemaakte duurzame en waterbestendige bak 
met opstaande randen houdt de bagageruimte schoon 
en droog. Met een stroef oppervlak om te voorkomen dat 
lading gaat schuiven.



Optimaal verbonden  
met jouw Hyundai.

Met de Hyundai Bluelink-app kun je diverse functies in 
jouw Hyundai op afstand bedienen via jouw smartphone 
– of met je stem! Zo wordt elke rit nog veiliger, 
gemakkelijker én aangenamer.

De Bluelink-app biedt jou onder meer:
• Op afstand ver-/ontgrendelen van de portieren
• Op afstand starten met opladen
• Find my car
• Connected Routing
• Last Mile Navigation
• Diverse gebruikersprofielen

In combinatie met LIVE Services, een dienst van TomTom, 
zijn de mogelijkheden van Hyundai Bluelink bijna ongekend!

LIVE Services biedt jou onder meer:
• Actuele verkeersinformatie
• Actuele laadtarieven en locatie 

oplaadstations
• Parkeermogelijkheden
• Lokaal zoeken naar Points  

Of Interest (POI)
• Actuele weerberichten

Hyundai

Onderweg opladen
was nog nooit
zo snel en eenvoudig.

Charge myHyundai

Hyundai 
Ga voor uitgebreide informatie over Hyundai Bluelink 
en LIVE Services naar www.hyundai.com/nl/bluelink.

Charge myHyundai
Ga voor uitgebreide informatie over Charge myHyundai 
naar www.hyundai.com/nl/charge-myhyundai.

Thuis en/of op 't werk 
duurzaam en slim
opladen.

Onze missie is om al onze geëlektrificeerde modellen – 
volledig elektrisch en plug-in – op duurzame energie te 
laten rijden. Dit doen we door slimme laadoplossingen 
te bieden en daarvoor hebben we een handige app 
ontwikkeld: de Hyundai SmartCharging-app.

De SmartCharging-app biedt jou onder meer:
• Opladen tijdens de duurzaamste momenten
• Optimaal laden met dalurencontract – bespaar op je 

energierekening
• Actueel inzicht in je besparingen en verbruik
• 100 % software-based toepassingen zonder extra 

apparatuur
• Ontvang een kleine vergoeding 

voor het helpen balanceren van 
het net

Hyundai SmartCharging

Hyundai SmartCharging 
Ga voor uitgebreide informatie over Hyundai Smart-
Charging naar www.hyundai.com/nl/smartcharging.

S

Welkom bij Charge myHyundai: een uitgebreide en 
gebruiksvriendelijke oplossing waarmee je toegang 
hebt tot meer dan 230.000 laadpunten in 29 Europese 
landen! 

De Charge myHyundai-app biedt jou onder meer:
• Snel en eenvoudig zoeken naar oplaadpunten
• Diverse filteropties, zoals: type stekker, laadsnelheid, 

toegangstype
• Actuele laadtarieven, locatie en beschikbaarheid 

oplaadstations
• Navigatiefunctie
• Intelligente routeplanner
 
 
Snelladen van je elektrische  
Hyundai in heel Europa  
– met IONITY



Wanneer je als autofabrikant de beste kwaliteit biedt, dan kun je ook de beste garantie 
bieden. Daarom levert Hyundai alle nieuwe modellen met zijn unieke 5 jaar garantie 
zonder kilometerbeperking. Maar er is meer: onderdelengarantie, verlengde garantie én 
mobiliteitsgarantie.

5 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking
Hyundai besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de bouw van zijn modellen. Elke 
Hyundai wordt gefabriceerd volgens de allerhoogste normen. En omdat de kwaliteit zo hoog is, 
kan Hyundai ook de beste garantie bieden:

 5 jaar garantie op product- en fabricagefouten, zonder kilometerbeperking
 Gratis pechhulp in binnen- en buitenland (geen andere pechhulpverlener meer nodig)
 Twee keer per jaar een gratis voertuiginspectie

8 jaar garantie op de hoogvoltagebatterij
Hyundai maakt voor zijn elektrisch aangedreven modellen gebruik van batterijen van zeer hoge 
kwaliteit. Voor de hoogvoltagebatterijen in de Hyundai KONA Electric geldt 8 jaar/200.000 km 
garantie. Op de KONA Electric besteld ná 1 januari 2020 geldt 8 jaar/160.000 km batterijgarantie.

De beste kwaliteit,
de beste garantie.

Meer weten? Kijk voor uitgebreide informatie over alle garanties van Hyundai op  
www.hyundai.com/nl/garanties.

Meer weten? Kijk voor uitgebreide informatie over Hyundai Private Lease en  
de voorwaarden op www.hyundai.com/nl/private-lease.

De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel zijn verkocht door 
een Hyundai-dealer aan een eindgebruiker. Raadpleeg voor alle garantievoorwaarden het garantieboekje van je Hyundai of vraag 
ernaar bij je Hyundai-dealer.

Hyundai KONA Electric - Garantie

Rijd de KONA Electric met
Hyundai Private Lease.

Zakelijk leasen
Ook als zakelijk rijder ben je bij Hyundai aan het juiste adres. Rijd – geheel zorgeloos – 
een nieuwe, rijk uitgeruste Hyundai tegen een aantrekkelijke leaseprijs via:

Hyundai Operational Lease (i.s.m. Arval). Kijk op www.hyundai.com/nl/zakelijke-lease.

Hyundai Financial Lease. Kijk op www.hyundai.com/nl/financial-lease.

Hyundai Finance
Hyundai Finance biedt jou de mogelijkheid een financiering af te sluiten tegen scherpe 
rentetarieven. Kijk op www.hyundai.com/nl/finance welke optie het best bij jouw 
situatie past.

Hyundai KONA Electric - Leasing en financiering

 Zelf je nieuwe droomauto samenstellen
 Scherpe all-in prijs
 Ongeacht aantal schadevrije jaren
 Geen verborgen kosten

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie



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.

Hyundai Motor Netherlands
Hub van Doorneweg 14
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim
Tel. (0252) 240 340
www.hyundai.nl

De in deze modelprijslijst 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. Het is mogelijk dat sommige van de getoonde of omschreven opties in deze modelprijslijst 
niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze zijn veelal beschikbaar tegen meerprijs. Raadpleeg voor 
alle zekerheid de Hyundai-dealer.

Het kan voorkomen dat, als gevolg van een aanpassing in de berekeningsmethode van de overheid 
of wijzigingen in specificaties van de auto, een in deze modelprijslijst genoemde CO2-uitstoot en/of 
energielabel niet overeenkomt met de door de RDW gebruikte waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat 
het vastgestelde BPM-bedrag op het moment van tenaamstelling van het kenteken afwijkt van het in 
deze modelprijslijst genoemde bedrag. Hyundai Motor Netherlands en haar verkooporganisatie zijn in 
dat (eventuele) geval niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke verschillen zijn te 
allen tijde voor rekening van de koper. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Zie voor de actuele garantievoorwaarden www.hyundai.com/nl/garanties. M
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Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie

Meer weten?
Wil je meer weten over de Hyundai KONA Electric? Ga voor 
uitgebreide informatie naar www.hyundai.com/nl/kona-electric. 
Bekijk instructievideo’s van de Hyundai KONA Electric op  
www.hyundai.com/nl/kona-electric/instructievideo.




