KONA Electric

Je hoeft niet
op de toekomst
te wachten.

De toekomst is er namelijk al. Nu. Hier. De Hyundai KONA Electric is met zijn vernieuwde design
nog ranker en verfijnder dan voorheen en hij is voorzien van de nieuwste slimme technologie.
De actieradius bedraagt nu tot wel 484 kilometer* op een volle batterij. In stijl overstappen op
elektrische aandrijving is nu aantrekkelijker dan ooit!
* Actieradius is gebaseerd op de nieuwe WLTP-meetmethode, deze kan in de praktijk onder andere variëren door:
omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.

Opwindend nieuw design.
Het zelfverzekerde design van de Hyundai KONA Electric is nog gestroomlijnder en atletischer
gemaakt. Hij oogt ranker en verfijnder, terwijl zijn avontuurlijke SUV-flair gebleven is. Het
gesloten front vloeit naadloos over in de kenmerkende nieuwe LED-koplampen en de scherp
gevormde dagrijverlichting. Die verlichting loopt rond de hoeken van de carrosserie en
accentueert daardoor de strakke, vloeiende vormen van de neus. Met zijn unieke gezicht
onderscheidt de KONA Electric zich van alle andere auto’s.

Vloeiende SUV-stijl.
Het vernieuwde design is kenmerkend en individualistisch en onderscheidt zich door de vloeiende aero
dynamische vormen en lijnen die harmonieus aansluiten op de wielkastranden, die nu in carrosseriekleur zijn
uitgevoerd. De exclusieve, nieuwe 17-inch wielen accentueren de brutale SUV-stijl van de Hyundai KONA Electric. De elegant vormgegeven achterlichten weerspiegelen de unieke lichtsignatuur van de voorzijde. Ze zorgen
voor een ongeëvenaarde herkenbaarheid dankzij hun horizontale vorm.

Groot vermogen.
Uitstekende actieradius.
Bliksemsnelle acceleratie.

Wie 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 de Hyundai
KONA Electric volop rijplezier. Je hebt de keuze uit twee versies – met 64 kWh- of met 39 kWh-batterij
pakket – dus kies het vermogen en de actieradius die het best bij jou passen. De 64 kWh-versie heeft
een vermogen van 150 kW (204 pk), een actieradius tot wel 484 kilometer*, een topsnelheid van
167 km/u en hij accelereert van 0 naar 100 km/u in slechts 7,9 seconden. Voor de 39 kWh-versie is
dat respectievelijk 100 kW (136 pk), 305 kilometer*, 155 km/u en 9,9 seconden.
* Actieradius is gebaseerd op de nieuwe WLTP-meetmethode, deze kan in de praktijk onder andere variëren door:
omstandigheden op de weg, rijstijl, temperatuur en de gemonteerde banden.

Elektrische aandrijflijn.

64 kWh

De zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten van de aandrijflijn bieden een aangenaam rijgedrag en een praktische actie
radius voor dagelijks gebruik. Het batterijpakket is geïntegreerd in het speciaal voor elektrische aandrijving ontwikkelde platform,
zodat de elektrische aandrijving niet ten koste gaat van de interieurruimte. 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 Hyundai KONA Electric
zowel bij kou als bij warmte optimaal presteert. Voor nog meer efficiency kun je de airconditioning aan passagierszijde uitschakelen
om de batterij te sparen als je alleen onderweg bent.

484 km

*

150 kW (204 pk)

39 kWh

305 km

*

100 kW (136 pk)
* Actieradius is gebaseerd op de nieuwe WLTP-meetmethode, deze kan in de praktijk onder andere variëren door:
omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur.

Regeneratief remmen.
De Hyundai 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. Je kunt zelf de mate van regeneratief remmen aanpassen via de aan
het stuur gemonteerde schakelpaddels. Hoe hoger de mate van regeneratief remmen, des te sterker de KONA Electric vertraagt als je het stroompedaal loslaat. Als je de linker schakelpaddel
naar je toe haalt en vasthoudt, activeer je maximaal regeneratief remmen en kun je de auto volledig tot stilstand brengen zonder het rempedaal te hoeven gebruiken. Aanvullend maakt het
Smart Regenerative Braking System gebruik van de radarsensoren 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.

Regelbaar regeneratief remmen

Slim regeneratief remmen

Flexibel opladen, thuis en onderweg.
Laad de batterij ’s nachts thuis op of onderweg bij een snellaadstation. Afhankelijk van de netwerkaansluiting thuis of de beschikbare snellader biedt de Hyundai KONA Electric meerdere
mogelijkheden om de batterij op te laden.
Via een aansluiting op een wallbox thuis of een laadstation met wisselstroom (AC) duurt het volledig opladen van de 64 kWh-batterij minimaal 6 uur en 50 minuten* als je de 11 kW 3-fase
boordlader (OBC) gebruikt en 9 uur en 15 minuten met de 7,2 kW 1-fase OBC. Voor de 39 kWh-batterij is dat respectievelijk 4 uur en 20 minuten* en 6 uur*.

		
Normaal

opladen

7,2 kW OBC

11 kW OBC

64 kWh

9 u 15 min.*

6 u 50 min.*

39 kWh

6 u 00 min.*

4 u 20 min.*

* 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.

Maak je gebruik van een 100 kW-snellader (DC, gelijkstroom), dan is de lithium-ion-polymeerbatterij van de Hyundai KONA Electric al in ongeveer 47 minuten van 10 tot 80 procent van
de capaciteit op te laden. Aan een 50 kW-laadstation is de laadtijd voor de 64 kWh-versie 64 minuten* en voor de 39 kWh-versie 48 minuten*.

Snelladen

100 kW

50 kW

64 kWh

47 min.*

64 min.*

39 kWh

47 min.*

48 min.*

		

* Tot 80 % opgeladen batterij.
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Geniet van veel ruimte
en veelzijdigheid.
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 gedeelde achterbank plat en in
een paar seconden heb je een bagageruimte van 1.114 liter – perfect voor een weekendje weg. Nog meer
meenemen? De dakrails mogen een gewicht van maar liefst 80 kilogram dragen. Monteer dus zonder probleem
een dakraildragerset om je favoriete sportuitrusting te vervoeren. Bovendien is de 64 kWh-versie geschikt voor
een kogeldruk van 100 kilogram, dus je kunt ook je fietsendrager monteren op de optionele trekhaak.
De traditionele versnellingspook ontbreekt – die is vervangen door vier keuzeknoppen. Daardoor is er onder de
middenconsole extra bergruimte voor persoonlijke spullen.

Middenconsole.

Royale bagageruimte.

Slimme details voor meer comfort.
De Hyundai KONA Electric is ontworpen om je de volledige controle te geven en je connected te houden – dankzij de uitgebreide slimme technologie die het rijden veiliger en relaxter maakt.
Zoals de Head-up Display, de knoppen waarmee je de transmissie bedient en de mogelijkheid om je smartphone draadloos op te laden in de middenconsole.

Draadloos opladen
In de middenconsole bevindt zich een pad om eenvoudig je smartphone draadloos op te laden
(Qi-standaard) – een kabel aansluiten is niet meer nodig.

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. Op de plek waar bij de conventionele auto’s de ver
snellingspook zit, bevindt zich de knop voor de elektrische parkeerrem. Prettig en eenvoudig in gebruik.

Head-up Display (HUD)
Projecteert informatie over snelheid, navigatieaanwijzingen en andere meldingen direct
in jouw blikveld – uiterst helder voor optimale leesbaarheid. De Head-up Display is te
activeren via een knop naast het stuurwiel en verdwijnt in het dashboard als hij niet wordt
gebruikt.

Nieuw volledig digitaal 10,25-inch instrumentenpaneel
In één oogopslag zie je hoe je rijstijl de actieradius beïnvloedt. De kleuren van de weergave veranderen met de rijmodus die je hebt gekozen. Kies uit Comfort, Eco en Sport. Er is ook een extra Cube interface-design voor een
andere look.

De nieuwste intuïtieve
connectiviteit.
State-of-the-art connectiviteit gaat samen met elegant design als het gaat om de twee grote schermen in de
nieuwe Hyundai KONA Electric. De combinatie van het volledig digitale 10,25-inch instrumentenpaneel en de
eveneens 10,25 inch grote AVN-touchscreen geeft de cockpit een hightech uitstraling – en biedt de bestuurder
optimaal zicht en controle. De hogeresolutie AVN-touchscreen met navigatie geeft duidelijk alle informatie
weer, van media en kaarten tot weerberichten en nog veel meer. Een kosteloos 5-jarig abonnement op Hyundai
Bluelink is daarbij inbegrepen. Dat abonnement omvat tevens LIVE Services, een dienst van TomTom, met onder
meer real-time verkeersinformatie, weerberichten en informatie over belangrijke plaatsen en snelheidscamera’s
(waar dat wettelijk is toegestaan). Ook Apple CarPlayTM en Android AutoTM zijn inbegrepen, zodat je je smartphone kunt verbinden om via het grote scherm je muziek te kiezen en je smartphone en apps te bedienen. De
8-inch touchscreen op de middenconsole is eveneens voorzien van de mogelijkheid om je smartphone draadloos te verbinden en te bedienen via het scherm.
Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Android Auto™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

KRELL Premium-audiosysteem.

8-inch touchscreen, spiegelt draadloos de smartphone-functies.

Altijd
connected.

Connectiviteit speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Daarom is een kosteloos 5-jarig abonnement op Hyundai Bluelink inbegrepen bij de aankoop
van een nieuwe Hyundai. Bluelink geeft je via een app inzage in onder meer
de status van de auto, je ritten en de locatie van de auto. Bovendien kun je
Bluelink helemaal aanpassen aan jouw wensen. Hyundai Bluelink maakt het
autorijden nog leuker, comfortabeler en veiliger.
Je kunt de Hyundai 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 inbegrepen
– 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.

Bestemming versturen naar de auto
Is je KONA Electric 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
Electric 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 parkeerterrein of in een volle parkeergarage.

P
Op afstand ver-/ontgrendelen
Ben je vergeten je KONA Electric af te sluiten?
Maak je geen zorgen, hij 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.

Geprogrammeerd opladen
Opladen wanneer jij dat wilt: het geavanceerde
batterijmanagement in de KONA Electric geeft
jou de controle. Met de mogelijkheid om het opladen te programmeren via de Bluelink-app, kun
je zelf bepalen wanneer het opladen in je budget
of je agenda past.

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.

Op afstand verwarming inschakelen
Te koud buiten? Geen probleem. Via de Bluelinkapp kun je op afstand – ongeacht waar je bent –
de verwarming van de KONA Electric inschakelen,
de ruiten ontdooien en de stuurverwarming
activeren. En is de auto aangesloten op een laadpunt, dan kun je ook een tijd instellen waarop de
verwarming wordt ingeschakeld. Dat biedt extra
comfort en bespaart energie in de batterij, die
immers later nodig is als je onderweg bent.

Vind eenvoudig een oplaadstation
Ontvang in real-time informatie over oplaad
stations, zoals de locatie, het type aansluiting en
de beschikbaarheid.
Vind eenvoudig een parkeerplaats
Kies en vergelijk via Bluelink de parkeeropties in
parkeergarages, op parkeerterreinen en langs de
weg.

Connected Routing
Geniet van een nauwkeurige voorspelling van
de drukte op de weg, een precieze berekening
van de aankomsttijd en betrouwbare routeberekeningen. Met Connected Routing wordt de
route niet meer berekend door de processor van
het navigatiesysteem in de auto, maar door een
krachtige server in de Hyundai-cloud.
Last Mile Guidance
Wanneer je je KONA Electric al moet parkeren
voordat je de bestemming bereikt, kun je de navigatie van de auto 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 Electric 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
wanneer 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 Electric onbedoeld over de
belijning komt, waarschuwt het systeem en kan het zo nodig een
stuurcorrectie 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
aanrijding 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 Electric af.

Driver Attention Warning (DAW)
DAW signaleert tekenen van vermoeidheid of afleiding bij de
bestuurder en geeft een waarschuwing en een pop-upbericht dat
een pauze voorstelt.

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.

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

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.

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

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 bagageruimte en de achterklep springt aan zodra
je de achterklep 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.

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.

Service op maat.

De meeste kennis, de beste service, de juiste
gereedschappen en originele Hyundai-onderdelen 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.

%
%
%
%
%
%
%

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 duurzaamste 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.
Full Colour Version

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

Transparant Version

Transparant Gray Version

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.com/nl/garanties.
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