
KONA Hybrid



De KONA Hybrid.
Zelfverzekerd
en uniek.

Deze jongste telg van de KONA-familie brengt je verder op elke liter brandstof. Dat 
doet hij met behulp van elektriciteit – rijden is daardoor nog leuker en met minder 
emissie. Dankzij zijn innovatieve hybride-aandrijflijn koppelt de KONA Hybrid een 
oogstrelend fraai uiterlijk aan optimale brandstofefficiency. Opladen van de  
batterij is niet nodig en je hoeft je rijgedrag ook niet aan te passen.







Je kunt hem
nog mooier maken. 

Vertrouwd en uniek! De KONA Hybrid heeft hetzelfde bekroonde 
design dat zijn broer de KONA al zoveel succes heeft gebracht.  
En natuurlijk kun je ook de KONA Hybrid jouw eigen stijl geven.  
Kijk maar eens naar de mogelijkheden met het two-tone dak – je  
kunt vijf exterieurkleuren combineren met een keuze uit twee 
dakkleuren. 





Stap in 
voor een grote

verrassing.



Het exclusieve kleurenthema White behoort tot de standaarduitrusting van de KONA Hybrid. Stijlvolle witte accenten, zoals de  
omlijsting van de luchtroosters en de versnellingshendel, contrasteren fraai met de glanzend zwarte accenten op de portiergrepen, 
de spaken van het stuurwiel en de luchtroosters. De stoelbekleding is afgewerkt met contrasterend wit stiksel voor nog meer stijl.

Binnen in de stijlvolle KONA Hybrid. 

Schakelpaddels 
Zelf het heft in handen nemen? De KONA Hybrid is uitgerust met schakelpaddels achter het stuur. 
In de Sport-modus geven ze je de mogelijkheid handmatig te schakelen, voor een nog dynamischer 
rijervaring.

6-traps DCT-transmissie  
De innovatieve 6-trapsautomaat met dubbele koppeling (DCT) biedt optimaal rijplezier en het natuur-
lijke en sportieve gevoel van een handgeschakelde versnellingsbak. De transmissie combineert het 
acceleratievermogen en het lagere brandstofverbruik van een handgeschakelde versnellingsbak met 
het gemak van een automaat. De schakelaar voor het bedienen van de elektrische parkeerrem zit naast 
de trans missiehendel.



Digitaal informatiecluster  
Op de (optionele) 4,2-inch LCD-display is alle belangrijke informatie te zien, zoals de energiestroom van het hybridesysteem 
en de status van de actieve veiligheidsvoorzieningen. Je kunt ook de resterende actieradius en het brandstofverbruik aflezen, 
evenals de navigatie-instructies en de buitentemperatuur. Het scherm projecteert desgewenst de status van de batterij en 
laat zien in welke mate die wordt ontladen/opgeladen tijdens het rijden.





Qi draadloos opladen Beschikt je smartphone over Qi-technologie, maak het jezelf dan gemakkelijk met deze 
Qi-smartphonehouder die op verschillende plekken te bevestigen is.

Ervaar een 
nieuw niveau
van connectiviteit.

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.



Regeneratief remmen



Ervaar de  
toekomst van  
efficiëntie.

Parallelhybride-aandrijfsysteem
Om de toch al zeer goede brandstofefficiency naar een nog hoger niveau  
te tillen, heeft de KONA Hybrid een 1,6-liter benzinemotor en een elektro-
motor: een zogenoemd parallelhybride-aandrijfsysteem. Beide krachtbronnen 
werken samen, met ondersteuning van een krachtige lithium-ion-polymeer-
batterij, voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik en voor het verlagen  
van de emissie. Afhankelijk van de rijomstandigheden schakelt het hybride-
systeem tussen de verbrandingsmotor en de elektro motor – of benut de 
motoren in sommige situaties allebei. Samen leveren ze buiten gewoon veel 
kracht met een vermogen van 103,6 kW (141 pk) en 265 Nm trekkracht. Het 
regeneratieve remsysteem laadt de batterij op door de elektromotor te  
gebruiken om de auto te vertragen. De bewegingsenergie wordt omgevormd 
tot elektriciteit. Daarom hoef je niet zelf de batterij op te laden.

Regeneratief remmen



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 Hybrid 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 Hybrid 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.

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

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

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.



Blind-spot Collision Warning (BCW) met Lane Change Assist
Dit systeem maakt gebruik van twee radarsensoren onder in 
de achterbumper. Schakel je de richtingaanwijzer in terwijl een 
medeweggebruiker zich in de dodehoek bevindt, dan geeft het 
Lane Change Assist-systeem zowel een optische als akoestische 
waarschuwing (vanaf KONA Hybrid Fashion).

Driver Attention Warning (DAW) 
Waarschuwt je wanneer je tekenen van vermoeidheid vertoont, om 
zo een  potentieel ongeluk te voorkomen. DAW monitort je rijgedrag 
om tekenen van afleiding of vermoeidheid te herkennen en  
adviseert zo nodig een pauze.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met voetgangersdetectie
Een geavanceerde actieve veiligheidsfunctie die op basis van de 
input van radar en camerasensoren waarschuwt voor noodsituaties. 
Indien nodig remt de auto automatisch. FCA treedt in werking als 
het een voertuig, fietser of voetganger vóór de auto detecteert.

High Beam Assist (HBA) 
High Beam Assist signaleert tegemoetkomende voertuigen en voor-
liggers in dezelfde rijstrook en past de verlichting daar automatisch 
op aan. Dat voorkomt verblinding van medeweggebruikers (vanaf 
KONA Hybrid Premium).

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) 
Gebruikt de camera aan de voorzijde en de informatie van het 
navigatie systeem om snelheidsborden te herkennen en geeft de 
snelheidslimiet en een eventueel inhaalverbod in real-time weer 
op het navigatiesysteemscherm en het TFT-scherm (vanaf KONA 
Hybrid Premium).

Lane Following Assist (LFA)
Dit systeem houdt de auto in het midden van zijn rijstrook bij  
snelheden tot 145 km/uur, zowel op de snelweg als in de stad  
(vanaf KONA Hybrid Premium).



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 Hybrid aan buiten- en 
binnenzijde helemaal naar je eigen wens te 
kunnen modelleren, heeft Hyundai diverse 
fraaie accessoires ontwikkeld. Maak hem 
bijvoorbeeld nog stoerder met fraaie licht-
metalen velgen. Of nog praktischer met een 
bagagebak en een dakraildragerset voor het 
bevestigen van een fietsdrager of dakkoffer.

Lichtmetalen velgen Of je nu een stoere, een chique 
of een sportieve look wilt; hét accessoire om je  
Hyundai KONA Hybrid helemaal naar jouw eigen 
smaak te verfraaien zijn lichtmetalen velgen. De 
wielen bepalen namelijk voor een groot deel de uit-
straling van een auto. Alle velgen zijn speciaal getest 
en goedgekeurd voor de Hyundai KONA Hybrid. Ga 
langs bij je Hyundai-dealer en bekijk en bespreek 
de diverse mogelijkheden. Je kunt natuurlijk ook je 
eigen winterwielenset samenstellen.

Skidplateset (voor en achter) Beschermt tegen steenslag op ruig 
terrein en geeft de Hyundai KONA Hybrid extra allure aan de voor- 
en achterzijde.

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

Bagagesystemen en trekhaken Op vakantie? Naar de bouwmarkt? Met de elektrische fiets op 
stap? Wat je ook moet vervoeren, met de originele accessoires van Hyundai kun je alle kanten 
op!



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 Hybrid? Ga  
voor uitgebreide informatie 
naar www.hyundai.nl/hyundai- 
kona-hev.

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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