KONA

Jij creëert.
De combinatie van vloeiende lijnen en een stijlvolle afwerking maakt de Hyundai KONA
aantrekkelijk vanuit alle hoeken. Hij oogt robuust en combineert de stoere uitstraling van
een off-roader met het ruimteaanbod en de rijkwaliteiten van een sportieve sedan. De
keuze uit twee dakkleuren en tien exterieurkleuren leveren maar liefst twintig verschillende
kleurcombinaties op en geven je de mogelijkheid om kleurencombinaties aan te passen
aan jouw persoonlijk stijl. Durf anders te zijn.

• De LED-dagrijverlichting is boven de LED-koplampen
geplaatst, waardoor het front extra krachtig, progressief,
slank en scherp oogt.

• De scherp getekende achterlichten geven de Hyundai
KONA een stoere uitstraling.

• De KONA is direct herkenbaar als een Hyundai door
de opvallende Cascade-grille.

• Zilverkleurige stootlijsten (vanaf Fashion).
• Dak en achterspoiler in zwart.

• Buitenspiegels met geïntegreerd LED-knipperlicht
(vanaf Drive).

Design.
De Hyundai KONA is direct herkenbaar als een Hyundai door de opvallende Cascade-grille. Uniek zijn
de twin-koplampen die hem een extra krachtige uitstraling geven. De LED-dagrijverlichting is boven
de LED-koplampen geplaatst, waardoor het front extra krachtig, progressief, slank en scherp oogt.

• 18-inch lichtmetalen wielen (vanaf Premium).

Jij kiest.
De Hyundai KONA blinkt uit in technische innovaties op het gebied van connectiviteit, navigatie en
media en ontelbare mogelijkheden om je interieur te personaliseren. Geen saaie dashboards meer!
De kleuropties zijn beschikbaar voor accenten in het interieur, zoals contrasterende stiksels op het
stuurwiel en de stoelen – en als je wilt, kun je zelfs gekleurde veiligheidsgordels* kiezen.
* Interieuraccenten afhankelijk van exterieurkleur. Fashion-uitvoering alleen leverbaar in combinatie met interieuraccenten Red en Lime, Premium-uitvoering leverbaar in combinatie met interieuraccenten Silver, Orange, Red en Lime.

• De 7-inch touchscreen (inbegrepen in het
PLUS-Pack) biedt de connectiviteit die je verwacht en de innovatieve technologie die jouw
leven makkelijker maakt. Met Apple CarPlay™.
Laat jezelf zien!

• De achteruitrijcamera (inbegrepen in het
PLUS-Pack) maakt parkeren zoveel makkelijker.
Want hoewel je niet altijd iets ziet, betekent dat
nog niet dat het er niet is.
• Voor een persoonlijke touch kun je kiezen uit vier kleurencombinaties om je interieur
te personaliseren (interieurkleur afhankelijk van exterieurkleur).
Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Inc. Android Auto™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

Hyundai KONA - Technische gegevens
Motortype
Versnellingen

1.0 T-GDI

1.6 T-GDI

6MT (2WD)

7DCT (4WD)

Motor
3 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder

●

-

4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder

-

●

Cilinderinhoud

cc

Boring x slag

mm

Compressieverhouding

998

1591

71,0 x 84,0

77,0 x 85,4

10,0:1

10,0 : 1

kW (pk)/t.p.m.

88 (120) / 6000

130 (177) / 5500

Nm/t.p.m.

172 / 1500~4000

265 / 1500~4500

●

●

Directe injectie

●

●

Brandstof: loodvrije benzine (vanaf RON 95)

●

●

●

-

Maximumvermogen
Maximumkoppel
Elektronische ontsteking
Brandstofsysteem

Transmissie
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
7-traps automaat met dubbele koppeling (DCT)

-

●

Overbrengingsverhouding: 1e

3,769

3,643

				

2e

2,045

2,174

				

3e

1,286

1,826

				

4e

0,971

1,024

				

5e

0,774

0,809

				

6e

0,639

0,854

				

7e

-

0,717

				

achteruit

3,700

4,696

4,563

4,643 (1/2/4/5) / 3,611 (3/6/7/R)

km/u

181

205

in sec.

12,0

7,9

16 / 17 & 18 inch:

17 & 18 inch:

Eindoverbrenging
Prestaties*
Maximumsnelheid
Acceleratie 0-100 km/u
Brandstofverbruik volgens EG-norm:
- Binnen de bebouwde kom

l/100 km

6,0 / 6,3

8,0

- Buiten de bebouwde kom

l/100 km

4,7 / 5,0

6,0

- Gecombineerd

l/100 km

5,2 / 5,4

6,7

g/km

117 / 125

136

CO2-emissie
Stuurinrichting
Elektrische stuurbekrachtiging		
Draaicirkel			

● = standaard
* Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijn 715/2007/EEG.

MDPS
m

●

●

10,6

10,6

Hyundai KONA - Technische gegevens
1.0 T-GDI

1.6 T-GDI

6MT (2WD)

7DCT (4WD)

Voor: McPherson

●

●

Achter: multi-link

●

●

Voor: geventileerde wielschijven

●

●

Achter: remschijven

●

●

Kruiselings gescheiden remsysteem

●

●

Rembekrachtiger: vacuüm

●

●
-

Motortype
Versnellingen
Ophanging

Remmen

Wielen
Velgen: 6,5 J x 16 staal / Banden: 205/60 R15

●

Velgen: 6,5 J x 16 lichtmetaal / Banden: 205/60 R16

#

-

Velgen: 7,0 J x 17 lichtmetaal / Banden: 215/55 R17

#

#

Velgen: 7,5 J x 18 lichtmetaal / Banden: 235/45 R18

#

#

Gewichten
Massa rijklaar (massa ledig voertuig)		

kg

1308 (1208)

1477 (1377)

Maximum toegelaten gewicht		

kg

1775

1910

Maximum aanhangwagengewicht: ongeremd

kg

600

600

				

kg

1200

1250

Maximum kogeldruk 		

kg

80

80

Maximum daklast 		

kg

80

80

geremd

Afmetingen
Lengte			

mm

4165

4165

Breedte 		

mm

1800

1800

Hoogte (met dakrails)		

mm

1550 (1565)

1550 (1565)

Wielbasis		

mm

2600

2600

Spoorbreedte voor (16 / 17 inch of 18 inch)

mm

1575 / 1563 / 1559

1563 / 1559

Spoorbreedte achter (16 / 17 inch of 18 inch)
● = standaard
Inhoud kofferruimte (VDA)

mm

1584 / 1572 / 1568

1572 / 1568

l

361

361

Inhoud kofferruimte bij neergeklapte achterbank (VDA)

l

1143

1143

Inhoud brandstoftank

l

50

50

1550
(met dakrails: 1565)

Afmetingen (mm)

● = standaard
# = afhankelijk van gekozen uitvoering

1559
1800

845

2600
4165

720

1568

Hyundai KONA - Lakkleuren

Velvet Dune
(4) V5N

Acid Yellow (2)
W9Y

Phantom
Black (3) MZH

Hyundai KONA - Interieurkleuren

Velvet Dune
Two-Tone Grey
(6) V52

Blue Lagoon
(2) Z3U

Blue Lagoon
Two-Tone
Black (7) Z31

Chalk White
(2) P6W

Ceramic Blue
(3) SU8

Chalk White
Two-Tone Grey
(7) P62

Lake Silver (2)
SS7

Tangerine
Comet (3) TA9

Lake Silver
Two-Tone Grey
(7) SS2

Pulse Red (2)
Y2R

Leer

Stoffen bekleding Seoul

Stoffen bekleding Ulsan

Stof en leer Lime

Dark Knight
(3) YG7

Acid Yelllow
Two-Tone
Black (7) W91

Stof en leer Red
Pulse Red
Two-Tone
Black (7) Y21

Dark Knight
Two-Tone
Black (8) YG1

Phantom
Black TwoTone Grey (8)
MZ2

Ceramic Blue
Two-Tone Grey
(8) SUZ

Tangerine
Comet TwoTone Grey (8)
TT2

Standaard Metallic
(4)

Standaard Metallic TT
(6)

Metallic
(2)

Mica parelmoer
(3)

Metallic TT
(7)

Mica TT
(8)

zonder meerprijs

€ 495,-

€ 695,-

€ 795,-

€ 1.190,-

€ 1.290,-

Consumentenprijs incl. BTW

Kleuren kunnen op het beeldscherm/onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.
Sommige uitvoeringen zijn niet in alle hierboven genoemde kleuren leverbaar of alleen op speciale bestelling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.

Hyundai KONA - Accessoires
Exterieur

Nog fraaier
Om je Hyundai KONA aan de buitenzijde
helemaal naar je eigen wens te kunnen
modelleren, heeft Hyundai diverse fraaie
accessoires ontwikkeld.

Sierlijst op achterklep De RVS sierlijst op de achterklep benadrukt de breedte van de Hyundai KONA en sluit goed aan op
andere RVS accenten. Verkrijgbaar in hoogglans of geborsteld RVS.

Spatlappenset Deze spatlappen kunnen wel tegen
een stootje en beschermen de auto tegen steenslag,
vervuiling en modder.

Achterbumperbescherming Voorkom beschadigingen aan de bumper van je Hyundai KONA met deze RVS bescherming.
Verkrijgbaar in hoogglans of geborsteld RVS.

Beschermfolie deurhendels Houd de deurgrepen van je
Hyundai KONA netjes krasvrij met deze beschermfolie voor
de deurhendels.

Bumperfolie Bescherm je Hyundai KONA met deze bumperfolie. Voorkomt beschadigingen bij in- en uitladen. De bumperfolie is verkrijgbaar in zwart en transparant.

Hyundai Protect Bescherm je Hyundai vanbinnen en
vanbuiten met Hyundai Protect. Met Hyundai Protect heb je
vijf jaar garantie en dus bescherming tegen weersinvloeden,
oxidatie, pekel en vele andere omgevingsfactoren.

16"

17"

17"

18"

Lichtmetalen velgen Of je nu een stoere, een chique of een sportieve look wilt; hét accessoire om
je Hyundai KONA 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. Ga langs bij je Hyundai-dealer en bekijk en bespreek de
diverse mogelijkheden.

Wieldop
16" staal

Design
17" staal

Winterbandensets Wist je dat winterbanden al hun waarde bewijzen bij temperaturen
onder de 7° Celsius? Winterbanden bieden meer comfort en grip en natuurlijk veiligheid!
Behalve met de getoonde lichtmetalen velgen kun je ook een winterbandenset bestellen
met stalen velgen (i.c.m. wieldoppen) of met de 17-inch Design stalen wielen. Als je kiest
voor andere velgen, dan kun je natuurlijk de oorspronkelijke velgen gebruiken om de winterbanden op te monteren. Informeer bij je Hyundai-dealer naar de mogelijkheden.

Wielslotenset Je velgen zijn een kostbaar bezit. Helaas komt
het nogal eens voor dat velgen van een auto worden gestolen. Beveilig je velgen tegen diefstal met deze wielslotenset.

Hyundai KONA - Accessoires
Interieur & veiligheid

Nog verzorgder
Met de accessoires op deze pagina’s
maak je het interieur van jouw Hyundai
KONA nóg aantrekkelijker.

Uitstapverlichting Wanneer je het portier opent in de avond of nacht, schijnt de uitstapverlichting je bij. Wel zo praktisch,
want het kan natte voeten voorkomen. Extra allure? Kies dan voor uitstapverlichting in de vorm van het Hyundai-logo.

Mattenset naaldvilt Deze naaldvilt matten beschermen het
interieur optimaal en zijn aan de bestuurderskant voorzien
van een fraai KONA-logo.

Mattenset semi-velours Een interieur zo mooi als dat van
de Hyundai KONA wil je natuurlijk mooi houden. Deze semi-velours matten beschermen het interieur optimaal en zijn
aan de bestuurderskant voorzien van een fraai KONA-logo.

LED-verlichting voetenruimte Chic en handig: wanneer je als het donker is het portier opent, schijnt de uitnodigende
LED-verlichting in de voetenruimte je bij tijdens het instappen. Verkrijgbaar in wit en blauw. Ook voor achterin verkrijgbaar (alleen in combinatie met verlichting voorin).

Mattenset luxe velours Deze matten, van excellente
kwaliteit, zijn afgewerkt met Nubuk-bandeerband rondom
en zijn voorzien van dubbele stiknaden en logo in kleur.
Verkrijgbaar in Silver, Lime, Red of Orange.

Mattenset rubber Deze duurzame rubberen vloermatten,
met grijs KONA-logo, houden de originele bekleding schoon
en zijn bovendien eenvoudig te reinigen.

IJs-/zonnescherm Dit scherm gaat ’s winters ijsvorming
tegen op de voorruit en ’s zomers voorkomt het een
ondraaglijke warmte in de auto. Het scherm bedekt de
gehele voorruit en voorste zijruiten en is gemakkelijk aan te
brengen.

Instaplijsten (4-delig) Deze RVS instaplijsten beschermen de carrosserie tegen krassen. Bovendien geven ze de
Hyundai KONA een extra sportieve uitstraling. Deze set bestaat uit vier instaplijsten met een erin gestanst KONA-logo.

Het Standaard Hyundai-calamiteitenpakket 6 in 1 bestaat
uit een door Het Oranje Kruis goedgekeurde verbandset,
een lampenset met zekeringen, een gevarendriehoek, een
LED-knijpkat en 2 veiligheidsvesten.

Het Luxe Hyundai-calamiteitenpakket 9 in 1 bevat alle
items uit het 6 in 1-pakket plus een Hyundai-ijskrabber, 2
alcoholtesters (o.m. verplicht in Frankrijk) en een snaplight.
Alles zit verpakt in een hardshell-verpakking die na openen
direct overzicht geeft, wel zo handig bij een calamiteit!

Hyundai KONA - Accessoires
Bagagesystemen & trekhaken

Nog handiger
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!

Met deze dakfietsdrager neem je gemakkelijk een fiets mee
op de Hyundai KONA. De fiets staat stevig verankerd, bovendien is de dakfietsdrager heel eenvoudig te monteren.

Fietsendrager Voor sportieve mensen is de Hyundai KONA
de perfecte auto. Deze fietsendrager is eenvoudig op de
trekhaak te monteren en is geschikt voor twee (elektrische)
fietsen.

Bagagenet Schuivende spullen in de bagagebak zijn niet alleen hinderlijk, maar ook onveilig. Zet bagage dus eenvoudig
vast met dit elastische bagagenet. Hierdoor blijft alles veilig
op z’n plaats.

Configureer je Hyundai

Hondenrek/bagagerek Met deze accessoire creëer je
achterin de Hyundai KONA een eigen, veilige plek voor je
trouwe viervoeter. Ook veilig: bij veel bagage kan deze niet
naar voren schuiven.

Dakraildragerset Speciaal afgestemd op de dakrailing van je Hyundai KONA. Een fietsdrager of dakkoffer blijft zodoende
stevig op zijn plek. Een veilige gedachte! Ook ideaal voor het vervoer van bijvoorbeeld surfplanken of een skibox. Verkrijgbaar
in aluminium en staal.

Ski- en/of snowboarddrager Op wintersport? Met deze
ski-/snowboarddrager vervoer je je wintersportaccessoires,
ski’s en/of snowboard handig en veilig.

Kofferbakmat (omkeerbaar) Bescherm je kofferbak zoals
jij wenst: een zijde is van hoge kwaliteit velours, de andere
zijde van een veerkrachtige vuilbestendige afwerking.

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

Kofferbakmat Gebruik de kofferbak gerust waarvoor hij is
bedoeld. Deze kofferbakmat beschermt de oorspronkelijke
bekleding optimaal.

Dakkoffer Heb je zoveel te vervoeren dat het zelfs niet in je
Hyundai KONA past? Monteer dan een dakkoffer op de dakraildragerset en vergroot de vervoerscapaciteit. Informeer bij
je Hyundai-dealer naar de mogelijkheden.

Vaste trekhaak Fietsendrager, aanhangwagen of caravan
achter de auto: met deze vaste trekhaak draait de Hyundai
KONA er zijn hand niet voor om.

Afneembare trekhaak De afneembare trekhaak heeft het
voordeel dat deze, indien niet gemonteerd, geen afbreuk
doet aan het design. De trekhaak is eenvoudig te monteren
en demonteren.

Deze set hulpveren is een must bij een trekhaak. Bieden
extra ondersteuning aan de bestaande autoveren, zodat een
zwaar beladen auto beter in balans is en verhogen daardoor
de veiligheid. Bij normale belasting hebben de hulpveren
weinig tot geen invloed op het rijcomfort en weggedrag.

Hyundai KONA - Accessoires
Comfort & technologie

Nog slimmer
De Hyundai KONA biedt een uitrusting en
systemen die elke rit buitengewoon plezierig maken. Met de accessoires op deze
pagina kun je jouw Hyundai Tucson nog net
iets comfortabeler maken.

Parkeersensoren Voorkom bumperschade en eindeloos insteken bij het inparkeren met deze subtiel in de achterbumper
weggewerkte parkeersensoren. Er is ook een set parkeersensoren met snelheidsafhankelijke inschakeling voor de voorzijde
verkrijgbaar.

Configureer je Hyundai
Take away hook Hang een tas, bijvoorbeeld met je
afhaalmaaltijd, veilig vast aan deze haak om omrollen te
voorkomen.

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.

Microhouder met click en smartphonehouder Plaats eenvoudig mobiele apparaten als een portable navigatiesysteem,
je iPhone/smartphone of een mp3-speler in deze universele
autohouder. Geschikt voor montage op het dashboard.

Kledinghanger Hang je colbert kreukvrij op aan deze luxe
kledinghanger. Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun
op de voorstoel van je Hyundai KONA.

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.

KONA

Wil je meer weten over dit model?
Stel dan je persoonlijke brochure
samen op www.hyundai.nl

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. Garantievoorwaarden per 1 januari 2017.
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