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Electric



Elektrische aandrijving.
Wie zegt dat elektrisch rijden saai moet zijn? Dankzij een volledig elektrische aandrijving met 395 Nm koppel, biedt deze compacte SUV heel wat rijplezier –  

hij accelereert van 0 tot 100 km/u in slechts 7,9 seconden. Kies uit twee verschillende uitvoeringen: de 39,2 kWh batterij met een rijbereik tot 305 km of de versie 

met 64 kWh die een rijbereik tot 484 km biedt na één keer opladen*.

*Rijbereik volgens de WLTP-cyclus. Het rijbereik kan licht variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, je rijstijl en de temperatuur. Ook het type banden oefent invloed uit op het rijbereik.  

0 tot 100 lm/u acceleratie in 7,9 seconden voor de 64 kWh versie en 9,9 seconden voor de 39,2 kWh versie.



De KONA Electric is uitgerust met geavanceerde technologie zoals regeneratief remmen, dat de batterij oplaadt tijdens het remmen door de wagen te vertragen met 

behulp van de elektrische motor. Je kan de mate van energie-regeneratie en de opslag in de batterij zelf regelen via de schakelpeddels aan het stuur. Hoe hoger het 

niveau, hoe meer de wagen vertraagt en de batterij oplaadt als je je voet van het gaspedaal haalt. Via de linker schakelpeddel wordt de maximale regeneratieve 

remkracht geselecteerd en kan je de wagen laten vertragen tot hij volledig stilstaat, zonder het rempedaal te moeten induwen. Daarnaast gebruikt het Smart 

Regenerative Braking System de radarsensoren vooraan om automatisch het niveau van regeneratief remmen te controleren en zo te anticiperen op het verkeer om 

te vertragen indien nodig.

Regeneratief remmen.

Smart Regenerative Braking

Adjustable Regenerative Braking



Flexibel opladen thuis  
en onderweg.

Laad ‘s nachts thuis op of via een snellader onderweg. De KONA Electric biedt je een waaier aan laadmogelijkheden, afhankelijk van je elektriciteitsinstallatie thuis  

of het type snellader onderweg. Via een wallbox thuis of publieke wisselstroom lader duurt het 6u 50 minuten* om de long-range 64 kWh batterij op te laden van 

10% naar 100%, via de 10,5 kW ingebouwde 3-fasige boordlader (OBC). Voor de uitvoering met 39,2 kWh batterij duurt het 6u* met de 7,2 kW ingebouwde 1-fasige 

boordlader.

Via een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader duurt het slechts 47 minuten om de lithium-ion polymeer batterij op te laden van 0% naar 80% (voor beide versies van 

de KONA Electric). Via een 50 kW snellader is de laadtijd 50 minuten voor de 39,2 kWh batterij en 65 minuten voor de 64 kWh versie.



64.0 kWh

484 km*

150 kW (204 pk)

39.2 kWh

305 km*

100 kW (136 pk)

  100kW   50kW

 64.0kWh  47 min*  65 min*

 39.2kWh  47 min*  50 min*

Snel Opladen

 64.0kWh  6u50 min*

 39.2kWh  6u00 min*

Normaal Opladen

* Laadsnelheid kan beperkt zijn naargelang de capaciteit van de wallbox thuis of het publieke laadpunt. * Van 10% naar 80% batterijlading.

* Rijbereik volgens de WLTP-cyclus. Het rijbereik kan licht variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, je rijstijl en de temperatuur. Ook het type banden oefent invloed uit op het rijbereik.

De KONA Electric laat je kiezen uit twee batterij versies. Ze staan allebei garant voor uitstekende prestaties.

Batterij pack opties.



Uitzonderlijk veelzijdig.
De KONA Electric is ontworpen om plaats te bieden aan jouw actieve leven. Hij biedt ruimte voor vijf volwassenen en bagage, met een kofferinhoud van 332 liter.  

Je kan de binnenruimte in een oogwenk aanpassen door de achterbank neer te klappen. Zo krijg je een kofferinhoud van 1.114 liter – ideaal voor uitstapjes in het 

weekend. Daarnaast ondersteunen de dakrails tot 80 kg, ideaal om je favoriete sportuitrusting mee te nemen. Daarbovenop is de 64 kWh versie beschikbaar met 

een verticaal laadsysteem dat 100 kg kan dragen. Zo kan je eenvoudig je fietsendrager monteren op de optionele trekhaak. De klassieke versnellingspook is 

vervangen door vier shift-by-wire knoppen, waardoor plaats wordt gemaakt voor je spullen dankzij de extra laadruimte onder de middenconsole.



Opvallend praktisch.
De KONA Electric is ontworpen om jou maximale controle te geven en je perfect verbonden te houden. Elke rit wordt veiliger en meer ontspannen dankzij vele 

slimme technologieën zoals onder meer een head-up display, digitale instrumentencluster, shift-by-wire en draadloos opladen van je Smartphone.

Een geïntegreerde achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen voor eenvoudiger parkeren. Verbind je telefoon met Smart Device Integration en gebruik je muziek-, 

telefoon- en app-functies direct op het hoofdscherm.

Shift-by-wire knoppen.
Alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Schakel tussen drive, neutraal, achteruit en parkeren  

met de knoppen op de middenconsole. Daar vind je ook de elektrische parkeerrem terug.  

Nieuwe en volledig digitale 10,25” instrumentencluster.
Eén blik op de instrumentencluster en je ziet meteen hoe je rijstijl het rijbereik beïnvloedt. De kleuren  

veranderen naargelang de geselecteerde rijmodus – Comfort, Eco of Sport. Daarnaast is er een extra Cube 

interface voor een andere look.



De laatste intuïtieve connectiviteit. 
State-of-the-art connectivity ontmoet elegant design via het grote duoscherm van de KONA Electric. De combinatie van de volledig digitale 10,25” 

instrumentencluster en het centrale touchscreen van 10,25” geeft de cockpit een high-tech look en biedt jou maximale visibiliteit en controle. Het hoge resolutie 

aanraakscherm met navigatie toont alles in één oogopslag, van media tot kaarten, weerberichten en meer. Je geniet 5 jaar lang van een gratis Bluelink abonnement, 

inclusief Hyundai LIVE Services met realtime info voor het verkeer, weer en Points of Interest, alsook waarschuwingen voor snelheidscamera’s*. 

Met de Smart Device Integration kan je je telefoon verbinden en spiegelen om je apps via het grote scherm te bedienen. 

KRELL premium sound system. Audio Display met 8“ aanraakscherm en Smart Device Integration.

*De waarschuwingsfunctie voor snelheidscamera is niet beschikbaar in alle landen



Vind eenvoudig een parkeerplaats.
Vind sneller een parkeerplaats, om efficiënter en  

zorgeloos te parkeren. Vergelijk via realtime informatie 

parkeermogelijkheden van garages, parkeerterreinen  

en parkeerplaatsen op de openbare weg.

Deur-tot-deur navigatie.
Als je je KONA Electric parkeert nog voor je je 

eindbestemming hebt bereikt, kan je de navigatie 

verderzetten via de app op je smartphone. Hij leidt je  

dan verder met behulp van augmented reality  

of Google Maps.

Diagnose op afstand. 
Voor nog meer gemoedsrust kan je de conditie van je 

wagen laten diagnosteren via de Bluelink app op je 

smartphone.

P

Vind makkelijk laadstations.
Maak je nooit zorgen over een lege batterij. De KONA 

Electric toont je in realtime informatie over laadstations, 

zoals locatie, connector types en beschikbaarheid.

Real-time verkeersinformatie.
Geniet meer accurate verkeersinformatie, meer 

precieze aankomsttijden en meer betrouwbare 

herberekeningen – allemaal om jou sneller op je 

bestemming te brengen. De cloudnavigatie gebruikt 

realtime en historische data om de route beter te 

gidsen en te voorspellen. 

Deuren vergrendelen en ontgrendelen.
Je wagen vergeten te sluiten? Geen nood, de KONA 

vertelt je waar hij zich bevindt via een pushbericht op  

je smartphone. Daarna hoef je enkel je PIN-code in te 

geven om je KONA te openen of te sluiten met de 

Bluelink app.

Programmeer laadmomenten.
Bespaar eenvoudig geld via de app, waarmee je start-  

en stoptijden kan programmeren om te laden tijdens 

daluren. De app helpt je ook om altijd goed opgeladen  

te vertrekken. 

Klimaatregeling op afstand.  
Te koud buiten? Geen probleem. Je kan de app gebruiken 

om vanop afstand de wagen voor te verwarmen,  

de ruiten te ontdooien en het stuurwiel te verwarmen.  

Via een externe stroombron – thuis in je garage 

bijvoorbeeld – kan je ook vooraf een moment 

vastleggen waarop de wagen voorverwarmd wordt.  

Zo spaar je batterijcapaciteit die later van pas kan 

komen om de wagen onderweg te verwarmen.     



Smart Cruise Control (SCC w/Stop & Go)
Meer veiligheid en minder stress. Dit systeem houdt een vaste afstand  

tot de voorligger en laat de wagen automatisch versnellen of vertragen 

volgens een vooraf ingestelde snelheidslimiet. Ook in ‘stop & go’ 

verkeer wordt een vooraf bepaalde afstand behouden. 

Lane Following Assist (LFA)
Dit systeem houdt de wagen in het midden van de rijstrook bij 

snelheden van 0 tot 185 km/u op snelwegen en in stadsverkeer.

Lane Keeping Assist (LKA)
Het systeem waarschuwt de bestuurder als de wagen onbedoeld  

van zijn rijstrook afwijkt en kan automatisch bijsturen om de wagen 

binnen zijn rijstrook te houden. 

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) 
Het standaard FCA-systeem waarschuwt en remt automatisch 

wanneer de camera een voorligger opmerkt die plots vertraagt,  

of wanneer er zich er voetgangers of fietsers op de weg bevinden. 

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Door middel van 2 radarsensoren in het onderste deel van de 

achterbumper waarschuwt dit systeem je voor verkeer in je dode hoek.  

Als je in een dergelijke situatie de richtingaanwijzer inschakelt,  

weerklinkt er een geluidssignaal en remt het systeem af om  

een aanrijding te vermijden.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Waarschuwt de bestuurder als een voorligger wegrijdt en de 

bestuurder niet tijdig reageert, bijvoorbeeld in files of voor een 

verkeerslicht.

Hyundai Smart Sense



INTERIEURKLEUREN

Stof zwart

Leder zwart

VELGEN

17” lichtmetalen velgen

KOETSWERKKLEUREN

* Dak in Phantom Black

Atlas White (SAW) Phantom Black (PAE) Dark Knight (YG7) Sunset Red (WR6/WRT*) Shimmering Silver (R2T) Silky Bronze (B6S/BGA*) Teal (TG8/TG1*)Dive in Jeju (UTK/UT1*)

Bandenlabels



STANDAARDUITRUSTING NEW KONA EV
TWIST 

Exterieur

17” lichtmetalen velgen 

Wielbogen en zijdelingse beschermingsstrips in koetswerkkleur

Dakrails

Dakspoiler

Halogeen koplampen en LED dagrijlichten

Lichtsensor

Elektrische ruiten voor- en achteraan

Elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels

Vermwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur & LED richtingaanwijzer

Interieur

Automatische airconditioning met ontwasemingssysteem

Smart Key (openen en starten zonder sleutel)

Elektrische parkeerrem (EPB)

Cruise control met snelheidsbegrenzer

Lederen & multifunctioneel stuurwiel

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Zetelbekleding in zwarte stof

Bestuurder- en passagierszetel in de hoogte verstelbaar

Bestuurderszetel met elektrisch verstelbare lendensteun

Centrale armsteun met opbergvak

Bekerhouders voor- en achteraan

USB oplader

Dubbele kofferbodem

Technologie

10,25” LCD digitale instrumentencluster

Radio met DAB+

Audio Display met 8“ aanraakscherm en Smart Device Integration

Handenvrij systeem Bluetooth®

Achteruitrijcamera

Veiligheid & techniek

Parkeersensoren achteraan

Frontale en laterale airbags vooraan

Gordijnairbags voor- en achteraan

eCall

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch remsysteem

met hindernis- en voetgangersdetectie

Lane Keeping- & Following Assist (LKA & LFA), rijstrookassistentie

Driver Attention Warning (DAW), waakzaamheidsassistentie

Rear Seat Alert (RSA), achterpassagierdetectie

Achterlichten met LED technologie

Privacy glass achteraan

Warmtewerende voorruit

Regensensor

Automatisch dimmende binnenspiegel

Navigatiesysteem met 10,25” aanraakscherm

BlueLink

Premium audiosysteem KRELL met 8 luidsprekers en versterker

10.5 kW 3-fase onboard charger  (op 64 kWh batterij)

Warmtepomp  (op 64 kWh batterij)

TECHNO (BOVENOP TWIST)

SENSATION PACK (BOVENOP SKY)

SKY (BOVENOP TECHNO)

Elektrisch open dak

Geventileerde zetels vooraan

Verwarmde zetels achteraan

LED koplampen

Automatische grootlichtassistent (HBA)

Head Up Display

Zetelbekleding in zwart leder

Verwarmde zetels vooraan

Elektrisch verstelbare zetels vooraan

Verwarmd stuurwiel

Smart Cruise Control (incl. Stop&Go)

Draadloos laadsysteem voor GSM (Qi)

Parkeersensoren vooraan

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), inclusief fietsdetectie

Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoek assistent

Rear-Cross Traffic Collision Assist (RCCA), assistent zijdelings achterkomend verkeer

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), intelligente verkeersbordherkenning

Highway Driving assist (HDA), snelwegassistentie



PRIJZEN  NEW KONA EV

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene 

voorwaarden van het garantieboekje.

**  De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 160.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Voor meer informatie kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai 

verdeler in uw buurt.

BATTERIJ
G A R A N T I E

Hyundai. Het enige merk dat u standaard  
5 jaar waarborg zónder kilometerbeperking aanbiedt.

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

OPTIES & PACKS

Exterieurkleur (muv Dive in Jeju)  € 537,19 € 650,00

Phantom Black 2-tone dak (op Techno & Sky)  € 495,87 € 600,00

Sensation Pack (op Sky, niet met 2-tone dakkleur)  € 826,45 € 1.000,00

Vermogen (kW/pk)
CO

2
-uitstoot (g/km)

WLTP

Catalogusprijs

excl. BTW

Catalogusprijs

incl. 21% BTW

Elektrisch

39,2 kWh 100/136 0  € 30.825,62  € 37.299,00 

64,0 kWh 150/204 0  € 35.371,07  € 42.799,00 

Elektrisch

39,2 kWh 100/136 0  € 33.718,18  € 40.799,00 

64,0 kWh 150/204 0  € 38.263,64  € 46.299,00 

TECHNO

SKY

TWIST Elektrisch

39,2 kWh 100/136 0  € 29.172,73  € 35.299,00 

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.



TECHNISCHE SPECIFICATIES NEW KONA EV
39.2 kWh 64.0 kWh

Elektromotor
Type Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Max. Vermogen (kW / pk) 100 / 136 150 / 204
Max. Koppel (Nm) 395 395
Topsnelheid (km/u) 155 167
Acceleratie 0-100 km/u (sec) 9,9 7,9
CO2 gecombineerd (g/km - WLTP) 0 0
Efficiëntie* (kWh/ 100 km - WLTP) 14,3 14,7
Elektrisch rijbereik* (km - WLTP) 305 484
Batterij
Type Lithium-ion polymeer
Capaciteit (kWh) 39,2 64,0
Vermogen (kW) 104 170
Energiedensiteit (kwh/kg) 124,4 141,3
Spanning (V) 327 356
Ingebouwde lader (OBC)
Max. capaciteit (kW) 7,2 (éénfasig) 10,5 (driefasig)
Laadtijd
Standaard       Eénfasig (10-100%) +- 6 u 00 min +- 9 u 15 min

       Driefasig (10-100%) - +- 6 u 50 min
Quick Charge 50 kW (10-80%) +- 50 min +- 65 min

 100 kW (10-80%) +- 47 min +- 47 min
Gewicht
Rijklaar gewicht min. (kg) 1.535 1.685
Maximaal toegelaten gewicht (kg) 2.020 2.170
Dakdraagkracht (kg) 80 80
Verticale last (kg) - 100
Aandrijving (2WD) 
Automatische overbrenging Enkelvoudige reductie
Ophanging (voor / achter) MacPherson strut / Multi-link
Maten
Bandenmaat 215/55R17
Remmen vooraan (diameter) 305 mm
Remmen achteraan (diameter) 300 mm
Draaicirkel (diameter) 10,4 m
Koffer volume (min/max) 332 / 1.114 L

*Volgens WLTP-cyclus. Kan enigszins variëren afhankelijk van de wegomstandigheden, rijstijl en temperatuur.Afmetingen

Breedte 1.800

Spoorbreedte (voor) 1.564

Lengte 4.205

Wielbasis 2.600

Hoogte

1.570

Spoorbreedte (achter) 1.575

Unit : mm



Rij zonder zorgen.  
Exclusief bij Hyundai.

Hyundai belooft u geen zorgeloos rijplezier, maar garandeert het u. Ons unieke garantiepakket omvat 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking, 
5 jaar lang een jaarlijkse Health Check en Lifetime assistance** in heel Europa.

5 jaar garantie zonder 
kilometerbeperking**

Gratis Hyundai Mapcare update

De kwaliteit van uw wagen verzekerd. Uw nieuwe Hyundai 
is 5 jaar lang gewaarborgd voor productie- en fabricagefouten 
van bumper tot bumper. Tijdens deze hele periode herstellen 
we uw wagen kosteloos in geval van pech. Zonder kilometer-
beperking en zonder uitzondering. Dit garantiepakket vindt 
u nergens anders!

Hyundai Mapcare houdt je Hyundai altijd op koers met 
systeemsoftware-updates en navigatiekaarten. De update 
is volledig gratis en kan worden gecombineerd met uw 
jaarlijkse onderhoud of Health Check, zodat u al uw reizen 
zorgeloos kunt maken.  

5 jaar gratis Health Check

24 maanden bandengarantie

Uw Hyundai gegarandeerd in topconditie. Dat Hyundai u 
zoveel garantie durft te geven, getuigt van vertrouwen in de 
kwaliteit van onze wagens. Als extra zekerheid bieden we u 
bovendien een jaarlijkse ‘Health Check’ aan. Dat is een bijkomende 
check tussen twee onderhoudsbeurten in, waardoor u zeker 
bent dat alle belangrijke onderdelen perfect in orde zijn: 
vloeistoffen, remmen, banden, ruitenwissers én verlichting.

Onze wegen zijn niet altijd van de beste kwaliteit en soms ligt er wel een verloren spijker en/of glasscherf teveel. Dat kan voor 
onaangename verrassingen zorgen, waardoor uw rijplezier en veiligheid in het gedrang kunnen komen. Voor uw gemoedsrust 
bieden wij bovenop de 5 jaar constructeurswaarborg bij aankoop van een nieuwe Hyundai***, een nieuwe band en/of een 
nieuwe band-velgcombinatie bij één van onze officiële verdelers een extra bandengarantie van 24 maanden.   

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

Lifetime assistance**  
in Europa

Pechverhelping in heel Europa. Onverwacht toch pech: panne, 
een ongeval, verkeerd getankt, sleutels verloren of een lege 
batterij? Geen probleem, we staan 24 uur per dag en 7 dagen 
per week voor u klaar in binnen- en buitenland. U kan rekenen 
op een professionele wegbijstand ter plaatse met de garantie 
dat u uw reis kunt verderzetten.

Laat de winter je niet aan banden leggen.
Winterwielen zijn speciaal aangepast aan winterse toestanden. Ze optimaliseren 
de tractie, het weggedrag en de remkwaliteit van het voertuig. Nat of droog 
weer, winterwielen zijn onmisbaar zodra het kouder is dan 7°C.

WINTERBANDEN 31 m

4 SEIZOENSBANDEN 42 m11 m

31 m 62 mZOMERBANDEN

Remafstand aan een snelheid van 50km/u  
op een besneeuwde weg

5 belangrijke redenen om te kiezen voor winterwielen:
-  Het aangepaste profiel en de correcte keuze van rubber geven uw winterbanden 

meer grip op natte en gladde wegen.
-  Het bandenprofiel voor de winterband is specifiek ontwikkeld om water weg te 

leiden van onder uw band, het voorkomt dus aquaplanning en andere slippertjes.
-  Winterbanden verkorten uw remweg tot 2 à 3 maal.
-  Het blokvormig patroon op de winterbanden verbetert de baanligging aanzienlijk 

in de bochten.
-  Winterbanden zijn verplicht in verschillende andere Europese landen, waaron-

der Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk….

Ontdek al onze promo’s op  
Hyundai.be/winterwielen of bij je verdeler.

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 

** Hyundai Lifetime Assistance (autopech en ongeval) is voorzien gedurende de hele levensduur van de wagen. Voorwaarde : indien het periodiek onderhoud bij een van onze Erkende Herstellers, en volgens de voorschriften van de constructeur is 

uitgevoerd, kan u genieten van telkens 12 maanden bijkomende Hyundai Assistance. *** Enkel van toepassing bij aankoop van een nieuwe wagen met onderhoudscontract of delivery pack, vraag uw verkoper om meer informatie.



UW HYUNDAI-VERDELER

www.hyundai.be

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

Uitrustingen zijn beschikbaar naargelang de gekozen versie.  
Meer informatie vindt u bij uw Hyundai verdeler.

*De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens 
die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals 
vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
** De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 160.000 km, 
afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Voor meer informatie kunt u terecht op Hyundai.be 
of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. 
Niet bindende foto’s. Alle informatie en illustraties zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar 
zijn op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Eveneens kunnen de bovengenoemde uitrustingen variëren of niet beschikbaar zijn 
in onze markt, afhankelijk van de gekozen versie. Wij nodigen u uit om uw Hyundai verdeler  
te raadplegen voor meer informatie. In voege op 1/12/2021. Vervangt PLOSEVE0B02NL 
van 1/09/2021. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Raadpleeg uw verdeler.  
V.U.: Thierry Hart c/o Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich.  
Levering volgens beschikbaarheid - PLOSEVE0B03NL


