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Benzine

Geboren in Namyang.
Geperfectioneerd
op de Nürburgring.

De bekroonde i30 N was in 2017 de start van het nieuwe Hyundai N
high-performance gamma. Met de New i30 N en New i30 Fastback N
stellen we vandaag trots de nieuwste generatie voor. Samen met de
i20 N en KONA N vervolledigen ze een indrukwekkend gamma van
high-performance wagens die opvallen met hun rijplezier in zowel het
dagelijkse verkeer als op het circuit. N staat voor Namyang, waar ons
wereldwijde Research & Development center is gevestigd. Het N logo
symboliseert ook de chicane bocht van een circuit – Hyundai N wagens
zijn geboren in Namyang en geperfectioneerd op de legendarische
Nürburgring, een van de meest veeleisende circuits ter wereld. Kortom,
ontworpen om te presteren en een brede grijns op je gezicht te toveren.
Elke Hyundai N biedt je opwindend rijplezier, kilometer na kilometer.

All New i20

Rijsensaties
boven alles.
De All New i20 N is geïnspireerd door de i20 Coupé WRC rallywagen die furore maakte met zijn overwinningen
in het World Rally Championship. Net als de andere high-performance Hyundai N modellen werd de All New
i20 N gecreëerd om je elke dag te laten genieten van de opwinding die je op het circuit ervaart. Hij staat garant
voor superieure prestaties en innovatieve technologieën. Dagelijks verkeer of circuit, met zijn sublieme
performance en opvallende motorsport design is deze wagen de verpersoonlijking van authentiek rijplezier.
En net zoals de i20 Coupé WRC heeft deze hot hatch een van de beste power-to-weight verhoudingen in
zijn klasse. Samen met de 204 pk sterke turbomotor zorgt dit voor indrukwekkende en lineaire acceleraties.

Topprestaties voor maximale fun.
De All New i20 N is zorgvuldig ontworpen om je hart sneller te laten kloppen. Druk op het gaspedaal en je voelt – en hoort – meteen
zijn motorsport DNA. Hij wordt aangedreven door een 204 pk sterke 1.6 liter T-GDi turbomotor die gekoppeld is aan een speciaal
afgestelde en versterkte manuele transmissie met zes versnellingen. Dankzij de instant feedback en het indrukwekkende lineaire
vermogen voor meer koppel, zelfs bij het rijden aan lage toeren, kan je het potentieel van deze motor nog beter benutten in alledaagse
situaties. Kortom, meer sensaties per kilometer. Daarnaast is hij uitgerust met onder meer een N Corner Carving Differential voor
maximaal vermogen en optimale grip in uitdagende bochten.

De specifieke 18” lichtmetalen velgen met matgrijze afwerking en remklauwen met N-logo
benadrukken het high-performance karakter van de All New i20. Ze worden gecombineerd
met Pirelli P-Zero ultra-high-performance banden, voorzien van “HN” initialen die aantonen
dat ze specifiek zijn ontwikkeld voor Hyundai N.

Via het N stuurwiel kies je met een druk op de knop de gewenste rijmodus of activeer
je Rev Matching voor nog meer plezier. De N versnellingspook is perfect voor enthousiaste
bestuurders die houden van zuiver schakelen en een strak koppelingspedaal. Een N-badge
en Performance Blue contrasterende stiksels brengen je meteen in de juiste sfeer.

Performance cockpit.
In de high-performance cockpit van de All New i20 N draait het zowel om controle als om comfort. De ergonomie
is volledig op de bestuurder gericht – vanuit de speciale sportzetels met geïntegreerde hoofdsteun hou je perfect
overzicht en heb je alle bedieningselementen binnen handbereik. Het N stuurwiel is afgewerkt met geperforeerd leder
en intuïtief geplaatste knoppen. Je hebt eenvoudig toegang tot je voorkeursfuncties via de toegewijde N toets die
je kan programmeren naargelang je wensen. Het sportieve karakter van het interieur wordt verder versterkt door
materialen van hoge kwaliteit, N metalen pedalen en Performance Blue stiksels doorheen het hele interieur.
Met het Performance Driving Data System, dat je de mogelijkheid geeft om circuitdata te tonen op het optimaal
gepositioneerde 10.25” touchscreen, kan je je prestaties monitoren en verbeteren. Onder meer data zoals pk, koppel,
turbo boost, G-krachten en een ronde- en acceleratietimer worden allemaal weergegeven.

New i30

Frisse nieuwe look,
uitzonderlijke
prestaties.
Hij doet hoofden draaien – en niet alleen omwille van het geluid. De verbeterde designelementen en geactualiseerde styling
van de New i30 N reflecteren zijn sportieve karakter. Hij werd geboren op het circuit en ziet er ook zo uit. De vernieuwde i30 N
is hertekend met designupdates gericht op dynamische performance. Het is meer dan enkel een stijloefening. De nieuwe,
assertieve voorbumper en luchtinlaat met verbeterde aerodynamische vinnen zijn gedreven door het streven naar nog sterkere
prestaties. Ze creëren luchtgordijnen die de luchtstroom gevoelig verbeteren en de turbulentie in de wielkasten verlagen.

Ontworpen voor opwinding.
De New i30 N maakt een krachtig statement vanuit elke hoek. De assertief gesculpteerde nieuwe achterbumper, gemarkeerd met karakterlijn in racing red,
en geïntegreerde mistlichten boven de nieuwe en grotere uitlaatpijpen versterken de sportieve en krachtige look. De hertekende achterlichten zijn voorzien
van een nieuwe LED signatuur. En de achterspoiler met geïntegreerd driehoekig remlicht helpt om de downforce te vergroten zodat je nog meer grip hebt
in de bochten*.

Hyundai’s eerste 19” gesmede lichtmetalen velgen verbeteren de wendbaarheid en tractie door een lager gewicht.
Ze worden gecombineerd met high-performance Pirelli P-Zero banden.

Go big or go home. Dus hebben we de dubbel gesplitste uitlaatpijpen vergroot om de high-performance look van
de New i30 N nog te versterken.
*Hou je op de openbare weg altijd aan de verkeersregels, met respect voor andere weggebruikers.

Tijdloos mooie fastback.
Achteraan vloeien de gesofisticeerde lijnen van de aflopende daklijn over in de gebogen achterspoiler met zijn kenmerkende
glanzend zwarte accent. De c-stijl en achterruit zijn geïnspireerd door een waterdruppel en ontworpen met zachte, elegante
vormen die de nauw toelopende schouderlijn versterken. De gesculpteerde achterbumper toont ook een reflectieve rode
karakterlijn boven de nieuwe en grotere dubbel gesplitste uitlaat voor een nog meer gespierde look.

Performance cockpit.

De sportieve kant van comfort.

In het strakke en sportieve interieur van de New i30 N primeren controle en comfort. De ergonomie is volledig op de bestuurder gericht –
alles in zicht en binnen handbereik. Via het geperforeerde lederen N stuurwiel heb je de schakelpaddles voor de N DCT en performance functies
aan je vingertoppen. De knoppen voor de N Mode en N Grin Shift bijvoorbeeld. De N Cluster toont je in één oogopslag de olietemperatuur,
het koppel en de turbo boost. De schakelindicator centraal bovenaan de instrumentencluster signaleert wanneer je best opschakelt,
om nog beter te presteren op circuit. En de rode zone van de variabele LED toerenteller verkleurt naargelang de temperatuur van de motorolie.

Het strakke en sportieve interieur van de New i30 N en i30 Fastback N omringt je volledig als bestuurder en brengt je meteen in de stemming.
Het werd ontworpen voor en door mensen die van auto’s houden. Met de paddleshifters schakel je snel en moeiteloos. Doordat ze op het stuurwiel
zijn gemonteerd, kan je efficiënter schakelen in de bochten. Wil je nog meer comfort en controle? Kies voor de Alcantara semi-kuipzetels en zit
als een pro achter het stuur. Deze zetels zijn bekleed met premium leder en Alcantara® materialen. De lichtgewicht, high-performance monoform zetels
zijn afgewerkt met een verlicht N logo en zijwangen voor uitstekende laterale steun. Het sportieve karakter van het interieur wordt verder versterkt
door de metalen pedalen en de nieuwe zilverkleurige afwerking op de ventilatieroosters. Exclusieve Performance Blue contrasterende stiksels
vallen doorheen de hele cockpit op. Deze opvallende accenten worden gebruikt voor de zetels, het stuurwiel, de versnellingspook en voorste armsteun.
Daarmee ademt het interieur een exclusieve sfeer uit.

Track ready. Standaard.

Koning van de bochten.

Als de wagen uitgerust is met de 8 Wet DCT automaat, ervaar je de extra opwinding van drie nieuwe N performance functies
voor nog meer rijplezier: N Grin Shift, N Power Shift en N Track Sense Shift.

Op de weg of op het circuit, de New i30 N houdt van bochten. Daarvoor is hij uitgerust met een indrukwekkend arsenaal aan high-performance componenten voor superieur
weggedrag. Een motoraangedreven stuurbekrachtiging zorgt voor directe en precieze sturing. Het N Corner Carving Differentieel, is speciaal ontworpen en ontwikkeld
om zelfs de meest uitdagende bochten* perfect aan te snijden. Het verhoogt je grip en zorgt ervoor dat je in de bochten beschikt over maximaal vermogen – rijplezier
gegarandeerd. De New i30 N is compleet uitgerust om van elke track day een feest te maken. Hij werd getest in extreme temperaturen en op extreme locaties, en heeft
geen verdere upgrades meer nodig. Launch Control controleert het koppel meesterlijk om de wagen snel en beheerst vanuit stilstand te lanceren*. De Rev Matching
functie verhoogt automatisch het toerental van de motor tijdens het schakelen zodat jij vloeiender en sneller kan terugschakelen.

N Grin Shift.
De naam zegt het al: met de N Grin Shift knop op het stuurwiel ontketen je 20 seconden
lang de maximale N performance, met een brede grijns als resultaat. Geniet van het maximaal koppel
en acceleratie, maximaal uitlaatgeluid en een sterke duw in de rug als je opschakelt. Deze functie
verandert tijdelijk de mapping waarbij de wagen terugschakelt tot de laagst mogelijke versnelling
om zo lang mogelijk maximaal in toeren te gaan. Een countdown op de cluster toont je
de resterende seconden voor de boost.

N Power Shift.
Duw het gaspedaal voor meer dan 90% in en geniet van een krachtige duw in de rug.
Doordat er nauwelijks koppelverlies is tijdens de schakelmomenten, gaat er maximaal vermogen
naar de wielen.

N Track Sense Shift.
Voelt je rijgedrag aan en wordt geactiveerd wanneer je het circuit opgaat. De wagen selecteert
dan automatisch de juiste versnelling voor optimale performance. Zo kan jij je concentreren
op het sturen – net zoals een professionele racepiloot. De wagen voelt het circuit aan en kiest
de juiste versnelling voor de bocht terwijl je nog aan het remmen bent. Zo ben je klaar
om meteen hard te accelereren als je de bocht uitkomt.
Met het N stuurwiel heb je alle performance functies aan je vingertoppen.
Met een druk op de knop kies je de juiste rijmodus voor meer plezier.
Gewoon de N Grin Shift knop indrukken als je instant topprestaties wil.

Monitor en verbeter je rijprestaties met het Performance Driving Data System. De graphics kregen een update en geven je nog beter zicht op onder meer het vermogen,
koppel, turbo boost en G-krachten. Ook een ronde- en acceleratietimer zorgen ervoor dat je er echt alles uit haalt.

Ontwikkeld voor sterkere prestaties op het circuit. Hou je op de openbare weg altijd aan de verkeersregels, met respect voor andere weggebruikers.

*Hou je op de openbare weg altijd aan de verkeersregels, met respect voor andere weggebruikers.

All New KONA

Een echte
‘hot SUV’.
De All New KONA N valt op door zijn veelzijdigheid en sterke prestaties. Hou je van het buitenleven of van
sportief rijplezier, of van beide? Dan zal je ook van de KONA N houden. Met zijn achttraps DCT automaat
en vermogen van 280 pk laat hij geen twijfel bestaan over zijn DNA – dit is een N. Welk avontuur je ook
in gedachten hebt, deze krachtige SUV is er klaar voor. Dit is de eerste keer dat de Hyundai N divisie
en het Hyundai Design Center samen een SUV-model hebben ontwikkeld. Met als resultaat: een krachtige,
brede verschijning die het awardwinnende design van de KONA combineert met stijlelementen
uit de motorsport, typisch voor alle high-performance N modellen van Hyundai. En wat de KONA N
echt uniek maakt is Sonic Blue, de nieuwe kleur exclusief voor deze N SUV – tussen wit en lichtgrijs,
met een tint van Performance Blue.

Motorsport prestaties op en naast de weg.
De All New KONA N biedt je de opwinding van N in een SUV. Hij is uitgerust met een 280 pk (392 Nm) sterke 2.0 T-GDI motor die een topsnelheid
van 240 km/u haalt*, en laat je genieten van pure prestaties. Dankzij het N Corner Carving Differential is het weggedrag in de bochten fenomenaal.
Ook het Electronic Limited Slip Differential – speciaal afgesteld voor KONA N op de Nürburgring – draagt daar aan bij. En dan is er nog de N DCT,
een high-performance achttraps dual-clutch automatische transmissie om sneller te schakelen bij hoge snelheden. Ook zelf schakelen is mogelijk
met de schakelpaddles aan het stuur. Daarbovenop biedt de N DCT drie nieuwe N Performance functies voor nog meer rijplezier: N Grin Shift,
N Power Shift en N Track Sense Shift. Rijfanaten zullen ook de high-performance remmen appreciëren, net als functies zoals launch control
en het N Grin Control System met vijf rijmodi. Met ‘Normal’ kies je voor aangenaam dagelijks rijcomfort met de kinderen op de achterbank.
Of ga voor N-mode en deze SUV verandert in een hot SUV waarmee je zo het circuit op kan. Have fun!

Hyundai’s 19” gesmede lichtmetalen velgen verbeteren de wendbaarheid en grip dankzij een lager
gewicht. Ze worden gecombineerd met high-performance Pirelli P-Zero banden en werden speciaal
ontwikkeld voor Hyundai N. Je herkent ze aan de “HN” initialen.

De N DCT automaat werd ontwikkeld om je de betrokken rijervaring van een handbak te
bieden, en het gemak van een automaat. Via de versnellingspook of schakelpaddles aan
het stuur kan je zelf schakelen, voor een meer sportieve rijervaring in je dagelijkse leven.
*Hou je op de openbare weg altijd aan de verkeersregels, met respect voor andere weggebruikers.

Race-geïnspireerde controle.
Het comfort van een SUV.
Het sportieve interieur van deze hot SUV omarmt je en creëert enthousiasme. Je merkt duidelijk dat het is ontworpen voor en door autoliefhebbers.
De unieke, high-performance N sportzetels houden je strak en comfortabel op je plaats, met stevige zijwangen voor meer laterale steun.
Het lederen N stuurwiel biedt uitstekende grip, met de schakelpaddles, twee aanpasbare N toetsen en niet te vergeten de N Grin Shift button
binnen handbereik. Het sportieve karakter van het interieur wordt nog versterkt door de metalen pedalen en de Performance Blue contrasterende
stiksels doorheen de cockpit. Deze opvallende accenten worden gebruikt voor de zetels, het stuurwiel, de versnellingspook en handrem voor
een nog meer exclusieve sfeer in het interieur.

KOETSWERKKLEUREN i20 N

Atlas White (SAW/5SA*)

Performance Blue (XFB/5XF*)

Intense Blue (YP5/5YP*)

Dragon Red (WR7/5WR*)

Sleek Silver (RYS/5RY*)

Brass (R3W/5R3*)

Phantom Black (X5B)
* Dak in Phantom Black

KOETSWERKKLEUREN i30 N

Atlas White (SAW)

Performance Blue (XFB)

Engine Red (JHR)

Sunset Red (WR6)

Shadow Grey (TKG)

Dark Knight (YG7)

Phantom Black (PAE)

KOETSWERKKLEUREN KONA N

More kicks per hour.
De nieuwe N modellen hebben alles om u ultieme prestaties aan te bieden in een zeer exclusieve omgeving.

Atlas White (SAW)

Performance Blue (SFB)

Ignite Flame (MFR)

Sonic Blue (PYU)

Cyber Grey (C5G)

Dark Knight (YG7)

Phantom Black (MZH)

UITRUSTING

i30
Performance

i20
Exterieur
Koetswerk
Deurgrepen in koestwerkkleur
Radiatorrooster met "N" logo
"N" dakspoiler in "glossy black"
"N" bumpers voor- en achteraan
Rode accentkleur in voor- en achterbumper (Dark Silver op rode exterieurkleur)
Zwarte zijschorten
Zwarte zijschorten met rode accentkleur
Wielbogen in exterieurkleur
Enkele ovale chrome sportuitlaat
Dubbele chrome sportuitlaat
Specifieke 3de remlicht in dakspoiler
Dakrails
2-tone dakkleur (dakkleur in Phantom Black)
Buitenspiegels
Kleur "glossy black"
Elektrisch verstelbaar en verwarmd
Elektrisch inklapbaar
Geïntegreerde LED richtingsaanwijzers
Omgevingsverlichting
Verlichting
LED dagrijlichten
LED koplampen
LED achterlichten
Automatische koplampen
Grootlichtassistent (HBA)
Statische bochtenverlichting
"One touch" comfortrichtingsaanwijzers
Ruiten
Geluidswerende voorruit
Warmtewerende voorruit
Donker getinte ruiten achteraan
Elektrische ruiten voor- en achteraan
Auto-up/down functie voor- en achteraan
Ruitenwissers
Ruitenwissers met variabele intervalfunctie
Regensensor
Achterruitwisser met intervalfunctie
Velgen & Banden
18" lichtmetalen velgen
19" gesmede lichtmetalen velgen
Banden: Pirelli P-Zero
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UITRUSTING

i30
Performance

i30 FB
Performance

Kona
Performance
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i20
Interieur
Ventilatie
Automatische airconditioning (1 zone)
Automatische airconditioning (2 zones)
Automatisch ontwasemingssysteem
Binnenspiegel
Elektrochromatische binnenspiegel
Vergrendeling
Smart Key (openen en starten zonder sleutel)
Stuurwiel
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
"N" lederen stuurwiel
Verwarmd stuurwiel
"N" versnellingspook in leder
Zetels
Halflederen sportzetels met vaste hoofdsteun met "N" logo
Leder/Suede sportzetels met "N" logo
Alcantara semi-kuipzetels met lichtgevend "N" logo
In de hoogte regelbare bestuurderszetel
In de hoogte regelbare passagierszetel
Elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder) (niet icm Alcantara zetels)
Elektrisch verstelbare lendensteun (passagier) (niet icm Alcantara zetels)
Elektrisch verstelbare zetels vooraan (niet icm Alcantara zetels)
Bestuurderszetel met geheugen functie (niet icm Alcantara zetels)
Bestuurderszetel met verstelbare zitlengte (niet icm Alcantara zetels)
Passagierszetel met verstelbare zitlengte (niet icm Alcantara zetels)
Verstelbare hoofdsteunen vooraan (niet icm Alcantara zetels)
Verstelbare hoofdsteunen achteraan
Verwarmde zetels vooraan
Geventileerde zetels vooraan
Neerklapbare achterbank 60/40
Kofferruimte
12v-aansluiting
Stabilisatorstang
Dubbele kofferbodem
Overige
12v-aansluiting vooraan
Twee 12v-aansluitingen
USB poort voor- en achteraan
Blauwe interieuraccenten
Blauwe sfeerverlichting
Armsteun vooraan met opbergruimte
Bekerhouders vooraan

• beschikbaar

O optie - niet van toepassing i30 FB = Fastback

UITRUSTING

i30
Performance

i30 FB
Performance

Kona
Performance
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i20
Armsteun achteraan met bekerhouders
Panoramisch elektrisch open dak
Elektrisch open dak
Zwarte dakhemel
Manuele handrem
Cruise control
Adaptieve cruise control (SCC zonder stop&go)
Leeslampen vooraan
Verlichte make-up spiegels
Sportpedalen in metaal
Audio- en navigatiesysteem
Audio
Radio MP3, RDS, DAB+
Audiobediening aan het stuurwiel
KRELL Premium Audio systeem met versterker
BOSE Premium Audio systeem met versterker
2 luidsprekers vooraan
2 luidsprekers achteraan
2 tweeters in dashboard
Bluetooth handsfree systeem met stemherkenning
Smart device integrations (ACP & AA)
Draadloos laadsysteem voor GSM (middenconsole vooraan)
Navigatie
10.25” Navigatiesysteem met aanraakscherm
Achteruitrijcamera
Tom Tom Live Services
Informatie
Bluelink
Boordcomputer met 4.2" TFT Supervision-scherm
10.25” LCD Digital Cluster
Head-up Display
Specifieke "N" menus (High Performance Driving Data)
Veiligheid & comfort
Elektronische systemen
eCall
ABS, EBD, BAS
Hill Start Assist Control (HAC)
Electronic Stability Control (ESC)
Forward Collision-avoidance Assist (FCA), Automatisch noodremsysteem met voetgangers- en fietserherkenning
Lane Keeping Assist (LKA), Rijstrookassistentie met road-edge technologie
Lane Following Assist (LFA), Geavanceerde rijstrookassistentie op lage snelheden

i30
Performance

i30 FB
Performance

Kona
Performance
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i20
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), verkeersbordenherkenning
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), verkeersbordenherkenning met automatische aanpassing
Blind-spot Collision Warning (BCW), Dodehoekwaarschuwing
Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), Dodehoekassistentie
Paddleshifters
Rear Occupant Alert zonder sensor (ROA)
Driver Attention Warning (DAW)
Airbags & Veiligheidsgordels
Airbag voor bestuurder en passagier vooraan
Zijdelingse airbags vooraan
Gordijnairbags voor- en achteraan
Knieairbag voor de bestuurder
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan
Remsysteem
Geventileerde schijfremmen vooraan
Schijfremmen achteraan
Geventileerde schijfremmen achteraan
Rode remzadels met "N" logo
Overige
Antidiefstal (immobilizer)
Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)
Bandenherstelkit
Parkeersensoren achteraan
Parkeersensoren vooraan
Specifieke “N” uitrusting
Mechanical limited slip differential
Corner Carving Differential (electronic limited slip differential)
Power Sense Axle (aangepaste vooras)
Grin Control System (keuze tussen 5 rijmodi)
N Grin Shift over-boost function (NGS) (20 sec)
Launch Control
Electronic Controlled Suspension (ECS)
Rev Matching
Electronic Sound Generator
Variable Exhaust Valve System

• beschikbaar

O optie - niet van toepassing i30 FB = Fastback

STANDAARDUITRUSTING i20 N
Exterieur
“N” koetswerkkit (bumpers, zijschorten, spoiler, zwarte buitenspiegels)
Enkele ovale chrome sportuitlaat
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingsaanwijzers
Automatische koplampen met grootlichtassistent (HBA)
Regensensor
LED koplampen & statische bochtenverlichting
Donker getinte ruiten achteraan
Geluidswerende voorruit
18“ lichtmetalen velgen en Pirelli P-Zero banden (215/40R18)
Interieur
Automatische airconditioning en automatisch ontwasemingsysteem
Elektrochromatische binnenspiegel
Smart Key
“N” stuurwiel en versnellingspookknop overtrokken met leder
In de hoogte regelbare bestuurderszetel
Verwarmd stuurwiel en zetels vooraan
Halflederen sportzetels met vaste hoofdsteun met “N” logo
Zwarte dakhemel
Cruise control
Sportpedalen in metaal
Veiligheid & techniek
ABS, EBD, BAS, ESC & HAC (Hill start Assist Control), vertrekhulp op helling
Forward Collision-avoidance Assist (FCA), Automatisch noodremsysteem met
voetgangers- en fietserherkenning
Lane Keeping Assist (LKA), Rijstrookassistentie met road-edge technologie
Lane Following Assist (LFA), Geavanceerde rijstrookassistentie op lage snelheden
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), verkeersbordenherkenning met automatische
aanpassing
Driver Attention Warning (DAW)
6 airbags
Rode remzadels met “N” logo
Parkeersensoren achteraan
Parkeersensoren vooraan
eCall
Blind-spot Collision Warning (BCW), Dodehoekwaarschuwing
Radio MP3, RDS, DAB+ en stuurwielbediening
Bluetooth® handsfreekit met stemherkenning
Smart Device Integration
Draadloos laadsysteem voor GSM (middenconsole vooraan)
Achteruitrijcamera
Navigatiesysteem met 10.25“ aanraakscherm

STANDAARDUITRUSTING i30 N
Bluelink
10.25” LCD Digital Cluster
Specifieke “N” menus (High Performance Driving Data)
SPECIFIEKE “N” UITRUSTING
Grin Control System (keuze tussen 5 rijmodi)
Rev Matching
Electronic Sound Generator
Launch Control
Mechanical limited slip differential
Variable Exhaust Valve System

Exterieur
“N” koetswerkkit (bumpers, zijschorten, spoiler, zwarte buitenspiegels)
Dubbele sportuitlaat
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingsaanwijzers
Buitenspiegels met ingebouwde omgevingsverlichting
Automatische koplampen met grootlichtassistent (HBA)
Regensensor
Bi-LED koplampen (dim- en grote lichten) & statische bochtenverlichting
Donker getinte ruiten achteraan
Warmtewerende voorruit
19“ gesmede lichtmetalen velgen en Pirelli P-Zero banden (235/35R19)
Interieur
Automatische airconditioning met 2 zones en automatisch ontwasemingsysteem
Elektrochromatische binnenspiegel
Smart Key
“N” stuurwiel en versnellingspookknop overtrokken met leder
In de hoogte regelbare zetels vooraan
Verwarmd stuurwiel en zetels vooraan
Elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder) (niet icm Alcantara zetels)
Bestuurderszetel met verstelbare zitlengte (niet icm Alcantara zetels)
Elektrisch verstelbare lendensteun (passagier) (niet icm Alcantara zetels)
Elektrisch verstelbare zetels vooraan (niet icm Alcantara zetels)
Bestuurderszetel met geheugenfunctie (niet icm Alcantara zetels)
Passagierszetel met verstelbare zitlengte (niet icm Alcantara zetels)
Leder/Suede zetelbekleding met “N” logo
Zwarte dakhemel
Cruise control
Sportpedalen in metaal
Paddleshifters (enkel op DCT)

Blind-spot Collision Warning (BCW), Dodehoekwaarschuwing*
Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), Dodehoekassistentie (enkel op
DCT)**
Radio MP3, RDS, DAB+ en stuurwielbediening
Bluetooth® handsfreekit met stemherkenning
Smart Device Integration
Draadloos laadsysteem voor GSM (middenconsole vooraan)
Achteruitrijcamera
Navigatiesysteem met 10.25“ aanraakscherm
Bluelink
Boordcomputer met 4.2“ TFT Supervision-scherm
Specifieke “N” menus (High Performance Driving Data)
SPECIFIEKE “N” UITRUSTING
Power Sense Axle (aangepaste vooras)
Grin Control System (keuze tussen 5 rijmodi)
Electronic Controlled Suspension (ECS)
Rev Matching
Electronic Sound Generator
Launch Control
Corner Carving Differential (elektronische limited slip differential)
Variable Exhaust Valve System
Stabilisatorstang (tussen de veerpoten achteraan)

Veiligheid & techniek
ABS, EBD, BAS, ESC & HAC (Hill start Assist Control), vertrekhulp op helling
Forward Collision-avoidance Assist (FCA), Automatisch noodremsysteem met
voetgangers- en fietserherkenning
Lane Keeping Assist (LKA), Rijstrookassistentie met road-edge technologie
Lane Following Assist (LFA), Geavanceerde rijstrookassistentie op lage snelheden
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), verkeersbordenherkenning
Driver Attention Warning (DAW)
7 airbags waarvan 1 knieairbag voor de bestuurder
Rode remzadels met “N” logo
Parkeersensoren achteraan
Parkeersensoren vooraan
eCall
*enkel op Hatchback
** enkel op Hatchback DCT

STANDAARDUITRUSTING KONA N
N PERFORMANCE
Exterieur
“N” koetswerkkit (bumpers, zijschorten, spoiler, zwarte buitenspiegels)
Dubbele chrome sportuitlaat
Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels met geïntegreerde LED richtingsaanwijzers
Automatische koplampen met grootlichtassistent (HBA)
Regensensor
Bi-LED koplampen
LED achterlichten
Donker getinte ruiten achteraan
Dakrails
Wielbogen en zijdelingse beschermingsstrips in exterieurkleur
19” gesmede lichtmetalen velgen en Pirelli P-Zero banden (235/40R19)
Interieur
Automatische airconditioning en automatisch ontwasemingsysteem
Elektrochromatische binnenspiegel
Smart Key
Head Up Display
“N” stuurwiel en versnellingspookknop overtrokken met leder
Verwarmd stuurwiel
Leder/Suede zetelbekleding met “N” logo
Verwarmde en geventileerde zetels vooraan
Elektrisch verstelbare zetels vooraan
Zwarte dakhemel
Adaptieve cruise control (SCC zonder stop&go)
Sportpedalen in metaal
Dubbele kofferbodem
Veiligheid & techniek
ABS, EBD, BAS, ESC & HAC (Hill start Assist Control), vertrekhulp op helling
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), automatisch remsysteem
Lane Keeping- & Following Assist (LKA & LFA), rijstrookassistentie
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), verkeersbordenherkenning
Driver Attention Warning (DAW), waakzaamheidsassistentie
6 airbags
Manuele handrem
Rode remzadels met “N” logo
Parkeersensoren achteraan
Parkeersensoren vooraan
eCall
Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), dodehoek assistent
Rear Seat Alert (RSA), achterpassagierdetectie
Radio MP3, RDS, DAB+ en stuurwielbediening
Bluetooth® handsfreekit met stemherkenning

PRIJZEN
Smart Device Integration
Draadloos laadsysteem voor GSM (middenconsole vooraan)
Achteruitrijcamera
Navigatiesysteem met 10.25” aanraakscherm
Bluelink
10.25” LCD Digital Cluster
Specifieke “N” menus (High Performance Driving Data)

Cil. Inhoud

Power Sense Axle (aangepaste vooras)
Grin Control System (keuze tussen 5 rijmodi)
Electronic Controlled Suspension (ECS)
Rev Matching
Electronic Sound Generator
Launch Control
Corner Carving Differential (elektronische limited slip differential)
Variable Exhaust Valve System

Vermogen (kW/pk)

CO2-uitstoot (g/km)

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. 21% BTW

WLTP

i20
Benzine
1.6 T-GDi 6MT

i30
SPECIFIEKE “N” UITRUSTING

Fisc. PK

1.598

9

150/204

158

€ 25.619,01

€ 30.999,00

1.998
1.998

11
11

206/280
206/280

182
191

€ 31.817,36
€ 33.470,25

€ 38.499,00
€ 40.499,00

1998

11

206/280

191

€ 35.081,82

€ 42.449,00

1.998

11

206/280

194

€ 33.470,25

€ 40.499,00

PERFORMANCE

Benzine (5d)
2.0 T-GDi 6MT
2.0 T-GDi 8-DCT
Benzine (Fastback)
2.0 T-GDi 8-DCT

KONA

PERFORMANCE

Benzine
2.0 T-GDi 8-DCT

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

OPTIES & PACKS i20
Exterieurkleur (behalve Brass)
2-Tone dakkleur in Phantom Black

OPTIES & PACKS i30

€ 600,00
€ 450,00

€ 537,19
€ 826,45
€ 826,45

€ 650,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 537,19
€ 619,83

€ 650,00
€ 750,00

PERFORMANCE

Exterieurkleur (behalve Engine Red)
Panoramisch open dak (5d) / Open dak (FB)
Alcantara semi-kuipzetels

OPTIES & PACKS KONA

€ 495,87
€ 371,90

PERFORMANCE

Exterieurkleur (behalve Ignite Flame)
Open dak

Bandenlabels

$
$
5

WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING

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

**De 5 Jaar Waarborg 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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
i20
MOTOR
Brandstof

i30

1.6 T-GDi

2.0 T-GDi
4 in lijn

Aantal kleppen per cilinder
Boring x Slag (mm)
Compressieverhouding
Vermogen
Koppel
Fiscaal vermogen

4
1.598

1.998

75,6 x 89,0

86,0 x 86,0

10,0

9,5

150kW (204pk) / 5500~6000tpm
(Flat power)

206kW (280pk) / 5500~6000tpm
(Flat power)

275Nm / 1750~4500tpm

392Nm / 2100~4700tpm

9

11

Emissienorm
Aantal versnellingen

KONA

Benzine

Aantal cilinders
Cilinderinhoud

i30 FB

Euro 6d
6M/T
(manueel)

6M/T
(manueel)

8 Wet DCT
(automaat)

8 Wet DCT
(automaat)

8 Wet DCT
(automaat)

STUURINRICHTING
Minimum draaicirkel (m)
REMMEN
Vooraan/ Achteraan
Vooraan/ Achteraan
OPHANGING
Vooraan/ Achteraan
Bandenmaat
VERBRUIK (l/100km)
Gecombineerd verbruik (WLTP)

10,8

11,6

11,7

Gev. schijven (320mm)

Gev. schijven (360mm)

Schijven (262mm)

Gev. schijven (314mm)

McPherson Strut /
Gekoppelde Torsie as

McPherson Strut /
Multilink

215/40R18

235/35R19

235/40R19

7,0

8,0

8,4

8,4

8,5

158

182

191

191

194

6,2

5,9

5,4

5,4

CO2 UISTOOT (g/km)
Gecombineerde uitstoot (WLTP)
PRESTATIES
Acceleratie 0-100 km/u (s)
Topsnelheid (km/u)
BUITENAFMETINGEN (MM)
Lengte

230
4.075

Breedte

1.775

Hoogte

1.440

Wielbasis

2.580

Spoortbreedte vooraan / achteraan

250
4.340

4.455
1.795
1.419
2.650

1.565
2.600

1.573/1.564

1.579/1.575

Bodemvrijheid
GEWICHTEN (KG)
Rijklaar gewicht (min)

1.190

1.419

1.455

1.474

1.510

Rijklaar gewicht (max)

1.220

1.499

1.535

1.554

1.569

1.650

1.940

1.970

1.980

Hoogst toegelaten massa
Sleepvermogen niet geremd / geremd
Daklast
VOLUMES (L)
Koffer min/max
Benzinetank

130

4.215
1.800

1.455

1.544/1.542

5,5
240

136

135

173

2.010

450 / 1.110

700 / 1.600

700 / 1.600

70

80

80

352 / 1.165
40

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.
De verbruikscijfers kunnen variëren naargelang de lading van het voertuig, het wegdek en de rijgewoonten.

381/1.287

436 / 1.337
50

361/1.143

Hyundai Smart Sense
Met Hyundai Smart Sense, onze hypermoderne Advanced Driver Assistance systems, zijn de nieuwe N modellen uitgerust met de laatste rijhulptechnologieën
voor optimale gemoedsrust. Van automatisch remmen tot aanrijdingen vermijden en lane keeping tot een dodehoekmonitor: de N wagen is altijd alert en waarschuwt je
voor mogelijke gevaren op de weg.

Bestemming versturen naar de auto
Instappen en instant vertrekken. Als uw N wagen
uitgerust is met navigatie, dan kunt u de Bluelink app
gebruiken om bestemmingen te zoeken zonder dat u in
de auto hoeft te zijn. Bluelink synchroniseert vanop
afstand met uw navigatiesysteem en laadt de route op.
Zo is de auto altijd klaar als u klaar bent om te vertrekken.

Op afstand vergrendelen of ontgrendelen
Uw auto vergeten vergrendelen? Niet erg, uw N wagen
verwittigt u via een pushbericht op uw smartphone.
Nadat u uw PIN-code hebt ingegeven, kunt u de deuren
vergrendelen of ontgrendelen door een simpele druk op
de knop in de Bluelink app.

Actuele brandstofprijzen
Vind brandstof wanneer u ze nodig hebt,
aan aantrekkelijke prijzen. Via het touch screen van
de navigatie hebt u toegang tot alle laatste info over
de huidige brandstofprijzen, de locatie van tankstations,
openingsuren en betaalmethodes.

Real-time verkeersinformatie
Geniet van nauwkeuriger verkeersinformatie,
meer precieze aankomsttijden en betrouwbaardere
herberekeningen van de af te leggen weg. Zo komt u
sneller op uw bestemming aan. Een krachtige nieuwe
Hyundai Cloud server gebruikt realtime en historische
data voor beter navigeren en voorspellen.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Via de camera vooraan en de radarsensor waakt het
FCA-systeem over het verkeer voor je. Als het een
mogelijke aanrijding met een voertuig of voetganger
voor je detecteert, waarschuwt het systeem je en zal
de wagen indien nodig vanzelf vertragen of stoppen.

Lane Keeping Assist (LKA)
De standaard rijstrookassistent gebruikt de camera
vooraan om wegmarkeringen te monitoren. Wanneer
de assistent merkt dat de wagen onbedoeld afwijkt van
zijn rijvak, waarschuwt hij je of stuurt actief bij om de
wagen in zijn rijvak te houden.

Lane Following Assist (LFA)
Dit systeem zorgt ervoor dat de wagen in het midden
van zijn rijbaan blijft aan snelheden tussen 0 en 180 km
per uur, zowel op de snelweg als in de stad.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Met 2 radarsensoren onderaan in de achterbumper
waarschuwt het systeem je visueel voor verkeer in je
dode hoek. Als je op dat moment je richtingaanwijzer
aanzet, krijg je een geluidssignaal en remt de wagen
om een aanrijding te voorkomen.

High Beam Assist (HBA)
De grootlichtassistent detecteert ’s nachts zowel
naderende voertuigen als voertuigen in hetzelfde rijvak
voor u. Door automatisch de grootlichten in en uit te
schakelen, verhoogt dit uw veiligheid en zichtbaarheid
in het donker.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)
Bij het uitrijden uit een nauwe parkeerplaats vermindert
dit systeem het risico op een aanrijding.
Via 2 radarsensoren achteraan krijg je een waarschuwing
bij naderend en remt de wagen automatisch indien nodig.

Leading Vehicle Departure Alert (LDVA)
Waarschuwt de bestuurder als een voorligger wegrijdt
en de bestuurder niet tijdig reageert, bijvoorbeeld in
files of voor een verkeerslicht.

Driver Attention Warning (DAW)
Dit systeem tilt veiligheid & gemak naar een volledig
nieuw niveau. Het monitort en analyseert permanent
je rijgedrag. Als het systeem merkt dat je vermoeid of
afgeleid bent, word je gewaarschuwd met een
geluidssignaal en pop-up boodschap die je aanraadt
een pauze te nemen.

P
Find my car
Vergeten waar u uw auto geparkeerd hebt?
Geen probleem. Gewoon de Bluelink app openen
en de kaart zal u erheen leiden.

Diagnose op afstand
Voor meer gemoedsrust kunt u een volledige diagnose
van de wagen laten uitvoeren vanop uw smartphone,
via de Bluelink app. Zo komt u meteen meer te weten
over de conditie van uw N wagen.

Vind eenvoudig een parkeerplaats
Vind sneller een geschikte plaats en parkeer zonder stress.
Via deze functie kunt u parkeerplaatsen in garages,
op parkeerterreinen en de openbare weg zoeken en
vergelijken.

Deur-tot-deur navigatie
Als u de N wagen moet parkeren voor u uw
eindbestemming hebt bereikt, kunt u de navigatie van
uw auto overdragen naar de Bluelink app. Uw telefoon
zal u dan met behulp van augmented reality verder
begeleiden naar de precieze plaats van uw bestemming.

UW HYUNDAI-VERDELER

www.hyundai.be

$
$
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WAARBORG ZONDER
KILOMETERBEPERKING

*De 5 Jaar Waarborg 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.
Niet bindende foto’s. Korean Motor Company behoudt zich het recht voor de technische karakteristieken,
de prijzen of de uitrusting zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen.
In voege op 01/12/2021. Vervangt PLN03NL van 01/09/2021. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.
Raadpleeg uw verdeler. V.U.: Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich.
Levering volgens beschikbaarheid. PLN04NL

