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Laurien Vest 
schrijft over business fashion. laurien@mt.nl  

Hyundai Veloster
Prijs vanaf € 23.995
Bij de dealer vanaf juli
Voor hetzelfde geld Peugeot 207 CC, 
Seat Exeo ST, Ford Nieuwe Focus 
Trend Sport

DINKy toy
Door Peter van Lonkhuyzen

Het blijft wennen: Zuid- 
Koreaanse auto’s waarin 
je je kunt laten zien. De 
Veloster is de nieuweling 
van het hard aan de weg 

timmerende Hyundai. Deze auto gaat 
hoge ogen gooien, niet vanwege zijn 
derde portier (gimmick) of zijn lage 
CO2-verbruik (inmiddels commodity), 
maar om zijn frisse-en-toch-sportieve 
verschijning. Hyundai richt zich op de 
DINK’s: double income, no kids. Maar 
met zijn extra rechter zijdeur is het 
kinderzitje, mocht het er toch van 
 komen, geen probleem. 
De Veloster is een zeer comfortabel 
wagentje dat aan de weg kleeft en 
 bovendien van een stijlvol interieur is 
voorzien (geen goedkoop plastic, 
 zoals oudere Koreanen). Het start- 
stopsysteem draagt eraan bij dat de 
auto het energielabel A opgeplakt 
krijgt. ‘Veel extra’s voor een lage prijs’ 
is Hyundai’s verkoopargument,  zodat 
de Veloster ook in de basisuitrusting 
verrassend compleet is (met onder 
meer een 7-inch scherm voor zijn 
 navigatiesysteem en 5 jaar garantie). 
Vooralsnog wordt de Veloster op de 
markt gebracht met één motor: een 
1,6 liter GDI. Maar sommige DINK’s 
wachten misschien nog liever op de 
turboversie, want zonder kids mág je 
nu en dan nog flink accelereren.

 NIeuw bLIK

Voor hem
Met de komst van de iPad2, iPhone5, 
en Joost mag weten wat voor moois 
Jobs nog meer uit zijn iMouw schudt, 
dreigen sommigen te verzuipen in de 
 wereld van slimme technologie. We 
synchroniseren ons de hele dag een 
breuk en raken in paniek als er geen 
netwerk in de buurt is om al die 
 gadgets aan te hooken. Gelukkig 
 bundelden twee knappekoppen uit 
Italië alle – oké, de meeste – mannen-
wensen en ontwierpen de i’m: een 
horloge waarmee u kunt bellen, 
 mailen, facebooken, het weer in de 
gaten houden, koersen  peilen, apps 
en muziek downloaden, foto’s kijken 
en meer. En dat alles beschermd 
door een multi-touch screen van 
 gebold  saffier glas, vanaf september 
te koop in vijf mogelijke  kleuren en 
een paar gelikte ontwerpen. Er hangt 
een  stevig prijskaartje aan, maar dan 
heeft u wel de moderne versie van 
Kit aan uw pols zitten. 
Prijs: van € 599,- tot € 11.999+

Voor haar
Spaarlampen, hybride  auto’s, wind-
molens, Segways: ondernemers 
 verzinnen de gekste en mooiste 
 dingen om ons milieu te beschermen 
tegen onszelf. Tassenfabrikant Noon 
Bags verzon ook iets om het credo 
‘Een beter milieu begint bij jezelf’ 
een modieus karakter te geven: een 
fraaie tas met flinterdunne zonne-
panelen waar apparatuur via een 
usb-poort schoon mee opgeladen 
kan worden.  Telefoons, tablets en 
andere gear  tanken bij terwijl u naar 
de volgende afspraak fietst. De 
 panelen zijn waterdicht en bewaren 
energie tot zo’n drie dagen lang. De 
tassen zijn bovendien handgemaakt 
van natuurlijke mate rialen en 
 verkrijgbaar in allerlei  modellen, van 
laptoptas tot duffle bag. Zelfs top-
designers als Diane von Furstenberg 
en Tommy Hilfiger maakten er een 
paar. Wie nu nog niet overstapt op 
groen…
€ 400,-

Multifunctie
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