
KONA Electric



Válts elektromosra! 
Vezess SUV-ot!

Sokoldalú és élvezet vezetni:
a vadonatúj KONA Electric az első 
elektromos kompakt SUV Európában.
Ötvözi a merész és tágas SUV stílust  
a kivételes, akár 482 km-es  
hatótávolsággal * – elektromos  
autózás kompromisszumok nélkül!
 

* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. 
A hatótávolság kis mértékben változhat az útviszonyok,  
a vezetési stílus és a hőmérséklet függvényében.
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Válts elektromosra!  
Stílusosan.  
Indulj és nyűgözd le a világot! Az autó elejét a tervezőcsapat egy olyan letisztult, áramló  
stílusban alkotta meg, amely páratlan az utakon. Az egyedien stílusos zárt hűtőrács  
optimális áramvonalat kölcsönöz az autónak.  A szemet gyönyörködetető külső  
és a jobb légáramlás jegyében tervezett első lökhárító oldalsó légfüggönye a kerékdob  
körüli turbulencia csökkentésével javítja a légáramlást. 
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Válts elektromosra! 
Merülj el benne!
Magabiztos és egyedi. A vadonatúj KONA Electric-et úgy tervezték, hogy megforduljanak utána.  
Az elegáns, áramvonalas formatervezés megjelenik a hátsó lökhárítóban és a keskeny hátsó LED-es 
lámpákban is.  Ami a külsejét illeti, hét színből választhatsz, hogy kifejezhesd egyéniséged.
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Formatervezési újdonságok.
A vadonatúj KONA Electric merész külső formaterve megragadja a szemlélőt az erőt sugárzó,  
szoborszerű formákkal, az elegáns LED-es lámpákkal és az olyan egyedülálló részletekkel,  
amelyek kiemelik a középpontban álló, hangsúlyos Hyundai SUV jelleget.

LED-es hátsó lámpákEgyedi, full LED fényszóró kialakításEgyedülálló, zárt hűtőrács LED-es irányjelzőt tartalmazó külső visszapillantó tükrök
Hátsó lökhárító

Áramvonalas, optimalizált 17”-os könnyűfém keréktárcsa
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Válts elektromosra!
Gyors és erős.
Soha senki nem mondta, hogy az elektromos mobilitásnak unalmasnak kell lennie.  
A teljesen elektromos meghajtáson keresztül azonnal rendelkezésre álló 395 Nm  
nyomatéknak köszönhetően villámcsapásszerűen gyors haladásra képes sportos  
SUV 64 kWh-os verziója 0-100 km/órára mindössze 7,6 másodperc alatt gyorsul.  
Két különböző hajtáslánc rendszerrel érhető el - kiválaszthatod a teljesítmény értéket  
és az általad előnyben részesített hatótávolságot: a 39,2 kWh-os változatot 155 km/óra 
csúcssebességgel, akár 312 km hatótávolsággal. Vagy a 64 kWh-os változatot  
167 km/óra csúcssebességgel, amelynek hatótávolsága akár 482 km, egyetlen töltéssel.*

* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. 
A hatótávolság kis mértékben változhat az útviszonyok, a vezetési stílus és a hőmérséklet függvényében.
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Elektromos hajtáslánc rendszer.
A vadonatúj KONA Electric elektromos hajtáslánc rendszerének gondosan megválasztott komponenseit úgy tervezték, hogy kiváló vezetési jellemzőket és praktikus  
mindennapi vezetési hatótávolságot biztosítsanak. Sőt mi több, az egyedi, elektromos autó platform lehetővé teszi az akkumulátorok helytakarékos integrálását anélkül,  
hogy veszélyeztetnénk az autó tágasságát. Az újonnan kifejlesztett Akkumulátor Hőmérsékletkezelő Rendszernek köszönhetően nő az akkumulátor hatékonysága és élettartama.  
Vízzel hűtött - a klímarendszerre csatlakoztatva, fűtését elektromos fűtőelem biztosítja - ami azt jelenti, hogy jobb teljesítményt biztosít melegben és hidegben is. 

Regeneratív fékezés.
Az intelligens vezetést szolgáló csúcstechnológiával felszerelve a vadonatúj KONA Electric fékenergia-visszanyerő rendszere tölti az akkumulátort, miközben 
a villanymotort a gépjármű lassítására használod.  Visszanyerheted az energiát és eltárolhatod az akkumulátorban, ha beállítod a fékenergia-visszanyerés 
szintjét a kormánykerékre szerelt váltókapcsolókkal. Az Intelligens Regeneratív Fékrendszer az elülső radarérzékelőket használja a regeneratív fékezés  
szintjének automatikus szabályozásához, így reagál az előttünk haladó forgalom mozgására, annak megfelelően csökkentve a sebességet.

Intelligens regeneratív fékezés

Regeneratív fékezés

12 13



Válts elektromosra!
Könnyű töltéssel.
Töltsd fel otthon, éjszaka vagy tölts rá útközben egy gyorstöltő állomáson!
Az otthoni hálózati csatlakozódtól vagy a legközelebbi gyorstöltő állomás típusától  
függően a vadonatúj Kona Electric rugalmas töltési lehetőségek széles skáláját nyújtja.   
A csúcstechnológiát képviselő akkumulátorkezelő rendszer teljes kontrollt biztosít.  
A programozható töltési lehetőségeknek köszönhetően testre szabhatod töltési  
időpontjaidat, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek az időbeosztásodnak  
és pénztárcádnak. 
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Normál töltés (AC).
Háztartási fali töltődobozhoz vagy AC töltőállomásra csatlakoztatva a nagy hatótávolságú akkumulátortelep  
teljes töltése 9 óra 35 percet, a rövidebb hatótávolságú akkumulátoré pedig 6 óra 10 percet vesz igénybe.   
Az autót csatlakoztathatod egy szabványos háztartási dugaszolóaljzatba is az ICCB-kábel (integrált kábelen  
belüli vezérlési doboz) felhasználásával, 19 ill. 31 órás töltési idővel. A KONA Electric fel van szerelve egy 7,2 kW-os 
fedélzeti töltővel is, amely átalakítja a fali csatlakozóaljzatból érkező váltóáramot egyenárammá, amely  
a gépjárműben lévő akkumulátort tölti.

 64.0kWh  9 ó 35 perc*

 39.2kWh  6 ó 10 perc*

Normál töltés (7,2 kW)

* Az akkumulátor 80%-os töltöttségi szintjéig.

Gyorstöltés (DC).
100 kW-os egyenáramú (DC) gyorstöltő állomás használata esetén a KONA Electric lítium-ionos polimer  
akkumulátora 80%-os töltöttségi szintjének eléréséhez (SOC) mindössze 54 perc szükséges mindkét  
rendelkezésre álló erőátviteli rendszer változat esetében.  Amennyiben egy 50 kW-os állomáshoz  
csatlakoztatod az autót, a 39 kWh-s akkumulátor töltési ideje 57 perc, a 64kWh-s változaté pedig 75 perc.

  100kW   50kWh

 64.0kWh  54  perc*  75  perc*

 39.2kWh  54  perc*  57  perc*

Gyorstöltés

* Az akkumulátor 80%-os töltöttségi szintjéig.
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Válts elektromosra! Tágasan. 
Tágas és sokoldalú: a vadonatúj KONA Electric nem köt kompromisszumot a térrel - olyan tágas belteret  
kínál Neked, amelyet nem várnál egy elektromos autótól.  Dőlj hátra és engedd el magad, bőséges hely  
van öt felnőtt számára.   A részletekre összpontosító figyelem is különlegessé teszi ezt az autót.  
Fedezd fel az autó minden pontján kiváló minőségű anyagoknak köszönhető kivételes komfortérzetet,  
mely örömmel és a kifinomultság érzésével tölt el. A még nagyobb kényelemért, 10 irányban motorosan 
állítható, fűtéssel és szellőztetéssel felszerelt vezető ülés, valamint 8 irányban állítható ülés áll a jobb első  
utas rendelkezésére.
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Válts elektromosra! 
Csomagokkal.
A vadonatúj KONA Electric-et úgy alakították ki, hogy mindaz beleférjen, amit Te és mozgalmas életed rábíz. 
Hatalmas helyet kínál mind az utasok, mind a csomagok számára, 332 literes kapacitású csomagtérrel (VDA). 
Egyszerűen bővíthető: a hátsó, osztott ülések másodpercek alatt előre dönthetők, tágas, 1114 literes  
csomagteret teremtve, amely tökéletes a hétvégi kirándulásokhoz.  Attól függően, mit vinnél magaddal,  
a tetősín teherbírása akár 80 kg, amire tetőcsomagtartót is fel tudsz szerelni, hogy ne kelljen semmit  
itthon hagynod. A hagyományos sebességváltókar helyére négy elektronikus előválasztó gomb került,  
amely helyet hagy a személyes tárgyak tárolására a középkonzol alatt.

Középkonzol Csomagtartó

Hyundai tetőbox (tartozék)
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Válts elektromosra! 
Csúcstechnológiával.
Nem számít mik a céljaid, a vadonatúj Kona Electric innovatív technológiákat kínál, amelyek 
megkönnyítik az életed.  A prémium minőségű KRELL hangrendszer kiváló hangzást és stílusos  
zenehallgatást  biztosít. A mutatós, 8”-os, lebegő érintőképernyő 3D navigációt kínál, ingyenes,  
7 éves LIVE Services előfizetéssel, mely valós idejű forgalom, időjárás, POI és sebességmérési 
információkat szolgáltat*. Beépített tolatókamerával rendelkezik, amely dinamikus terelővonalakkal 
könnyíti meg a parkolást.  A rendszer Apple CarPlay™ és Android Auto™ alkalmazással is rendelkezik, 
így telefonodat csatlakoztatva a nagy kijelzőn vetítheted ki a telefonodon lévő zenéket és  
alkalmazásokat.

Az Apple CarPlayTM az Apple Inc. bejegyzett védjegye, az Android AutoTM a Google Inc. bejegyzett védjegye.

* A sebességmérő kamerára figyelmeztető funkció nem minden országban érhető el.

Prémium minőségű KRELL hangrendszer
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Nyomógombos elektronikus előválasztó  
Minden, amire csak szükséged van, egyetlen gombnyomással elérhető - válts előremeneti,  
hátrameneti fokozatba vagy üresbe, és parkolj egyszerűen a középkonzolon kényelmes  
helyen elhelyezkedő gombok segítségével. Az elektromos parkolófék is itt található.

A 8”-os érintőképernyő 
A rendszer magában foglalja a 3D navigációt, az Apple CarPlay™ és  Android Auto™ alkalmazásokat, valamint  
egy ingyenes, 7 éves LIVE Services előfizetést, mely valós idejű forgalom, időjárási, sebességmérési és POI  
információkat szolgáltat*.

*A sebességmérő kamerára figyelmeztető funkció nem minden országban érhető el.
Az Apple CarPlayTM az Apple Inc. bejegyzett védjegye, az Android AutoTM a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Head-up kijelző (HUD) 
A könnyű láthatóság érdekében kiemelkedő fényerővel bíró, új kijelző segíti a biztonságos vezetést olyan fontos 
információk közvetlenül a látótengelyedben való megjelenítésével, mint például a sebesség, a navigációs parancsok  
és a figyelmeztető lámpák. A kormánykerék melletti nyomógombbal történő aktiválással a felnyíló plexi - amikor  
nem használod - eltűnik a műszerfalban.

 Új 7”-os műszerfal  
Az innovatív, 7”-os digitális műszerfal jelzi a meghajtási üzemmódot és figyeli az energiaáramlást, valamint az akkumulátor töltöttségi szintjét. 
Elég egyetlen pillantást vetni a műszerfalra és máris láthatod, miként befolyásolja vezetési stílusod a meghajtási módot.

Válts elektromosra! Kényelmes irányíthatósággal.
Mindent úgy alakítottuk ki, hogy a kezedben legyen az irányítás - a vadonatúj KONA Electric számos olyan intelligens technológiával rendelkezik, amelyek biztonságosabbá 
és megnyugtatóbbá teszik a vezetést - mint pl. a head-up kijelző, a kényelmes, elektronikus előválasztó és a magasan elhelyezett, lebegő érintőképernyő a jobb láthatóság  
és könnyű hozzáférés érdekében.

26 27



A fejlett vezetéstámogató rendszerünket magába foglaló HyundaiSmartSense-szel felszerelt vadonatúj KONA Electric a szegmens legmodernebb aktív 
biztonsági technológiával rendelkezik - a biztonságosabb és nyugodtabb vezetés érdekében. Az ütközések elkerülésére szolgáló automatikus fékezéstől 
kezdve a sávtartáson át, a holttérben lévő járművek észleléséig képes figyelmeztetni a vezetőt az út közben felmerülő lehetséges veszélyekre.

Autonóm Vészfékező Rendszer (AEB) gyalogosfelismerő 
móddal. 
Az AEB rendszer az előre felszerelt kamerát és a radaros  
érzékelőt használja a jármű előtt haladó forgalom  
megfigyelésére. Amennyiben egy lehetséges ütközés 
veszélyét vagy gyalogos jelenlétét észleli a jármű előtt, 
akkor figyelmezteti a gépjárművezetőt, és ha szükséges 
akkor automatikusan lelassítja vagy megállítja a járművet.

Aktív Sávtartó Rendszer (LKA). 
Az alapfelszereltség részét képező rendszer a jármű elején 
elhelyezett kamerát  használja az útra felfestett vonalak 
figyelésére. Nem szándékos sávváltás esetén figyelmez-
teti a gépjármű vezetőjét és ellenkormányoz, hogy a 
járművet a sávon belül tartsa.

Sávtartó Asszisztens (LFA) Adaptív Sebességtartó 
Automatikával (ASCC). 
A vadonatúj KONA Electric Sávtartó Asszisztens funkcióval 
is rendelkezik. Bekapcsolás után a rendszer az elülső 
kamerát használja arra, hogy a gépjárművet a sáv közepén 
tartsa. Az LFA az Intelligens Sebességtartó Automatika 
rendszerrel együtt működik, a legmagasabb szintű 
vezetési kényelem érdekében (0-150 km/óra tartományban).

Holttérfigyelő rendszer (BSCW) Sávváltás Asszisztenssel 
(LCA).  
A hátsó lökhárító aljába szerelt két radarérzékelő 
használatával, a rendszer figyelmeztet a holttérben  
lévő forgalomra. Amennyiben irányváltást kísérelsz meg 
ilyen helyzetben, a rendszer a veszélyről hangjelzéssel 
figyelmeztet.

Full LED-es világítási technológia. 
A Távolsági Fényszóró Asszisztens (HBA) érzékeli mind  
a szembejövő, mind pedig az ugyanabban a sávban az 
autó előtt haladó járműveket éjszaka. Ennek megfelelően 
lekapcsolja a távolsági fényszórót és tompított fényre vált.  
A Statikus Kanyarkövető Fényszóró (SBL) kanyarodáskor 
megvilágítja a jármű előtti területet, így javítva a látási 
viszonyokat éjszaka.

Mögöttes Keresztirányú Forgalomfelügyelet (RCCW). 
Szűk parkolóhelyről történő kitolatáskor, a hátsó  
keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer  
csökkenti az ütközés kockázatát. A hátul elhelyezett  
2 radarérzékelő segítségével a rendszer figyelmeztet 
bármilyen közeledő keresztirányú forgalomra.

Intelligens, Sebességkorlátozásra Figyelmeztető 
Rendszer (ISLW). 
Az Intelligens, Sebességkorlátozásra Figyelmeztető 
Rendszer (ISLW) az elülső kamerát és a navigációs 
rendszertől kapott információkat használja a közúti 
jelzőtáblák azonosítására, a sebességkorlátozások és 
előzni tilos táblák valós időben történő megjelenítésére. 
Az információ megjelenik mind a navigációs rendszer 
kijelzőjén, mind a TFT kijelzőn.

Vezető Éberségének Csökkenésére Figyelmeztető 
Rendszer (DAW). 
Ez, az alapfelszereltség részét képező rendszer  
a biztonságot és a kényelmet egy teljesen új szintre emeli 
azáltal, hogy folyamatosan figyeli és elemzi a vezetési 
szokásokat. Amennyiben a rendszer figyelemhiányra  
utaló viselkedési jeleket észlel, akkor a rendszer (DAW) 
hangjelzéssel, valamint a műszerfalon megjelenő  
üzenettel figyelmezteti a vezetőt.

Élvezd a fokozott biztonságot és a kevesebb stresszt az úton.   
Az Intelligens Sebességtartó Automatika a Stop & Go funkcióval tartja az előtted haladó gépjárművektől a beállított távolságot, automatikusan csökkentve vagy növelve a sebességet - még araszoló forgalomban is.
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Belső színek és ülésvarrások

Black egytónusú Grey Blue három tónusú

Fekete textilbőr Fekete szövet Szürke bőr Szürke textilbőrFekete bőr

Fekete bőr Fekete textilbőr Fekete szövet Szürke bőr Szürke textilbőr

Külső színek

Chalk White

Tangerine Comet 

Galactic Grey

Acid Yellow

Dark Night

Pulse Red

Ceramic Blue
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* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. A hatótávolság kis mértékben változhat az útviszonyok, a vezetési stílus és a hőmérséklet függvényében.
* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. A hatótávolság kis mértékben változhat az útviszonyok, a vezetési stílus és a hőmérséklet függvényében.

Akkumulátor csomag opciók
A vadonatúj KONA Electric a választási lehetőségről szól és a teljesen elektromos hajtáslánc rendszer esetében 
két akkumulátor opció érhető el, mindkettő kiváló vezetési jellemzőket biztosít. 

Válaszd a 64 kWh-s akkumulátort és élvezni fogod a valóban lenyűgöző, akár 482 km-es hatótávolságot – és a 204 LE leadott teljesítménnyel - a bőséges erőt is.  Vagy választhatod a 39 kWh-s akkumulátort is, amely hatótávolsága  
akár 312 km, energikus, 136 LE teljesítménnyel.  Bármelyik lehetőséget választod, nem kell kompromisszumot kötnöd a tér miatt, az akkumlátor-telepek formatervbe történő intelligens beillesztésének köszönhetően.  

64,0 kWh

482 km*

150 kW / 204 LE

39,2 kWh

312 km*

100 kW / 136 LE

15
70

 m
m

Méretek és specifikációk

  1564 mm
1800 mm

1575 mm2600 mm
4180 mm

Típus 64,0 kWh 39,2 kWh

VILLANYMOTOR

Motor típus Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM) Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM)

Max. Teljesítmény (kW) 150 100

Max. Teljesítmény (LE) 204 136

Max. Nyomaték (Nm) 395 395

Max. Nyomaték (lb-ft) 290,4 290,4

AKKUMULÁTOR

Típus Lítium-ionos polimer Lítium-ionos polimer

Kapacitás (kWh) 64,0 39,2

Leadott teljesítmény (kW) 150 104

Energiasűrűség  (kWh/kg) 141,3 124,4

Feszültség (V) 356 327

FEDÉLZETI TÖLTŐ (OBC)
Max. kapacitás (kW) 7,2 7,2

Teljesítmény sűrűség  (kVA/ℓ) 0,7 0,7

TELJESÍTMÉNY
Max. Sebesség (km/h) 167 155

Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 7,6 9,7

GAZDASÁGOS ÜZEMANYAG FELHASZNÁLÁS 
/CO2 KIBOCSÁTÁS

Kombinált CO2 (g/km) 0 0

Hatásfok (Wh/km) 143 139

Teljesen elektromos hatótávolság* 482 km 312 km

TÖLTÉSI IDŐ
Alapfelszereltség Kb. 9 óra 35 perc Kb. 6 óra 10 perc

Gyorstöltés
50 kW Kb. 75 perc Kb. 57 perc

100 kW Kb. 54 perc Kb. 54 perc

SÚLY
Üres súly (kg) 1,685 – 1,743 1,535 – 1,593

Tetőcsomagtartó terhelés (kg) 80 80
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Élvezd a legjobbat  
mindkét világból!
Régebben nem gondolták komolyan, hogy ez valóban  
megteremthető - csak az álmodozók hittek benne.  
De a technológia létrejött. A vadonatúj KONA Electric-kel  
élvezheted a SUV kényelmét és sokoldalúságát és egyúttal  
a teljesen elektromos, akár 482 km-es hatótávolságot is*!   
A nyugalom, teljesítmény és technológia dinamikus  
kombinációjával ez a SUV sok szempontból tökéletes.  
Hatékony és szép, egyedi stílusával kiemelkedik  
a tömegből, de technológiája révén mérföldes előnye van  
a kategóriájában. Rajta, élvezd a legjobbat mindkét világból!  
Fedezd fel a lehetőségeket online - vagy csak állj meg  
a helyi Hyundai márkakereskedésnél egy tesztvezetésre  
és tapasztald meg a különbséget saját magad. 

* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. A hatótávolság kis mértékben változhat az útviszonyok,  
a vezetési stílus és a hőmérséklet függvényében.
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Márkakereskedő pecsétje

1 A Hyundai 5 éves kilométerkorlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által  
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete  
is tartalmazza. 
2 8 év vagy 200000 km garancia a gépjármű akkumulátorra. A helyi vonatkozó feltételek és kikötések is 
érvényesek. Vedd fel a kapcsolatot a hivatalos Hyundai márkakereskedőddel, ha további tájékoztatást  
szeretnél.

A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, 
és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet 
a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon 
elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes esetekben  
felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel.  
A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, 
illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon a Hyundai márkakereskedőjéhez.


