KONA electric

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade eller ha utrustning som är specifik för
en viss variant. All utrustning är eventuellt inte tillgänglig i Sverige.
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Kör elektriskt. Kör SUV.
Flexibel och rolig att köra.
Det är en bra beskrivning av nya Hyundai
KONA electric. Europas första kompakta
SUV med elmotor.
Den kombinerar en smart SUV-design med
generösa utrymmen, hög driftsäkerhet och
en räckvidd upp till 449 km (WLTP)*.
Det är dags att köra elektriskt.

* Baserat på WLTP-körcykeln (64 kWh batteri).
Räckvidden påverkas bland annat av körmönster.
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Kör elektriskt. Med stil.
Var beredd att få många beundrande blickar. Med KONA electric visar du inte bara att elbilar
är framtiden, utan också att de kan vara snyggt designade. Den unika, slutna frontgrillen är inte
bara elegant, utan också aerodynamisk. De diskreta men markerade luftintagen kyler batteriet
och förhöjer utseendet, samtidigt som de minskar turbulensen kring framhjulen.

4

5

6

Kör elektriskt. Och färgstarkt.
Modern och unik. Nya KONA electric väcker uppmärksamhet på gator och torg. De smarta LEDbakljusen smyger sig runt hörnet och vidare ut på bakluckan. Välj bland sju karossfärger och tre
kontrasterande takfärger för att skapa en helt egen kombination. Som passar din stil.
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Design med klass.
Nya KONA electric har en kraftfull SUV-design med skarpa linjer och smarta LED-detaljer.

Unik, sluten grill med dolt ladduttag.
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Eleganta dubbla LED-framljus (tillval).

LED-bakljus.
Sidospeglar med LED-blinkers.
Här med kontrastfärgat fäste (tillval).

Bakre stötfångare.
Kontrastfärgat tak (tillval).

17-tums däck med aerodynamiska lättmetallfälgar.
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Kör elektriskt.
Med en flygande start.
Det är roligt att köra elektriskt. Så fort du trycker ned gaspedalen har du ett vridmoment på 395 Nm till förfogande som fortplantar sig direkt ned i asfalten. Det ger
en sportig och rolig körupplevelse.
Du kan också välja att köra mer ekonomiskt. Via den intuitiva pekskärmen kan du
löpande följa din förbrukning och byta mellan olika körlägen.
Välj mellan två varianter: Med ett 39 kWh batteri är toppfarten 155 km/h och räckvidden 289 km*. Med ett batteri på 64 kWh får du en toppfart på 167 km/h och kan
köra hela 449 km* på en enda laddning.
*WLTP-körcykeln
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Kör elektriskt.
Hyundai KONA electric är konstruerad från grunden på en plattform som är utvecklad för elbilar. Det betyder att varje komponent är noggrant utvald och
placerad för att ge optimalt utrymme och bästa möjliga räckvidd. Det nyutvecklade batterivärmesystemet förbättrar effektiviteten och förlänger batteriets
livslängd. Batteriet kyls vid behov med vatten från luftkonditioneringsanläggningen och hålls varmt med hjälp av det elektriska värmesystemet så att du får
bättre prestanda båda kalla och varma dagar.
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Regenerativa bromsar.
Hyundai KONA electric har regenerativa bromsar som laddar batteriet medan du kör. Genom att bromsa med motorn återvinner KONA electric bilens rörelse
energi. Du kan välja hur mycket energi du vill omvandla med ett reglage på ratten. Bilen kan också själv justera bromskraftsåtervinningens nivå med hjälp av
en radar i bilens front.

Bromskraftsåtervinning

Smart bromskraftsåtervinning
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Kör elektriskt.
Med enkel laddning.
Ladda hemma över natten eller fyll på vid en av alla allmänt tillgängliga laddstolpar. KONA
electric erbjuder en mängd olika laddningsalternativ. Det avancerade batteristyrsystemet ger
dig hela tiden full överblick. Programmera din laddning så att den passar dig och din vardag.
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Standardladdning (växelström).
Anslut din KONA electric till din laddbox när du kommer hem. Då är den fulladdad och klar nästa morgon.
Du kan räkna med 6–9 timmar för en full laddning, beroende på batteripaket och laddare. Du kan också
koppla in din KONA electric till ett vanligt vägguttag. Det rekommenderas dock endast för nödladdning.

Standardladdning (7,2 kW)
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64,0 kWh

9 h 35 min*

39,2 kWh

6 h 10 min*

Snabbladdning (likström).
Hyundai KONA electric kan också laddas med en snabbladdare (100 kW likström). Det moderna litiumjonpolymerbatteriet tar bara 54 minuter att ladda till 80 % (SOC). På en 50 kW laddstation kan du förvänta dig en laddtid på
runt 57 minuter för 39 kWh-batteriet och 75 minuter för 64 kWh-batteriet. Dessa siffror gäller under förutsättning
att batteriet är helt tomt.

Snabbladdning
		

100kW

50kW

64,0 kWh

54 min*

75 min*

39,2 kWh

54 min*

57 min*

* Till 80 % laddning (SOC)
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Kör elektriskt. Med mer plats.
Elbilar är inte direkt kända för att vara rymliga. Men Hyundai KONA electric kompromissar inte med utrymmet.
Här finns gott om plats för fem vuxna och ett bagageutrymme på 322 liter. Det är möjligt eftersom Hyundai har
byggt KONA electric som en elbil från grunden och därför kunnat utnyttja varje centimeter optimalt.
Prova själv och bli överraskad av det generösa utrymmet både fram och bak.
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Kör elektriskt.
Med extra bagage.
Hyundai KONA electric är designad att få plats med det mesta. Den rymmer fem personer och har ett bagage
utrymme på 322 liter (VDA). Om du fäller ett eller båda baksätena växer utrymmet till hela 1 114 liter. Behöver
du ännu mer plats? Kombinera de smarta takrelingarna med lasthållare och exempelvis en takbox eller
cykelhållare. Du kan lasta hela 80 kg på taket.

Hyundai takbox (tillbehör)

Mittkonsol

Bagageutrymme
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Kör elektriskt.
Var uppkopplad.
Vart du än är på väg vill du hålla kontakten med omvärlden. Oavsett om det är för att berätta om
din nya bil, lyssna på din favoritmusik eller använda navigationssystemet för att komma fram till ditt
resmål. Hyundai KONA electric gör det enkelt för dig. Anslut din smartphone via Bluetooth eller Apple
CarPlay™ och få perfekt överblick över alla funktioner på den 7 eller 8 tum stora pekskärmen. Vill du
ha mer bas? Med en premiumljudanläggning från Krell (tillval) får du ett imponerande ljud i din KONA.
Du kan också välja smarta navigationskartor över hela Europa. Systemet är på svenska och guidar dig
tydligt genom trafiken. Och du får hela 10 års gratis kartuppdateringar på köpet (tillval).
Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

Premiumljudanläggning från Krell (tillval).
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7 tums pekskärm med Apple CarPlayTM
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Kör elektriskt. Med hög komfort.
KONA electric snålar inte med utrustningen. Här finns mängder av teknik som hjälper dig i vardagen och dessutom ser bra ut. Ta till exempel den eleganta 8 tum stora pekskärmen
(tillval) som kan visa en rad funktioner och inställningsmöjligheter. Eller den smarta Head up-displayen som dyker upp när du startar bilen och gör att du slipper att ta ögonen
från vägen (tillval).

Head up-display (HUD) – håll ögonen på vägen samtidigt som du ser viktig information som hastighet och varningar.
Displayen kan även användas för navigation (tillval).
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8 tums pekskärm med DAB+-radio, Apple CarPlay™ och navigation (tillval).

Växelväljare – byt växel med en knapptryckning. Smidigt placerad i mittkonsolen.
Här hittar du också den elektriska handbromsen.

Digital instrumentpanel – ger överblick över förbrukning, hastighet och annan viktig information på den digitala displayen. Displayen ändrar
också utseende efter valt körläge.
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Nya KONA electric erbjuder Hyundai SmartSense – ett avancerat paket med säkerhetsfunktioner och förarassistans. Med Hyundai SmartSense
får du automatisk nödbromsassistans med fotgängardetektion, aktiv filhållningsassistans och trötthetsvarnare. Dessutom finns funktioner
som skyltigenkänning och mycket mer (tillval).

Njut av en mer avkopplande körning med adaptiv farthållare. Bilen sänker automatiskt hastigheten när trafiken bromsar in och accelererar själv upp till angiven hastighet så snart trafiken börjar flyta på igen.
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Automatisk nödbromsassistans (AEB)
med fotgängardetektion.
En radar i frontgrillen i kombination med en kamera i vind
rutan ser till att KONA electric automatiskt bromsar för fotgängare som du kanske inte upptäckt.

Filhållningsassistans (LKAS).
Filhållningsassistans använder kameran i vindrutan för att
identifiera körfilerna på vägen. När systemet är aktiverat
och bilen är på väg att korsa en linje utan att blinka korrigeras riktningen automatiskt så att du håller dig i rätt fil.

Adaptiv farthållare (ASCC).
Med hjälp av en radar i frontgrillen bibehåller och reglerar
den adaptiva farthållaren bilens hastighet. Systemet har
även en Stop & Go-funktion som gör att bilen startar så
snart trafiken börjar rulla efter ett stopp och accelererar upp
till vald hastigheten så snart det finns tillräckligt utrymme.

Dödavinkelvarning (BSD).
Sensorer i de bakre flyglarna gör att KONA electric känner av
trafiken bakom dig. Vid filbyte varnas du med en akustisk
signal om ett annat fordon befinner sig i döda vinkeln.

LED-strålkastare (tillval).
LED-strålkastare lyser upp vägen bättre och de statiska
kurvljusen ger högre säkerhet i varje sväng. Inklusive
helljusassistans.

Varning för korsande trafik (RCTA).
När du backar ut från en parkeringsficka kan det vara
svårt att ha översikt. KONA electric gör det enklare för dig.
Systemet varnar på displayen och med en akustisk signal
om det kommer korsande trafik.

Skyltigenkänning.
Via navigationssystemet får KONA electric information
om vägskyltar. De aktuella skyltarna visas på displayen
(tillval).

Trötthetsvarnare.
Med hjälp av en avancerad analys av din körning upp
täcker KONA electric om din uppmärksamhet börjar brista
och visar på displayen att det kanske är dags för en paus.
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Interiör.

Svart inredning

Grå inredning

Läder- och konstlädersäten i svart

Tyg- och lädersäten i svart

Tygsäten i svart

Läder- och konstlädersäten i grått

Tyg- och lädersäten i grått

Svart

Kombination

Svart

Grå

Grå

30

Exteriörfärger.

Galactic Grey (standard)

Acid Yellow (metallic)

Chalk White (metallic)

Ceramic Blue (pearl)

Dark Night (pearl)

Tangerine Comet (pearl)

Pulse Red (metallic)

Takfärger*

Chalk White

Dark Night

Phantom Black

*Alla färger kan inte kombineras med kontrastfärgat tak. Se separat produktblad eller fråga din återförsäljare.
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Batteripaket
Välj mellan två kraftfulla batteripaket med hög effekt, driftsäkerhet och räckvidd.

64.0 kWh

39.2 kWh

449 km*

289 km*

150 kW (204 hk)

100 kW (136 hk)

Välj 64 kWh batteripaket för en räckvidd på upp till 449 km (WLTP) och en elmotor på 204 hk med imponerande kraft och vridmoment. Eller välj 39,2 kWh batteripaket för en räckvidd på 289 km (WLTP) och 136 hk – tillräckligt för din vardags
körning. Vad du än väljer får du smart SUV-design, mycket plats och hög driftsäkerhet på köpet.
* Räckvidden baseras på WLTP-körcykeln. Faktisk räckvidd beror på körmönster, utomhustemperatur och användning av
komfortutrustning, t.ex. klimatanläggning, stolsvärme m.m.
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1.570 mm

Dimensioner och specifikationer.

2.600 mm
4.180 mm

1.564 mm
1.800 mm

Typ
Motortyp

ELEKTRISK MOTOR

PRESTANDA

Elektrisk (AC) synkronmotor

150

100

Effekt (hk)

204

136

Vridmoment (Nm)

395

395

Litiumjonpolymer

Litiumjonpolymer

64,0

39,2

Effekt (kW)

170

104

Energi (kWh/kg)

141,3

124,4

Volt (V)

356

327

Ombordladdare (kW)

7,2

7,2

Toppfart (km/h)

167

155

Acceleration 0-100 km/t (sek)

7,6

9,7

CO2 blandad körning (g/km)

FÖRBRUKNING

Elförbrukning, blandad (kWh/km)
Räckvidd*
Typ 2, 32A (AC)

LADDTIDER
VIKT

39,2 kWh

Elektrisk (AC) synkronmotor

Kapacitet (kWh)

OMBORDLADDARE (OBC)

69,0 kWh

Effekt (kW)

Typ

BATTERI

1.575 mm

Snabbladdare

0

0

14,3

13,9

449 km

289 km

Ca. 9 t 35 min.

Ca. 6 t 10 min.

50 kW

Ca. 75 min.

Ca. 57 min.

100 kW

Ca. 54 min.

Ca. 54 min.

2.170

2.020

80

80

0

0

Totalvikt (kg)
Max taklast (kg)
Dragvikt (kg)

* Räckvidden baseras på WLTP-körcykeln. Faktisk räckvidd beror på körmönster, utomhustemperatur och användning av komfort
utrustning, t.ex. klimatanläggning, stolsvärme m.m.
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Upptäcks det bästa
av två världar.
Nu kan du få det bästa av två världar – ta chansen och
upplev smart SUV-design med läckra detaljer och en unik
körupplevelse med 204 hk elmotor och en räckvidd på
upp till 449 km (WLTP)*.
Det är inte längre en framtidsvision. Hyundai KONA electric
ger dig all den räckvidd du behöver. Plats för både dig och
resten av familjen. Och en garanti och driftsäkerhet som
ingen annan kan matcha.
Välkommen ombord. Kör elektriskt.

* Räckvidden baseras på WLTP-körcykeln. Faktisk räckvidd beror på körmönster, utomhustemperatur och användning av komfortutrustning,
t.ex. klimatanläggning, stolsvärme m.m.
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Återförsäljare

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka gäller för bilar som sålts av en auktoriserad Hyundai-återförsäljare till
slutkund enligt beskrivningen i garantihäftet under ”Hyundais garantibestämmelser”, som finns tillgänglig
på www.hyundai.dk/mediecenter/manualer.
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Hyundai batterigaranti gäller i åtta år eller upp till 200 000 km. Se mer information i garantihäftet.
Uppgifterna i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilarna som visas kan
vara extrautrustade eller ha utrustning som är specifik för en viss variant. All utrustning är eventuellt inte
tillgänglig i Sverige. Med förbehåll för tryckfel. Fråga alltid din återförsäljare om specifikationer och utrustning på önskad modell.

