
KONA electric

Produktfakta (prel.)



MODELLPROGRAM

Motor Drivmedel Växellåda Drift Utrustningsnivå Lagerförd

Elmotor 136 hk (batteri 39 kWh) El Automatisk (reduceringsväxel) Framhjulsdriven (2WD) Comfort Fabriksbeställning

Elmotor 136 hk (batteri 39 kWh) El Automatisk (reduceringsväxel) Framhjulsdriven (2WD) Premium Fabriksbeställning

Elmotor 204 hk (batteri 64 kWh) El Automatisk (reduceringsväxel) Framhjulsdriven (2WD) Premium Fabriksbeställning

Elmotor 204 hk (batteri 64 kWh) El Automatisk (reduceringsväxel) Framhjulsdriven (2WD) PremiumPlus Lagerförd



FÖRSÄKRINGSKLASSNING (TILLÄMPAD AV HYUNDAI FÖRSÄKRING)

KONA electric ej fastställd

FORDONSSKATT

KONA electric 360 kr

KLIMATBONUS

KONA electric 60 000 kr

*För taxi, hyrbilar, budbilar och liknande gäller särskilda garantibestämmelser. Säkerställ aktuell information med din Hyundaihandlare.

GARANTIER*

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

8 års Batterigaranti (upp till 20 000 mil)

5 års Vägassistans

5 års Lackgaranti

3 års Vagnskadegaranti

12 års Garanti mot genomrostning



*  Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga energiförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.
** Laddtiderna är teoretiska och kan variera något.

MOTORDATA

electric electric long range

Typ Elektrisk (AC) synkronmotor Elektrisk (AC) synkronmotor

Effekt hk (kW) 136 (100) 204 (150)

Vridmoment Nm 395 395

Batteri

Drivbatteri Volt/typ 327/Litiumjonpolymer 356/Litiumjonpolymer

Effekt kWh/kW 39,2/104 64/170

Vikt kg 316 453

Laddning**

Ombordladdare kW 7,2 7,2

Typ 2, 32A (AC) 0-100% 6 tim 10 min 9 tim 35 min

Snabbladdare 50 kW (DC via CCS uttag) 0-80% 57 min 75 min

Snabbladdare 100 kW (DC via CCS uttag) 0-80% 54 min 54 min

Laddkabel 6/9/12A Typ 2 laddkabel m. kontrollbox för hemmaladdning i vanligt uttag (Schuko) Typ 2 laddkabel m. kontrollbox för hemmaladdning i vanligt uttag (Schuko)

Prestanda

Toppfart  km/h 155 167

Acc. 0-100 km/h  sek 9,7 7,6

Bränsle och Miljö*

Bränsle El El

Elförbrukning, blandad kWh/100 km 13,9 14,3

Elförbrukning, stad kWh/100 km 10,6 11,2

Räckvidd NEDC km 345 546

Räckvidd WLTP km 312 482

Kraftöverföring

Växellåda Automatisk (reduceringsväxel) Automatisk (reduceringsväxel)

Körlägen EcoPlus/Eco/Normal/Sport EcoPlus/Eco/Normal/Sport

Drivning Fram Fram

Chassi

Hjulupphängning, fram McPherson-typ med skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare och krängningshämmare.  

Hjulupphängning, bak Multilink med skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare och krängningshämmare.  

Hjul/Fälg 215/55R-17" Lättmetallfälg 7,0x17”. Däckreparationssats med kompressor.

Styrsystem Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning , Vänddiameter 5,3 m, Rattvarv mellan styrutslag 2,5.  

Bromssystem Låsningsfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS).  

Skivbromsar fram (ventilerade) och bak.  

Stabiliseringssystem Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystem (TCS)



MÅTT OCH VIKTER

Utvändigt electric electric long range

Längd mm 4180 4180

Bredd (exkl. speglar) mm 1800 1800

Höjd mm 1570 1570

Spårvidd, fram mm 1564 1564

Spårvidd, bak mm 1575 1575

Axelavstånd mm 2600 2600

Markfrigång mm 158 158

Invändigt

Takhöjd utan sollucka mm (fram/bak) 1005/957 1005/957

Takhöjd med sollucka mm (fram/bak) 965/957 965/957

Benutrymme mm (fram/bak) 1054/848 1054/848

Bredd i höfthöjd mm (fram/bak) 1355/1326 1355/1326

Bredd i axelhöjd mm (fram/bak) 1410/1385 1410/1385

Lastutrymme (VDA 211/214) liter (upp-/nedfällt) 332/1114 332/1114

Vikter

Tjänstevikt kg 1 610-1 668 1 760-1 818

Max last kg 352-410 352-410

Totalvikt kg 2 020 2 170

Max taklast kg 80 80



STANDARDUTRUSTNING COMFORT

Säkerhet och stöldskydd Ljudisolering under huv

Kollisionsvarning för framförvarande fordon – hastighet 8–180 km/h Elektroniskt manövrerad parkeringsbroms

Autobroms, assisterar inbromsning vid kollisionsrisk (fotgängare 8-70 km/h, fordon 8-180 km/h) Mittarmstöd bak med dubbla dryckeshållare

Filhållningsassistans och -varning

Dubbla krockkuddar samt sidokrockkuddar fram  Interiör och instrumentering

Trötthetsvarnare för föraren Läderklädd ratt och växelspaksknopp  

Krockkudde på passagerarplats urkopplingsbar med nyckel  Kurvhandtag på alla passagerarplatser (tak)

Takmonterad krockskyddsgardin för fram- och baksäte  Solskydd med speglar

3-punktsbälten på alla platser, justerbara i höjd fram  Dryckeshållare i konsol mellan framstolar  

Bältespåminnare, samtliga platser Takfack för glasögon

Bältessträckare, fram Takkonsol med lampa  

Whiplash-skydd på framstolarna  Belyst handskfack  

Justerbara nackskydd på alla platser (fram även i avstånd)  USB-uttag fram för laddning

Autolåsning av dörrar Förvaringsficka i framstolarnas ryggstöd  

ISO-fix fästen på ytterplatser bak 12V-uttag fram för laddning

Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar  Förvaringsfack med dryckeshållare i dörrar fram och bak  

Elektroniskt antisladdsystem Förvaringsutrymme under mittkonsol

Elektroniskt antispinnsystem Armstöd med förvaringsbox mellan framstolarna

Låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftfördelning och panikbromsassistans Bagagerum med belysning 

Backstartassistans Insynsskydd för lastutrymme 

Integrerad styrnings- och stabilitetskontroll Ryggstöd fällbart i baksäte med 60/40 fördelning

Stöldlarm Bagagenät

Elektronisk startspärr  Förvaringsutrymme under bagagerumsgolv

Däcktrycksövervakning Mörktonat solskyddsband i överkant av vindruta

SuperVision, 7" display i instrumentgrupp

Komfort och underhållning Färddator (genomsnittlig förbr., distans till tomt batteri, körtid samt genomsnittlig hastighet)

Automatisk klimatanläggning (ACC) Yttertemperaturmätare med halkvarnare  

Autodefog-funktion, fuktsensor för automatisk luftstyrning till vindruta Klocka i ljudsystemets display  

Eluppvärmd ratt Varning för låg spolarvätskenivå

Eluppvärmda framsäten, 3-steg

Mediaskärm 7" med Apple CarPlay och Android Auto* Exteriör och belysning

Backkamera med dynamiska guidelinjer, visning i mediaskärm Projektionsstrålkastare

Rattknappar för ljudsystem Elektriskt höjdjusterbara strålkastare  

Bluetooth för handsfree och media streaming LED-varselljus

AUX/USB-ingång för ljud Automatisk ljuskontroll (mellan varsel- och halvljus)

Adaptiv farthållare Bakspoiler med integrerat bromsljus av LED-typ 

Nyckellöst låssystem med knappstart, SmartKey Adaptiva bromsljus med blinkeffekt vid panikbromsning

Välkomstbelysning i dörrhandtag och backspeglar Eluppvärmd bakruta med torkare/spolare  

Elmanövrerad fönsterhiss med komfortöppning/stängning (inkl klämskydd) på förarplats Ytterbackspeglar med LED blinkers

Elmanövrerade fönsterhissar fram och bak Lackerade stötfångare, dörrhandtag och ytterbackspeglar 

Elmanövrerade ytterbackspeglar (uppvärmda) Stänkskydd vid alla hjul  

Komfortblinkers - ett tryck ger tre blink Integrerad takreling

Ratt ställbar i höjd och avstånd  Lättmetallfälgar 17”, däckdimension 215/70 R17  

Förarsäte justerbart i höjd  Skärmbreddare/lister

Svankstöd för förarstol, elektriskt justerbart Torkarblad av Aero-typ

Däcklagningssats med kompressor



STANDARDUTRUSTNING COMFORT

Teknik för energibesparing

Körprogram, EcoPlus/Eco/Normal och Sport

Information om bl a räckvidd och laddning via mediaskärm

Rattpaddlar för nivå av retardation/bromsenergiåtervinning

Laddningskontakt CCS med ingång för DC snabbladdning

Laddkabel typ 2 med kontrollbox för hemmaladdning i vanligt uttag (Schuko)

Luftvärmepump med invändig kondensor

Uppvärmningssystem för batteri (vid laddning)

7,2 kW ombordladdare



UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL

Premium (utöver Comfort)  Övriga tillval

Elmanövrerad fönsterhiss med komfortöppning/stängning (inkl klämskydd) på passagerarsidan Metalliclack

Parkeringssensorer bak med akustisk varning  

Automatiskt avbländande backspegel Vent-pack PremiumPlus

Mörktonade bakrutor  Sollucka (glas)

Regnsensor för vindrutetorkare  Ventilerade framstolar (tre-steg)

Qi-laddplatta för sladdlös laddning av mobiltelefon **) Går inte att kombinera med Design-pack

Klädsel av "halvläder"-typ

Elmanövrerad förarstol, 10-vägs (inkl svankstöd) Design-pack PremiumPlus

Elmanövrerad passagerarstol, 8-vägs Två-tonslack (svart tak)

Parkeringssensorer, fram och bak Blanksvarta invändiga dörrhandtag

LED-strålkastare (dual) med separata linser för halv- och helljus Går inte att kombinera med Vent-pack

LED bakljusgrupp

Helljusassistent, automatisk avbländning Long Range-pack  (Premium/PremiumPlus)

Kurvljus Uppgraderad elmotor 204 hk (150 kW)

Uppgraderat batteri 64 kWh

PremiumPlus (utöver Premium)

Läderklädsel

Navigationssystem med 8" mediaskärm, inkl Apple CarPlay, Android Auto och LIVE services*)

Mottagare för digitalradio (DAB+)

Uppgraderat ljudsystem med 8 högtalare inkl centerhögtalare och subwoofer, KRELL

Head-up-display, visar varningar och information i förarens synfält

Döda vinkeln-varnare

Varning för korsande trafik vid backning

*) För Android Auto finns ännu inte någon version för den svenska marknaden (maj 2018).
**) Förutsätter kompatibel telefon eller tillsats.



Interiör



Exteriörfärger

Phantom Black Metallic

Pulse Red Metallic Ceramic Blue Metallic

Tangerine Comet Metallic

Chalk White Metallic Acid Yellow Metallic

Galactic Grey Metallic





Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel.  
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai 
är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i 
många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer. 
 
Uppgifter aktuella vid tryck i juni 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se
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