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Go electric. 
Οδηγώντας SUV.
Ευέλικτο και απολαυστικό στην οδήγηση, το νέο 
KONA Electric είναι το πρώτο ηλεκτρικό compact SUV 
στην Ευρώπη. Συνδυάζοντας τολμηρή και ευρύχωρη 
SUV σχεδίαση με εξαιρετική αυτονομία 449 χλμ.*,
το ΚΟΝΑ Electric προσφέρει ηλεκτροκίνηση χωρίς
συμβιβασμούς!

* Αυτονομία σύμφωνα με το μικτό κύκλο WLTP. 
Για λεπτομέρειες δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά σελ. 32-33
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Go electric. Με στιλ.
Οι επιλογές σας, μιλούν από μόνες τους. Η σχεδιαστική ομάδα του ΚΟΝΑ 
Electric δημιούργησε μία καθαρή, κομψή πρόσοψη που δεν συγκρίνεται με 
οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στον δρόμο.

Η ιδιαίτερη, κλειστή μάσκα δίνει το ρυθμό σε κομψές αεροδυναμικές
γραμμές. Σχεδιασμένοι να συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα, οι 
πλευρικοί αεραγωγοί στις άκρες του πρόσθιου προφυλακτήρα ενισχύουν 
την αρμονική ροή του αέρα, μειώνοντας τους στροβιλισμούς στους θόλους
των τροχών.
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Go electric.  
Με αεροδυναμική ροή.
Φορτισμένο με αυτοπεποίθηση, το KONA Electric σχεδιάστηκε για να ηλεκτρίζει τα 
βλέμματα από κάθε άποψη. Το αεροδυναμικό σχεδιαστικό του μοτίβο συνεχίζεται
στον πίσω προφυλακτήρα με τα λεπτά πίσω LED φώτα.
Η σχεδίαση απογειώνεται με βάση το στιλ σας, αφού μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε 7 εξωτερικά χρώματα και 3 διχρωμίες οροφής και να προσθέσετε τη 
δική σας αισθητική υπογραφή.

6 7



Go electric. Με design.
Η τολμηρή εξωτερική σχεδίαση του νέου KONA Electric μαγνητίζει την προσοχή με τις μυώδεις 
ανάγλυφες επιφάνειες, τα κομψά LED φώτα και τις μοναδικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν  
σε όλη του τη διάσταση, το ισχυρό DNA ενός Hyundai SUV.

Εξωτερικοί καθρέπτες με φλας LED σε αρμονία
με τη δίχρωμη σχεδίαση.

Πίσω φώτα LED.

 

Μοναδική σχεδίαση φώτων τεχνολογίας Full LED Composite Light.Μοναδική κλειστή μάσκα. Δίχρωμη οροφή και πίσω αεροτομή. 

Πίσω προφυλακτήρας.

Αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου 17” .
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Go electric.  
Με άμεση απόκριση.
Ποιος είπε ότι η ηλεκτροκίνηση πρέπει να είναι βαρετή; Με αστραπιαία εκκίνηση 
από στάση, χάρη στην άμεσα διαθέσιμη ροπή των 395Nm που προσφέρει ο
πλήρως ηλεκτρικός κινητήρας, το νέο KONA Electric υπόσχεται πραγματική 
οδηγική απόλαυση, επιταχύνοντας από 0 στα 100 km/h σε μόλις 7,9’’.
Το ΚΟΝΑ Electric, διατίθεται με δύο διαφορετικά συστήματα κίνησης, για να 
επιλέξετε την ισχύ και την αυτονομία που σας εξυπηρετεί: την έκδοση 39.2kWh με 
ιπποδύναμη 136ps και αυτονομία 305 km ή την έκδοση 64kWh με ιπποδύναμη 
204ps και αυτονομία 449 km με μία φόρτιση.*

*Σύμφωνα με το συνδυασμένο κύκλο WLTP.Η αυτονομία ενδέχεται να μεταβάλλεται ελαφρά ανάλογα με τις οδικές
συνθήκες, το οδηγικό στιλ και τη θερμοκρασία.

10 11



Έξυπνη Αναγεννητική Πέδηση
Αυτόματη ρύθμιση από αισθητήρες ραντάρ.

Αναγεννητική Πέδηση 
Ρύθμιση επιπέδου από τα χειριστήρια στο τιμόνι

Αναγεννητική πέδηση (Regenerative Braking).
Εξοπλισμένο με κορυφαία τεχνολογία για ευφυή οδήγηση, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης του νέου KONA Electric
φορτίζει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της οδήγησης, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα για να επιβραδύνει το όχημα.
Μπορείτε να ανακτήσετε και να αποθηκεύσετε την ενέργεια στη μπαταρία, προσαρμόζοντας το επίπεδο αναγεννητικής πέδησης
από τα χειριστήρια (paddle shifters) του τιμονιού. Επιπλέον, το σύστημα έξυπνης αναγεννητικής πέδησης (Smart Regenerative
Braking System) αξιοποιεί τους δύο πρόσθιους αισθητήρες ραντάρ για να ελέγξει αυτόματα το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας 
σύμφωνα με την ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων προσαρμόζοντας το ανάλογα με την επιβράδυνση. 

Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος ηλεκτροκίνησης έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να προσφέρουν άριστα οδηγικά
χαρακτηριστικά και πρακτική αυτονομία για τις καθημερινές διαδρομές. Η εντελώς νέα πλατφόρμα του Kona Electric επιτρέπει
την έξυπνη ένταξη της μπαταρίας ώστε να μην επηρεάζει την ευρυχωρία. Παράλληλα, το νέο, προηγμένο σύστημα θερμικής 
διαχείρισης μπαταρίας (Battery Thermal Management) βελτιώνει την απόδοση και τη λειτουργική ζωή της μπαταρίας.
Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι υδρόψυκτη, με σύνδεση στο σύστημα A/C και θερμαινόμενη μέσω ηλεκτρικού στοιχείου, το οποίο 
μεταφράζεται σε αναβαθμισμένες επιδόσεις τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες.
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Go electric.  
Με εύκολη φόρτιση.
Φορτίστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε ένα σταθμό ταχείας 
φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ανάλογα με τη σύνδεση του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου ή του τύπου  
του σταθμού ταχείας φόρτισης που έχετε πρόσβαση, το νέο KONA Electric 
σας προσφέρει μία σειρά ευέλικτων λύσεων φόρτισης.  
Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας σας παρέχει πλήρη έλεγχο. 
Με τη δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, μπορείτε να προσαρμόζετε 
τις ώρες φόρτισης σύμφωνα με το προσωπικό σας χρονοδιάγραμμα και 
προϋπολογισμό.
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Ταχεία φόρτιση (DC).
Όταν χρησιμοποιείτε σταθμό ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) 100kW, η μπαταρία πολυμερών ιόντων 
λιθίου του Kona Electric χρειάζεται περίπου 54 λεπτά μόνο για να ανακτήσει τη φόρτισή της στο 80% (SOC) και για τις 
δύο εκδόσεις κινητήρα-μπαταρίας. Εάν συνδεθείτε σε ένα σταθμό 50kW, ο χρόνος φόρτισης είναι αντίστοιχα 57 λεπτά 
για την μπαταρία 39kWh και 75 λεπτά για την έκδοση 64kWh.

Κανονική φόρτιση (AC).
Για την μπαταρία μεγάλης αυτονομίας, η φόρτιση στο σπίτι σε επιτοίχιο φορτιστή (wallbox) εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
απαιτεί κατ’ ελάχιστον 9 ώρες και 35 λεπτά για μία πλήρη φόρτιση. Για την μπαταρία μικρότερης αυτονομίας, χρειάζονται  
6 ώρες και 10 λεπτά. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε μία συμβατική οικιακή ηλεκτρική πρίζα με καλώδιο lCCB  
(in-cable control box). Το νέο KONA Electric είναι εξοπλισμένο με στάνταρ ενσωματωμένο τροφοδοτικό μπαταρίας 
(On-Board Charger) 7.2kW που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) της πρίζας σε συνεχές (DC), το οποίο φορτίζει 

 την μπαταρία του οχήματος.

  100kW   50kW

 204ps 64kWh  54  λεπτά*  75  λεπτά*

 136ps 39kWh 54  λεπτά*  57  λεπτά*

Ταχεία Φόρτιση

 204ps 64kWh  9 ώρες 35 λεπτά*

 136ps 39kWh  6 ώρες 10 λεπτά*

Κανονική Φόρτιση  (7.2kW)

*Φόρτιση από 0% έως 80% της μπαταρίας.*Φόρτιση από 0% έως 100% της μπαταρίας.
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Go electric. Με ευρυχωρία.
Άνετο και ευπροσάρμοστο, το νέο KONA Electric είναι ασυμβίβαστο σε θέματα
χώρων, προσφέροντας ευρυχωρία εσωτερικού, πρωτοφανή για ηλεκτρικό όχημα.
Καθίστε, λοιπόν, αναπαυτικά και χαλαρώστε. Υπάρχει άφθονος χώρος για πέντε
ενήλικες. Ωστόσο, είναι και η προσοχή στη λεπτομέρεια που το κάνει τόσο
ξεχωριστό. Ανακαλύψτε ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης με υλικά υψηλής ποιότητας
σε όλη την καμπίνα, που προσφέρουν διάχυτη αίσθηση φινέτσας και πολυτέλειας.
Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα (με 10 κατευθύνσεις για τον οδηγό και 8 για 
τον συνοδηγό) προσφέρουν πρωτόγνωρα επίπεδα άνεσης, αφού διαθέτουν όχι 
μόνο ενσωματωμένη θέρμανση για τα κρύα πρωινά, αλλά και ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό εξαερισμό τριών επιπέδων για δροσερή αίσθηση στις ζεστές 
καλοκαιρινές σας διαδρομές.
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Κεντρική κονσόλα.   Χώρος αποσκευών.

Hyundai Roofbox (αξεσουάρ).

Go electric. Με αποσκευές.
Το νέο KONA Electric σχεδιάστηκε με γνώμονα εσάς και τις ανάγκες της πολυάσχολης ζωής σας,  
γι’ αυτό, προσφέρει άφθονο χώρο για επιβάτες, αλλά και για φορτία, με χώρο αποσκευών 332 
λίτρων (VDA). Επίσης, είναι ευπροσάρμοστο: αναδιπλώνοντας τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα 
μέσα σε δευτερόλεπτα, έχετε στη διάθεσή σας 1.114 λίτρα, κάτι που το κάνει ιδανικό για τις 
αποδράσεις του σαββατοκύριακου. Ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχετε προγραμματίσει 
στον προορισμό σας, οι ράγες οροφής υποστηρίζουν βάρος έως 80kg ώστε να μπορείτε να 
τοποθετήσετε μπάρες οροφής και είτε να μεταφέρετε τον αγαπημένο σας εξοπλισμό ή να 
τοποθετήσετε μπαγκαζιέρα οροφής, προσθέτοντας έτσι άλλα 330 λίτρα ως χώρο αποσκευών.
Ο παραδοσιακός επιλογέας ταχυτήτων έχει αντικατασταθεί από τέσσερις διακόπτες (drive-bywire),
απελευθερώνοντας πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για προσωπικά αντικείμενα κάτω από την 
κεντρική κονσόλα.
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Go electric. Μείνετε συνδεδεμένοι.
Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, το νέο KONA Electric σάς κρατάει συνδεδεμένους, με 
καινοτόμες τεχνολογίες που κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητά σας.  
Ταυτόχρονα, το premium ηχοσύστημα της KRELL® παρέχει κρυστάλλινο ήχο έτσι ώστε να 
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική σε κάθε διαδρομή.
H νέα 10,25’’ οθόνη αφής με ενσωματωμένο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης και χάρτες
για 40 χώρες, διαθέτει προσαρμοζόμενη διάταξη οθόνης καθώς και σύνδεση πολλαπλών
συσκευών Bluetooth (μία για hands free και περισσότερες για audio streaming). Οι δορυφορικοί
χάρτες πλοήγησης έχουν ετήσια δωρεάν ενημέρωση με την πραγματοποίηση της ετήσιας
συντήρησης στο Επίσημο Δίκτυο Hyundai. Το Display Audio system περιλαμβάνει οθόνη αφής 7”.
Και τα δύο συστήματα πολυμέσων διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές
γραμμές καθοδήγησης για ευκολότερο παρκάρισμα. Εξάλλου, και τα δύο συστήματα διαθέτουν
Apple CarPlay™ και Android Auto™ ώστε να συνδέετε το τηλέφωνό σας και να συνδέετε το 
τηλέφωνό σας και να ελέγχετε τις λειτουργίες του, όπως τη μουσική, τις κλήσεις αλλά και τις 
εφαρμογές, στη μεγάλη οθόνη.

Το Apple CarPlay™ είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Το Android Auto™ είναι σήμα κατατεθέν της Google Inc.
*Η λειτουργία ειδοποίησης για κάμερα ταχύτητας δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.

Premium ηχοσύστημα της KRELL®. 7” Display audio με οθόνη αφής.

22 23



24 25



Μπουτόν αλλαγών σχέσεων (shift-by-wire)  – Ελέγξτε τα πάντα από τις άκρες των δακτύλων 
σας – επιλέξτε drive, νεκρά, όπισθεν και park πατώντας απλά τα μπουτόν που βρίσκονται σε 
βολική θέση στην κεντρική κονσόλα. Εκεί υπάρχει και το ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Οθόνη αφής 10.25’’  – Το σύστημα περιλαμβάνει 3D πλοήγηση, Apple CarPlay™ & Android Auto™ ενώ 
προσφέρει δωρεάν 7ετή συνδρομή στις υπηρεσίες LIVE Services, με ενημέρωση κυκλοφορίας σε 
πραγματικό χρόνο, δελτία καιρού, έλεγχο ταχύτητας* και πληροφορίες POI.

Η ειδοποίηση για κάμερα ταχύτητας δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.
Apple CarPlay™ είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Android Auto™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Head-up display (HUD) – Εξαιρετικά ευδιάκριτο, το νέο σύστημα απεικόνισης head-up display, 
συμβάλλει στην ασφάλειά σας, προβάλλοντας σημαντικές πληροφορίες όπως ταχύτητα, οδηγίες 
πλοήγησης και προειδοποιήσεις ασφάλειας από τα συστήματα υποβοήθησης, απευθείας στο οπτικό 
σας πεδίο. Ενεργοποιείται από ένα μπουτόν δίπλα στο τιμόνι ενώ η αναδυόμενη οθόνη προβολής 
εξαφανίζεται στο ταμπλό, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Νέος πίνακας οργάνων 7”  – Ο καινοτόμος, ψηφιακός πίνακας οργάνων 7” προβάλλει το επιλεγμένο προφίλ 
οδήγησης (Sport / Comfort / ECO / ECO+) και παρακολουθεί τη ροή ενέργειας και το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας. Με μία ματιά, μπορείτε να διαπιστώσετε πώς το οδηγικό σας στιλ επηρεάζει την αυτονομία.

Go electric. Με άνετο έλεγχο.
Με σκοπό να σας παρέχει τον έλεγχο του ταξιδιού αλλά και πλήρη συνδεσιμότητα το νέο KONA Electric είναι 
εξοπλισμένο με έξυπνες τεχνολογίες που κάνουν το ταξίδι ασφαλέστερο και πιο ξεκούραστο. Το head-up display, τα 
άνετα χειριστήρια αλλαγών σχέσεων shift-by-wire και η ψηλά τοποθετημένη αιωρούμενη οθόνη αφής, προσφέρουν 
καλύτερη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση.
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Υποβοήθηση Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης 
- Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) με 
ανίχνευση πεζού. Το σύστημα FCA χρησιμοποιεί 
την εμπρός κάμερα και αισθητήρα ραντάρ για να 
παρακολουθεί την εμπρός κυκλοφορία. Εάν 
ανιχνεύσει επικείμενη σύγκρουση με 
προπορευόμενο όχημα ή με πεζό, προειδοποιεί 
τον οδηγό και, αν χρειαστεί, επιβραδύνει ή 
σταματά το όχημα αυτόματα.

Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας - Lane  
Keeping  Assist  (LKA).  Το στάνταρ LKA
χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα για να
παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου.
Σε περίπτωση τυχαίας απομάκρυνσης από τη
λωρίδα, θα προειδοποιήσει τον οδηγό ή θα
επαναφέρει το αυτοκίνητο στη λωρίδα του.

Συστήματα Ημιαυτόνομης Οδήγησης: 
Χάρη στην ευφυή προηγμένη συνεργασία της 
κάμερας, του πρόσθιου ραντάρ και των 
συστημάτων κίνησης και κατεύθυνσης, το ΚΟΝΑ
Electric παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του 
δρόμου αλλά και την κίνηση των οχήματων 
μπροστά, κάνοντας ανετότερη και ασφαλέστερη
την οδηγική σας εμπειρία.  

Υποβοήθηση Παραμονής στο Κέντρο της 
Λωρίδας (LFA).
Το νέο KONA Electric διαθέτει την πρωτοποριακή 
τεχνολογία Lane Following Assist (LFA). Όταν 
είναι ενεργοποιημένη, διατηρεί το όχημα μόνιμα 
κεντραρισμένο στη λωρίδα κυκλοφορίας που 
κινείστε, σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 150 χλμ./ώρα, 
ενώ σε συνδυασμό με το Smart Cruise Control 
παρέχει μεγαλύτερη οδηγική άνεση, 
προσφέροντας την εμπειρία της ημιαυτόνομης 
οδήγησης.

Έξυπνος Αυτόματος Πιλότος με Λειτουργία
Στάσης-Επανεκκίνησης (SCC S&G).
Ο έξυπνος αυτόματος πιλότος του KONA Electric 
δεν κρατά μόνο ασφαλείς αποστάσεις ανάλογα 
με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος, 
αλλά στην κίνηση της πόλης, σταματά και ξεκινά 
σε αρμονία με το προπορευόμενο όχημα. Εάν το 
προπορευόμενο όχημα μείνει σταματημένο για 
πάνω από 3 δευτερόλεπτα, το ΚΟΝΑ Electric δεν 
θα πάρει πρωτοβουλίες, αλλά διακριτικά θα σας 
ειδοποιήσει ζητώντας την άδειά σας να 
επανεκκινήσει - διότι η υψηλή τεχνολογία του 
συνάδει με τον πολιτισμό στην οδήγηση.

Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού
Σημείου (BCW). Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι
χαμηλά στους πίσω προφυλακτήρες, ανιχνεύουν
την προσέγγιση με οποιοδήποτε όχημα βρίσκεται
στην τυφλή ζώνη του καθρέπτη, ενεργοποιώντας 
ηχητική και οπτική προειδοποίηση εάν ο οδηγός 
βγάλει φλας αλλαγής πορείας.

Τεχνολογία Πλήρους Φωτισμού LED. Το Σύστημα 
Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων 
(ΗΒΑ) ενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα όταν δεν 
επαρκεί ο εξωτερικός φωτισμός. Επιπροσθέτως,
βλέπει τον δρόμο μπροστά και χαμηλώνει τα 
μεγάλα φώτα όταν διακρίνει οχήματα σε κοντινή 
απόσταση. Τα στατικά φώτα στροφής (SCL) 
εκπέμπουν πρόσθετο φωτισμό προς την 
κατεύθυνση που στρίβετε, με αποτέλεσμα την 
ενισχυμένη ορατότητα στο εσωτερικό
των στροφών κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης με
Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν (RCCW).
Όταν κινείστε με την όπισθεν σε χώρο
στάθμευσης περιορισμένης ορατότητας, το
σύστημα RCCW μειώνει τον κίνδυνο
σύγκρουσης. Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι
στο πίσω μέρος του οχήματος, σας 
προειδοποιούν για πιθανά διερχόμενα οχήματα.

Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού - Driver
Attention Warning (DAW). Το DAW αυξάνει τα 
επίπεδα άνεσης και ασφάλειας, 
παρακολουθώντας και αναλύοντας συνεχώς 
οδηγικά δεδομένα. Όταν ανιχνεύεται φαινόμενο 
κόπωσης ή διάσπασης της προσοχής, το DAW 
εφιστά την προσοχή του οδηγού με μία ηχητική 
προειδοποίηση και ένα αναδυόμενο μήνυμα που 
προτείνει ένα διάλειμμα.

Απολαύστε περισσότερη ασφάλεια και λιγότερο στρες στον δρόμο. Το Smart Cruise Control με Stop & Go διατηρεί μία ορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, μειώνοντας ή αυξάνοντας την 
ταχύτητα αυτόματα – ακόμα και σε “stop & go” συνθήκες κυκλοφορίας.

Go electric. Με ασφάλεια. 
Με το πακέτο Hyundai SmartSense και τα προηγμένα μας Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού, το Kona Electric προσφέρει την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας ενεργητικής ασφάλειας, σχεδιασμένης να σας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και ξεγνοιασιά. 
Από το αυτόματο φρενάρισμα για την αποφυγή συγκρούσεων μέχρι τη διατήρηση στη λωρίδα σας αλλά και την ανίχνευση 
οχημάτων στο τυφλό σημείο, μπορεί να σας ειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους, ενώ οδηγείτε.
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Χρώματα και Επενδύσεις Εσωτερικού.

Χρώματα οροφής*.

Εξωτερικά Χρώματα.

Chalk White (P6W)   

Tangerine Comet (TA9) 

Ceramic Blue με χρώμα οροφής Chalk White

Galactic Grey (R3G)

Acid Yellow (W9Y)

Acid Yellow με χρώμα οροφής Dark Knight Chalk White με χρώμα οροφής Phantom Black

Dark Night (YG7) Pulse Red (Y2R)

Ceramic Blue (SU8)

Μαύρο εσωτερικό TRY (standard) Τρίτονο Γκρι-Μπλε εσωτερικό SRX
(Προαιρετικό, μόνο με δερμάτινη επένδυση καθισμάτων ή συνδυασμό δέρματος-υφάσματος και μόνο 
σε συνδυασμό με τα εξωτερικά χρώματα Chalk White και Galactic Grey)

Δερμάτινο-υφασμάτινο  
μαύρο κάθισμα TRY

Υφασμάτινο μαύρο κάθισμα TRY Δερμάτινο γκρι κάθισμα SRX Δερμάτινο-υφασμάτινο γκρι  
κάθισμα SRX

Δερμάτινο μαύρο κάθισμα TRY

*Δεν προτείνονται όλα τα εξωτερικά χρώματα με όλα τα χρώματα οροφής
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Εκδόσεις μπαταρίας.
Το νέο KONA Electric προσφέρει άφθονες επιλογές και το σύστημα αμιγούς ηλεκτροκίνησης διατίθεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας, 
και οι δύο με άριστα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Επιλέξτε την μπαταρία 64kWh και απολαύστε πραγματικά εντυπωσιακή 
αυτονομία 449χλμ. αλλά και ισχυρές επιδόσεις, με ιπποδύναμη 204.  
Η έκδοση των 39kWh προσφέρει αυτονομία έως 305 km, αποδίδοντας 
136PS. Όποια έκδοση κι αν επιλέξετε, δεν θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε  
σε θέματα χώρου, αφού η μπαταρία ενσωματώνεται έξυπνα στη συνολική 
σχεδίαση.

64.0 kWh

449 km
150 kW (204 PS)

39.2 kWh

305 km
100 kW (136 PS)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Κινητήρες 39 kWh (136ps) 64 kWh (204ps)
Καύσιμο Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός
Τύπος κινητήρα Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μειωτήρας μονής ταχύτητας Μειωτήρας μονής ταχύτητας
Ισχύς (kW) 100 150
Ισχύς (ps) 136 204
Pοπή (Nm) 395 395

Μπαταρία Υψηλής Τάσης
Χωρητικότητα (kWh) 39,2 64,0
Τεχνολογία Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση (V) 327 356
Ισχύς εξόδου (kW) 104 170
Ενεργειακή Πυκνότητα (kWh/kg) 124,4 141,3
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW) 7.2 7.2

Αυτονομία (AER) κατά WLTP
Αστικός Κύκλος 435 619
Συνδυαστικός Κύκλος 305 449
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) 0,288 0,288

Καταναλώσεις (KWh/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση Αστικός Κύκλος (kWh/100km) 10,0 10,7
Κατανάλωση Συνδυαστικός Κύκλος (kWh/100km) 14,3 14,7
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP 0 0

Διάρκεια Φόρτισης (κατά προσέγγιση)
Απλή πρίζα Schuko οικίας 19 ώρες 31 ώρες 
AC Wallbox 11 kW (διάρκεια για πλήρη φόρτιση 0-100%) 6 ώρες & 10 λεπτά 9 ώρες & 35 λεπτά
Ταχυφορτιστής DC 50 kW (διάρκεια για φόρτιση 0-80%) 57 λεπτά 75 λεπτά
Ταχυφορτιστής DC 100 kW (διάρκεια για φόρτιση 0-80%) 54 λεπτά 54 λεπτά

Ανάρτηση - πέδηση

Εμπρός ανάρτηση Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο 
στήριξης

Πίσω ανάρτηση Multi -link πολλαπλών συνδέσμων
Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι 16''
Πίσω σύστημα πέδησης Δίσκοι 16''

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 1.535-1.593 1.685-1.743
Χώρος αποσκευών (lt) VDA:  332   (SAE:  544) 
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα VDA:   1.114   (SAE:  1.296) 
Φορτίο οροφής (kg) 80 80

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,3

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 155 167
0-100 km/h (σε λειτουργία Normal Mode) 9,9 7,9

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ 1 / 15.000 1 / 15.000

32 33



Go electric.  
Απολαύστε τα καλύτερα  
δύο κόσμων.
Κάποτε το να απολαμβάνεις τα καλύτερα δύο κόσμων ήταν ανέφικτο – 
μία ουτοπία για ονειροπόλους και μικρά παιδιά. Αλλά η τεχνολογία έχει 
αλλάξει τα πάντα. Με το νέο KONA Electric, μπορείτε να απολαμβάνετε 
τις ανέσεις και την ευελιξία ενός SUV με όφελος πλήρους ηλεκτρικής 
αυτονομίας 449km*!  
Ένας δυναμικός συνδυασμός αξιοπιστίας, επιδόσεων και τεχνολογίας. 
Αυτό το SUV δεν σταματά να σε ξαφνιάζει.
Σχεδιασμένο για να είναι αποδοτικό και ευχάριστο, το μοναδικό του στιλ 
το κάνει να ξεχωρίζει από το πλήθος, αλλά η τεχνολογία του κάνει 
πραγματικά τη διαφορά. Εμπρός λοιπόν, απολαύστε τα καλύτερα δύο 
διαφορετικών κόσμων. Εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες online ή 
επισκεφθείτε την τοπικη σας Επίσημη Έκθεση Hyundai για ένα test 
drive και γνωρίστε μόνοι σας τη διαφορά.
* Αυτονομία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Ενδέχεται να μεταβάλλεται ελαφρά ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, το 
οδηγικό στιλ και τη θερμοκρασία.
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και 
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος 
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού 
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο 
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το 
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει 
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως 
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε 
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.
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