
KONA electric 39 kWh 136 AG
KONA electric 64 kWh 204 AG

Techninė charakteristika
Akumuliatoriaus tipas

Baterijos aušinimas
Baterijos šildymas
Salono šildymo sistema
Akumuliatoriaus talpa, kWh
Akumuliatoriaus energijos tankis

Akumuliatoriaus įtampa
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Įmontuotas įkroviklis (AC), kW
Įkrovimo lizdo tipas

Ekonomiškas

Charakteristika

0 → 100 km/h
80 → 120 km/h
Didžiausias greitis

Vidutinis pakartotinių krovimų skaičius
Shuko 220 V / 10-16 A

Greitas įkrovimas: 50 kW
Greitas įkrovimas: 100 kW

Svoris ir talpa
Bendras automobilio svoris (min - maks.)*
Bendras svoris
Stogo apkrova

Priekabos svoris be stabdžių
Priekabos svoris su stabdžiais

Pavarų dėžė
Tipas
Pavarų dėžė

Važiuoklė
Stabdžiai
Suspensija
Vairavimo sistema

Automatinė, vienkartinė greičio apribojimo pavara

Priekinių ir galinių diskų stabdžiai
Priekis: „McPherson Strut“ tipo priekis:  Daugiafunkcis jungiklis

Variklio varomas „Rack&Pinion Type Power“ tipo vairo stiprintuvas

2020 kg 2170 kg
80 kg

-
-

Priekiniais ratais varomas 

maždaug 54 min (80%) maždaug 54 min (80%)

1535 - 1539 kg 1685 - 1743 kg

155 km/h 167 km/h

maždaug 19 t maždaug 31 t

maždaug 6 t 10 min maždaug 7 t 30 min

Elektros energijos suvartojimas - WLTP 15,0 kWh/100km 15,4 kWh/100km

maždaug 57 min (80%) maždaug 75 min (80%)

Įkroviklis viešosiose vietose i.e. 20 kW max. 
7,2 kW / 10,5 kW

7,3 s 4,8 s

Elektra varomas nuvažiuojamas atstumas - WLTP 289 - 407 km 449 - 619 km

9,9 s 7,9 s

395 Nm 395 Nm
7,2 kW 10,5 kW (3-phase)

CCS tipas 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

39 kWh 136 AG 64 kWh 204 AG

Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) 
Skysčio aušinimas

39,2 kWh 64 kWh

•

Elektra su šilumos siurbliu

124,4 Wh/kg 141,3  Wh/kg
327 V 356 V

100 kW (136 AG) 150 kW (204 AG)

MY20 KONA electric

Style
-

41 990 € 46 990 €

Comfort / Comfort ♥Edition
35 990 € 33 990 €

Aukštis 1570 mm

Bagažinė VDA min. - maks.

332 - 1114 l
Važiuoklės bazė 2600 mm

Ilgis 4180 mm Plotis 1800 mm

Stogo apkrova

80 kg

Prošvaisa 158 mm
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Išorė

Valytuvai – „Aeroblade“

Išilginiai stogo bėgeliai

UV saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas

Užtamsinti galiniai langai

Šildomas galinis stiklas su laikmečiu  

Elektriniai reguliuojami išoriniai šildomi veidrodėliai 

Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai

Dienos šviesos LED žibintai + reguliuojama lempa

Korpuso spalvos veidrodėlis, durų rankenos ir bamperis

Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED

Kombinuoti galiniai LED žibintai

LED priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija ir pagalbinė tolimųjų šviesų sistema (HBA)

Dinamika

Vidus

Sėdynių atlošų kišenės 
Elektra reguliuojama sėdynės atrama (vairuotojo - 2 padėčių)
Dėklas akiniams nuo saulės
Rankiniu būdu reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės pusėje su apšvietimu
2-a sėdynė 6:4 sulankstoma
Porankio dėžė prie valdymo skydo
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Priekiniai atlošai reguliuojami į viršų ir į apačią
Bagažo skyriaus lemputė
Bagažo tinklas
Bagažo skyriaus uždangalas
Bagažinės grindų lenta - įkrovimo laido laikymo vieta po lenta
Pedalai su metaline apdaila

7.0J x  17 colių lengvo lydinio ratlankiai, padangos 215/55R17

● ●

● ●

●  -

● ●

● ●

● ●

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

●

●

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

● ●

Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas

Automatinė A/Con w/ langų šildymo sistema
Elektroninis parkavimo stabdis (EPB)

Užtamsinti galiniai langai

Šildomas vairas

● ●

● ●

● ●

● ●

Reguliuojama pasikartojančio stabdymo sistema su pedalų jungikliais ● ●

MY20 KONA Electric

Comfort / Comfort ♥Edition Style

Pagrindinės standartinės 
funkcijos

17 col. lengvojo lydinio ratlankis

Beraktė durų rakinimo sistema (Smart Key)

7 coli. spalvotas jutiklinis ekranas su galinio 

vaizdo kamera

Prietaisų skydelis su 7 col. LCD  
LED priekiniai žibintai su statiniais lenkiamaisiais 

žibintais ir tolimųjų šviesų pagalbos funkcija (HBA)

ICCB įkrovimo laidas Elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio)
RPAS (galiniai statymo jutikliai) Projekcinis ekranas

Šilumos siurblys FPAS (priekiniai parkavimo jutikliai)

Akumuliatoriaus šildytuvas Medžiaginės ir odinės sėdynės
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo

sistema SCC su „Stop & Go“ (ASCC)
Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB) Greičio viršijimo įspėjimo signalas ISLW
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) + 

Vairuotojo dėmesio perspėjimo sistema 

Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu 

ekranu, aukštos kokybės Premium audio sistema 

+ 8 garso kolonėlės + DAB radio + dvigubas 

„Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu 

prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio 
peleko formos antena

BCW Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje 

sistema su RCCW įspėjimu apie galinį susidūrimą 

+ elektrinis užlenkiami veidrodėliai

Važiavimo režimo pasirinkimas
Elektroninis parkavimo stabdis (EPB)

● ●

p ●

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
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Elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio)
Medžiaginės ir odinės sėdynės

Patogumas ir nauda

Beraktė durų rakinimo sistema (Smart Key)

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ (ASCC)

Elektra reguliuojami langai - vairuotojo pusėje automatiškai pakylantys ir  nusileidžiantys + saugumas

Automatinis žibintų valdymas

Automatinė A/Con w/ langų šildymo sistema

Elektrochromatinis veidrodėlis (ECM)

Lietaus jutikliai 

Priekinių sėdynių šildytuvai

Šildomas vairas

DC greito įkrovimo įvadas 50 - 100 kW

ICCB įkrovimo laidas (In-Cable Control Box, ICCB)

Salono šildymo laikmatis (automobiliui kraunantis)

Informacijos ir pramogų sistema

Galinio vaizdo kamera su dinaminiais juostų kreipikliais 

USB/AUX* lizdas (*nėra su navigacijos sistema)

Bluetooth

Prietaisų skydelis su 7 col. LCD  
Projekcinis ekranas

Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas

● ●

Juodi 

odiniai 

sėdynių 

apmušalai

- o

 - ●

 - ●

Salono variantai
Comfort / 

Comfort 

♥Edition

Juodos 

medžiaginė

s ir odinės 

sėdynės

- ●

● ●

Pilkšvai 

mėlynos 

salonas ir 

pilkšvai 

medžiaginė

s sėdynės

-
                             o                                   

    Optional without extra cost                         

Pilkšvai 

mėlynos 

salonas ir 

pilkšvai 

medžiaginė

s/odinės 

sėdynės

- o

● ●

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

7 col. spalvotas jutiklinis ekranas su „Apple Carplay“, „Android Auto“ ir balso atpažinimu + DAB radio +  
ryklio peleko formos antena

● -

Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu, aukštos kokybės Premium audio sistema + 8 garso 

kolonėlės + DAB radio + dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų 

išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena

p

● ●

● ●

- ●

p ●

Maitinimo lizdas (12 V) (1EA) + 1 USB ● ●

●  -

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo ● ●

● ●

Style

Juodos 

medžiaginė

s sėdynės

● -

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
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Sauga

Padangos remonto rinkinys (TMK)

eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema
Virtuali variklio garso sistema (VESS)

FRT šoninė oro pagalvė, užuolaidinės saugos oro pagalvės
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) + Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)
ABS + ESC + HAC
Imobilizatorius
RPAS (galiniai statymo jutikliai)
FPAS (priekiniai parkavimo jutikliai)

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ funkcijomis

Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)

Variantai ir paketai

Navigacijos + „Krell Premium Audio“ paketas 

Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas
ISLW (reikalinga navigacinė sistema)

„Safety“ paketas

FPAS (priekiniai parkavimo jutikliai)

Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)

LED paketas

LED priekiniai žibintai, tolimos ir artimos šviesos
LED statinės lenkimo šviesos
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)

Odinis paketas

Odinės sėdynės
Vėdinamos sėdynės 

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

Dviejų atspalvių stogas (Dark Knight/Phantom Black/Chalk White) 495 €

„Metalic“ spalva + 2 atspalvių stogas 775 €

Susidūrimo su pėsčiaisiais perspėjimo sistema (FCA). Priekinio susidūrimo (taip pat su pėsčiaisiais) 

perspėjimo sistema.

●

● ●

Comfort /    

Comfort♥Edition
Style

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

995 €

595 €

995 €

1 495 €

Išorės spalvos

● ●

p ●

Greičio viršijimo įspėjimo signalas (ISLW) p ●

p ●

Aklosios zonos aptikimo sistema (BSD) su įspėjimu apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga 

sistema (RCTA) + užlenkimi veidrodėliai 

BCW Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema su RCCW įspėjimu apie galinį susidūrimą + 

Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu, aukštos kokybės Premium audio sistema + 8 garso 

kolonėlės + DAB radio + dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų 

išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena ●

●

●

-

„Metallic“ spalva 395 €
"Galactic Gray" perlamutro spalvos NEMOKAMAI

-

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
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