
Noul Hyundai 
KONA electric



Îl conduci. 
Îl activezi. 

KONA electric îmbină caracterul multifuncțional 
al SUV-urilor Hyundai cu un propulsor electric cu 
emisii zero. Autovehiculul adoptă același design 
expresiv caracteristic modelului KONA – motor cu 
ardere. Caroseria prezintă linii îndrăznețe, fluide, 
în timp ce grila închisă, elementul de design 
diferențiator, conferă un aspect remarcabil.



** Încărcarea bateriei litiu-ion polimer la o capacitate de până la 80% cu un încărcător rapid de 100 kW.

Încărcare rapidă

54min**

Încărcare standard

9h 35min

Viteză maximă

167 km/ h

* Datele prezentate se referă la versiunea de baterie de 64 kWh, măsurători realizate conform reglementărilor WLTP. 
Potrivit NEDC, KONA electric oferă o autonomie de 546 km.

Putere maximă

204 CP

Autonomie (teste WLTP*)

449 km
până la

Accelerație (0-100 km/ h)

7,6 s



Culori caroserie:

Culori tapițerie:

Culori plafon:

Alb Chalk Metalic (P6W)

Portocaliu Tangerine Comet (TA9)

Alb Chalk

Gri Galactic Perlat (R3G)

Verde Acid Metalic/ Perlat (W9Y)

Gri Dark Knight Negru Phantom

Gri Dark Knight Perlat (YG7) Roșu Pulse Metalic/ Perlat (Y2R)

Albastru Ceramic Perlat (SU8)

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la 
disponibilitatea culorilor și a tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Piele Material textil și piele Material textil Piele Material textil și piele

Negru Gri



Tehnologie și confort.

Hyundai SmartSense.

Instrumentar de bord cu ecran color TFT LCD de 7” 

Sistem audio Krell Consolă pentru schimbarea pozițiilor de condus „shift-by-wire”

Sistem de navigație cu ecran tactil de 10,25”

Sistem de asistență la coliziune frontală (FCA) 
cu detectare pietoni

Sistem de asistență la menținerea benzii de rulare 
(LKA)

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCW)

Sistem de asistență pentru faza lungă (HBA) Sistem de avertizare pentru evitarea coliziunilor 
la deplasarea în marșarier (RCCW)

Sistem de atenționare a conducătorului auto (DAW)
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1.
57

0
 m

m

1.564 mm
1.800 mm

1.575 mm2.600 mm
4.180 mm

Motor Electric

Putere (CP) 136 204

Cuplu maxim (Nm/ rpm) 395 395

Capacitate baterie (kWh) 39,2 64

Consum energie electrică (Wh/ km) 150 154

Autonomie* (km) 289 449

Performanțe

Viteză maximă (km/ h) 155 167

Accelerație 0 - 100 km/ h (s) 9,9 7,6

Greutate și capacitate

Greutate (kg) 1.650 1.760

Capacitate portbagaj (l) 332 332

Specificații tehnice:

Bateria de 64 kWh oferă o autonomie de până la 449 de km (conform testelor WTLP).

*Autonomia este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți 
factori externi (trafic intens, condiții meteo etc.).

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele 
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și 
echipările fără un anunț prealabil. Hyundai KONA electric dispune de pachetul Hyundai de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de kilometri pentru 
bateria litiu-ion polimer. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, 
conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de 
prezentare.

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +40-21-269.25.23/ +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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Smart Regenerative Braking

Regenerative Braking

Autonomie impresionantă:




