KONA Electric
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Go electric. Drive SUV.
Kona Electric er den første helelektriske
kompakt-SUV-en i Europa. Den kombinerer
egenskapene til en sprek, romslig SUV med
en imponerende rekke vidde på 484 km*.

* Rekkevidden er basert på WLTP. Gjelder Kona Electric produsert fra mars 2020,
fabrikklevert med nye Michelin Primacy 4-dekk. Rekkevidden kan variere
avhengig av underlaget, kjørestilen din og temperaturen.
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Go electric. In style.
Designteamet har gitt bilen en stilren front som det er lett å kjenne igjen på veien.
Frontdesignet preges av den lukkede grillen som optimerer bilens aerodynamiske egenskaper.
De loddrette luftinntakene i hver ende av støtfangeren foran er et annet designelement som
bedrer aerodynamikken ved å redusere turbulensen i og rundt hjulbuene.
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Go electric. In flow.
Det strømlinjeformede designet preger også støtfangeren bak og de smale LED-baklyktene.
Velg din favorittfarge for å sette ditt eget preg på bilen.
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Designdetaljer.
Det utvendige designet til Kona Electric er preget av kraftfulle linjer og former,
LED-lykter og unike detaljer som viser at dette er en SUV fra Hyundai.

Lukket grill
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Hovedlykter med full-LED

LED-baklykter
Sidespeil med LED-blinklys

Støtfanger bak
Tak- og hekkspoiler

17” lettmetallfelger med optimerte aerodynamiske egenskaper

9

10

Go electric.
With instant power.
Å kjøre elbil er gøy. Elmotoren med et dreiemoment på 395 Nm gir lynrask
igang-kjøring, og det gjør at den sportslige SUV-en akselererer fra 0 til 100 km/t
på 7,6 sekunder. Det gir en topphastighet på 167 km/t og en rekkevidde på 484 km
på én lading.*

* Rekkevidden er basert på WLTP. Gjelder Kona Electric produsert fra mars 2020, fabrikklevert med nye Michelin Primacy
4-dekk. Rekkevidden kan variere avhengig av underlaget, kjørestilen din og temperaturen.
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Elektrisk drivlinje.
Komponentene i den elektriske drivlinjen er nøye sammensatt for å gi utmerkede kjøreegenskaper og lang nok rekkevidde i hverdagen. Kona-plattformen
gjør at batteriene monteres plassbesparende, slik at kupeen blir romslig. Et temperaturstyringssystem gir batteriet høyere effektivitet og lengre levetid.
Det er vannkjølt gjennom en kobling til klimaanlegget og varmes opp av et elektrisk varmeelement, slik at bilen yter bedre både i varmt og kaldt vær.
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Smart regenerativ bremsing.
Kona Electric er utstyrt med et regenerativt bremsesystem. Denne toppmoderne teknologien bruker elmotoren til å bremse bilen,
slik at batteriet lades under kjøring. Du kan lagre energi fra det regenerative bremsesystemet i batteriet ved å justere nivået på den regenerative
bremsingen med hendlene på rattet. Det smarte regenerative bremsesystemet justerer graden av regenerativ bremsing automatisk etter trafikken
foran bilen ved hjelp av bilens frontradar.

Regenerativ bremsing

Smart regenerativ bremsing
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Go electric.
With easy charging.
Lad hjemme over natten eller fra en hurtiglader når du er på farten. Kona Electric kan lades på
flere måter avhengig av hvilken lader du har hjemme, og hvilke ladestasjoner du har tilgang
til. Den avanserte batteristyringen gir deg full kontroll. Du kan programmere ladingen, slik at
tidspunktet passer til timeplanen din og budsjettet ditt.
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Normal lading.
Når bilen er koblet til et fastmontert strømuttak (wallbox) eller et AC-ladepunkt (vekselstrøm), tar det 9 timer og
35 minutter å lade batteriet til full rekkevidde. Den kan også kobles til en vanlig stikkontakt med ladekabelen med
kontrollboks. Da tar ladingen 31 timer. Kona Electric leveres med 7,2 kW ombordlader som konverterer vekselstrøm
fra stikkontakten til likestrøm som lader batteriet i bilen. Med 11 kW ombordlader kan man lade Kona Electric på 7
timer og 30 minutter hjemme.

Normal lading
		
64 kWh
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7,2 kW

11 kW

9t 35min

7t 30min

Hurtiglading.
Kona Electric kan lades raskt ved hurtigladere (nivå 3-lading).
Ladetid til 80 % med 100 kW hurtiglader: 54 minutter.
Ladetid til 80 % med 50 kW hurtiglader: 75 minutter.

Hurtiglading
		
64 kWh

100kW

50kWh

54 min*

75 min*

* Inntil 80 % batterikapasitet.
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Go electric. With space.
Kona Electric er romslig og allsidig. Kupeen er større enn du forventer i en elbil, med god plass
til fem voksne. Men det er detaljene som gjør den spesiell. Her får du høy komfort og kvalitetsmaterialer.
Ønsker du enda høyere komfort, kan du velge ventilerte forseter, med 10-veis elektrisk justering på
førersiden og 8-veis elektrisk justering på passasjersiden som er standard.
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Go electric. With cargo.
Kona Electric har god plass til både passasjerer og bagasje. Bagasjerommet har et
volum på 332 liter. Du kan raskt og enkelt øke bagasjeromsvolumet til 1 114 liter ved å legge
ned den delbare bakseteryggen, for eksempel når du skal på en helgetur. Og vil du ha med
deg mer, tåler takrelingen last på opptil 80 kg. Med et takstativ montert på relingen er det
enkelt å feste utstyret du trenger. Den vanlige girspaken til automatgirkassen er byttet
ut med girknapper. Det gir ekstra oppbevaringsrom for småting under midtkonsollen.

Hyundai takboks (tilbehør)

Midtkonsoll

Bagasjerom
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Go electric. Stay connected.
Uansett hvor du er på vei, og hvilken vei du velger å kjøre, gir Kona Electric deg tilkoblings muligheter
og utstyr som gjør livet behagelig. Premium-lydsystemet fra KRELL byr på krystallklar lyd. Berørings-
skjermen på 10,25” omfatter 3D-navigasjon samt medie- og tilkoblingsfunksjoner. Et fem års abonnement på Hyundai Live-tjenester følger med. Det gir oppdatert informasjon om trafikk, vær, fotobokser og
interessepunkter. Et integrert ryggekamera med dynamiske linjer gjør det enklere å parkere. Systemet har
i tillegg Apple CarPlay™ og Android Auto™, slik at du kan koble telefonen til bilen og ha tilgang til musikk,
telefonfunksjoner og apper på den store skjermen.

Premium-lydsystem fra KRELL
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Berøringsskjerm på 10,25”.
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Go electric. With convenient control.
Kona Electric er stappfull av avansert teknologi som gir deg full oversikt, slik at du kan kjøre sikkert og avslappet.
Utstyret omfatter blant annet head-up-display, girknapper og en berøringsskjerm som er lett tilgjengelig og godt synlig.

Head-up display – Hyundais nye head-up-display øker sikkerheten. Det har krystallklar visning av viktig informasjon
som hastighet, navigasjonsmeldinger og advarsler midt i synsfeltet ditt. Displayet aktiveres med knappen ved siden av
rattet, og det senkes i instrumentpanelet når det ikke er i bruk.
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Navigasjonssystem med 10,25”-skjerm – I Kona Electric har du tilkoblingsmuligheter og smart teknologi som gjør livet
behagelig. Berøringsskjermen på 10,25” omfatter 3D-navigasjon samt medie- og tilkoblingsfunksjoner. Et fem års
abonnement på Hyundai Live-tjenester følger med. Det gir oppdatert informasjon om trafikk, vær, fotobokser og
interessepunkter.

Girknapper – Med girknappene som er lett tilgjengelig i midtkonsollen, kan du enkelt skifte
mel-lom forover, fri, revers og park. Den elektriske parkeringsbremsen finner du også her.

Digitalt kombiinstrument med 7”-skjerm – Det innovative digitale instrumentdisplayet på 7” viser kjøremodus, energiflyt og batterinivå.
Ett blikk på skjermen er nok til at du ser hvordan kjørestilen din påvirker rekkevidden.
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Hyundai SmartSense, våre aktive førerassistentsystemer, øker sikkerheten og kjørekomforten, og de gjør at Kona Electric er ledende innen aktiv
sikkerhet i dette segmentet. Kona kan varsle deg om potensielle farer, hjelpe deg å unngå kollisjoner og holde bilen i kjørefeltet mens du kjører,
for eksempel ved hjelp av automatisk bremsing og varsling om kjøretøyer i blindsonen.

Smart cruise control gjør selv køkjøring mer avslappet. Den holder den innstilte avstanden til kjøretøyet foran og øker/senker hastigheten automatisk inntil en innstilt grense.
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Automatisk nødbremsassistent med fotgjengergjen-
kjenning. Dette er en avansert aktiv sikkerhetsfunksjon som
varsler føreren om farlige situasjoner og bremser bilen
automatisk ved behov. Først varsles du visuelt og med et
lydsignal, så øker den bremsetrykket i ut fra kollisjonsfaren,
og til slutt bremses bilen med maksimal kraft.

Filskifteassistent. Systemet overvåker veimerkingen ved
hjelp av frontkameraet. Hvis bilen utilsiktet er i ferd med å
forlate kjørefeltet, varsler den deg. Assistenten holder også
bilen i kjørefeltet ved å svinge aktivt på rattet.

Filholder med smart cruise control. Når systemet er
aktivert, holder det bilen midt i kjørefeltet ved hjelp av
front kame raet. Sammen med smart cruise control gjør
filholderen kjøringen ekstra bekvem (i hastigheter fra 0 til
150 km/t).

Blindsonevarsler med filskiftevarsling. Systemet varsler
med et symbol i sidespeilene hvis den registrerer et
kjøretøy i blindsonen. Når du setter på blinklyset, varsles
du med et lydsignal.

Fjernlysassistent. I automatisk modus registrerer fjernlys
assistenten møtende trafikk og kjøretøy i samme felt, og
blender automatisk ned til nærlys. Når systemet ikke
registrerer andre lysskilder, slår det automatisk på fjern
lyset igjen.

Ryggeradar. Ryggeradaren reduserer faren for kollisjoner
når du rygger på trange og uoversiktlige steder. Den bruker
to radarer bak og varsler deg om kryssende trafikk som
nærmer seg bak bilen.

Fartsgrensevisning. Systemet leser veiskilt og benytter
navigasjonsdata til å vise gjeldende fartsgrenser og om
forbikjøring er forbudt. Informasjonen vises både på navigasjonsskjermen og på kombiinstrumentet.

Tretthetsvarsling. Tretthetsvarslingen øker sikkerheten
ved å kontinuerlig overvåke og analysere kjøremønstret
ved hjelp av data om rattutslag, styremoment og bilens
posi-sjon i kjørefeltet. Når den registrerer tegn på tretthet
eller dårlig konsentrasjon, varsler den føreren med et
lydsignal og en oppfordring om å ta en pause.
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Interiørfarger og setetrekk.

Ensfarget sort

Sort skinn
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Sort stoff

Lakkfarger.

Chalk White

Polar White

Platinum Silver

Stellar Blue

Ceramic Blue

Engine Red

Dark Knight

Phantom Black

Sunset Red
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Batteri.
Kona Electric med elektrisk drivlinje har et batteri som sørger for utmerkede kjøreegenskaper.

64,0 kWh

484 km*

64 kWh-batteriet gir bilen en imponerende rekkevidde på 484 km og
en effekt på hele 204 hk. I tillegg er batteriet smart integrert i bilen,
slik at det er god plass til passasjerer og bagasje.

* Rekkevidden er basert på WLTP. Gjelder Kona Electric produsert fra mars 2020, fabrikklevert med
nye Michelin Primacy 4-dekk. Rekkevidden kan variere avhengig av underlaget, kjørestilen din og
temperaturen.

150 kW (204 hk)
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1 570 mm

Mål og spesifikasjoner.

1 564 mm
1 800 mm

2 600 mm
4 180 mm

1 575 mm

For tekniske spesifikasjoner, se modellsiden på hyundai.no.
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Nettbaserte
biltjenester.

Du kan styre Kona Electric med smarttelefonen eller med stemmen.
Med Bluelink® kan du koble Kona Electric til nettet og bruke nettbasert
talegjenkjenning og mange andre praktiske, nettbaserte tjenester. Et fem
års abonnement på Hyundais LIVE-tjenester følger med det avanserte
navigasjonssystemet med skjerm på 10,25 tommer. Det gir deg tilgang til
oppdatert informasjon om bensinstasjoner, ladestasjoner, trafikk, vær,
foto bokser og interessepunkter. Du får også hjelp til å finne Hyundaiforhandlere og parkerings plasser langs veien og i parkeringshus.
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Bluelink® nettbaserte biltjenester.

Se batteristatus
Rekkevidde og ladenivå vises tydelig i Kona
Electric. I tillegg vises ladetiden når bilen er
koblet til en lader.

Programmert lading
Den avanserte batteristyringen i Kona Electric
gir deg full kontroll. Du kan programmere
ladetiden slik at den er tilpasset timeplanen
din og budsjettet ditt. Ved hjelp av denne
funksjonen kan du programmere tidspunkter
for start og stopp av ladingen.

Fjernstyrt klimaanlegg
Når det er kaldt ute kan du stille inn et tids
punkt for når Kona Electric skal være opp
varmet til en valgt temperatur. Dette øker
komforten siden kupeen allerede er varm
når du begynner å kjøre.

Dermed kan du utnytte tidspunkter med
billigere strøm og ha fulladet batteri om
morgenen.

Send mål til bilen
Hvis din Kona Electric er utstyrt med et
avigasjons system, kan du søke etter mål
med Bluelink®- appen når du ikke sitter i
bilen. Bluelink® synkroniseres med naviga
sjonssystemet og laster over ruten, slik at
den er klar når du begynner å kjøre.

Fjernlåsing og -opplåsing av dørene
Hvis du glemmer å låse bilen, sender Kona
Electric en melding om det til smarttelefonen
din. Da kan du, etter at du har lagt inn
PIN-koden, låse eller låse opp Kona Electric
med en knapp i Bluelink-appen.
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Hyundai er stolte av å tilby en av markedets aller beste fabrikkgarantier på fem år uten kilometerbegrensing,
og i tillegg en av markedets beste garantier på driftsbatteriet i Kona Electric. Den er på åtte år eller 160 000
km avhengig av hva som inntreffer først. Utstyret som er avbildet og beskrevet i denne brosjyren, kan avvike
fra det som leveres i Norge. Trykketeknikken gjør at fargeprøvene som er vist, kan avvike fra de faktiske
fargene. Ta kontakt med din Hyundai-forhandler for mer informasjon om hvilke farger, setetrekk og tekniske
spesifikasjoner som leveres. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

