Hyundai KONA Electric
z możliwością dopłaty rządowej do 15%

Kona Electric od

Program dopłat
„Zielony samochód”

158 400 zł 124 502 zł
Cennik – rok produkcji 2020
KONA Electric

Cena
podstawowa

Dopłata
rządowa

Wersja
wyposażenia

Lakier

Silnik
136 KM
Bateria 39 kWh
Zasięg 289 km

Style

Galactic Grey

158 400 zł
124 502 zł

18 675,30 zł 105 826,70 zł

30 sztuk

Silnik
136 KM
Bateria 39 kWh
Zasięg 289 km

Style

Chalk White

160 900 zł
124 939 zł

18 740,85 zł

106 198,15 zł

20 sztuk

Silnik
136 KM
Bateria 39 kWh
Zasięg 289 km

Style

Dark Knight

160 900 zł
124 939 zł

18 740,85 zł

106 198,15 zł

10 sztuk

Silnik
136 KM
Bateria 39 kWh
Zasięg 289 km

Style

Pulse Red

160 900 zł
124 939 zł

18 740,85 zł

106 198,15 zł

10 sztuk

(1)

(2)

Cena
finalna

Pula
dostępnych
samochodów

Napęd
elektryczny

(1) Cennik ważny od 21.07.2020 r. Oferta obowiązuje wyłącznie pojazdy objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierowana jest wyłącznie do
osób fizycznych. Szczegóły oferty dostępne są na www.hyundai.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Zaprezentowany na fotografiach model ma charakter przykładowy. Ostateczny wygląd
samochodu może różnić się od zaprezentowanego ze względu na wybrane przez klienta elementy samochodu, w szczególności takie jak wyposażenie, akcesoria, kolorystyka, parametry techniczne.
(2) Cennik prezentuje wartość dopłaty w wysokości maksymalnej. Rzeczywista wysokość dopłaty uzależniona jest od rozstrzygnięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Uzyskanie dopłat wymaga złożenia wniosku w tym przedmiocie i jego akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków trwa do 31.07.2020 r.
i może zostać zakończony wcześniej, w przypadku wyczerpania zasobów przeznaczonych na wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych. Więcej szczegółów dostępnych pod adresem: http://nfosigw.
gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/
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WERSJA WYPOSAŻENIA

STYLE

BEZPIECZEŃSTWO
Przednie poduszki bezpieczeństwa



Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa



Wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera



Regulowane wysokości przednich i tylnych zagłówków



System mocowania foteli dziecięcych Isofix w tylnych fotelach



Tylne drzwi z blokadą otwarcia podczas jazdy



Systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu - VDC (ESC/ESP)



System utrzymywania pasa ruchu (LKA)



Systemy kontroli zjazdu i podjazdu (DBC i HAC)



System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAA)



Immobilizer



KOMFORT
Kluczyk zbliżeniowy i przycisk Start / Stop



Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne (kierowcy Auto Up & Down)



Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (MDPS)



Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach



Siedzenie kierowcy regulowane na wysokość



Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego (kierowca)



Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Informacja o niskim poziomie płynu w spryskiwaczach



Gniazda 12 V w centralnej konsoli



Wyciszenie maski



Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyb



Wycieraczki aerodynamiczne



Tylne czujniki parkowania



Tylna kamera cofania



Wybór trybu jazdy



ZEWNĘTRZNE
Felgi aluminiowe 7.0J X 17” z oponami 215/55



Opony Michelin Primacy 4 CZ



Hamulce tarczowe przód i tył



Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości



Zestaw naprawczy



Pas przeciwsłoneczny szyby przedniej



Podgrzewana tylna szyba z wyłącznikiem czasowym



Srebrne elementy wykończenia nadwozia – przedni i tylna osłona i listwy boczne



Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
Lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi
kierunkowskazami
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia



Relingi dachowe



Tylny spojler w wysoko umieszczonym światłem STOP (LED)



Światła do jazdy dziennej LED



Przednie światła przeciwmgielne



Automatycznie włączane światła



WEWNĘTRZNE
Tapicerka materiałowa



Skórzane koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów



Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i podświetleniem



Schowek na okulary



Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym



Konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem i uchwytem na napoje



Wielofunkcyjny komputer - 7” kolorowy z funkcją przyciemniania



Oświetlenie drugiego rzędu siedzeń



Oświetlenie przestrzeni bagażowej



Kieszenie w oparciach siedzeń przednich



Składane tylne oparcie i dzielone 60:40



Dwupoziomowa podłoga bagażnika



Roleta przestrzeni bagażowej



Siatka mocująca bagaż



AUDIO
Radio z 7” kolorowym wyświetlaczem dotykowym



Sterowanie radiem i komputerem pokładowym w kierownicy



Gniazda USB i AUX



System Bluetooth



Integracja z telefonami mobilnymi






ELECTRIC
System podgrzewania zestawu akumulatorów



Kabel umożliwiający ładowanie pojazdu z gniazdek 230 V



Ładowarka pokładowa trójfazowa o mocy 7,2 kW
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DANE TECHNICZNE
SILNIK ELEKTRYCZNY

136KM / 39,2kWh

Typ silnika

Synchroniczny z magnesami stałymi

Moc maksymalna (KM)

136

Maks. moment obrotowy (Nm)

395

AKUMULATORY WYSOKONAPIĘCIOWE
Typ

Polimerowe litowo-jonowe

Pojemność (kWh)

39,2

Moc wyjściowa (kW)

104

Napięcie (V)

327

NAPĘD
Rodzaj napędu

2WD

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

155

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

9,7

Zużycie energii w cyklu miejskim (kWh/100 km)

10,6

Zużycie energii (kWh/100 km)

15

Zasięg w cyklu miejskim (km)

407

Zasięg (km)

289

ŁADOWANIE
Ładowarka DC 400 V

57 min (do 80%)

Ładowarka AC 400 V

6 h 10 min

Ładowarka AC 230 V (na wyposażeniu)

19 h

Emisja CO2

0

MASY
Minimalna masa własna (kg)

1535

Maksymalna masa całkowita (kg)

2020

WYMIARY
Liczba miejsc siedzących
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Długość/szerokość bez lusterek/wysokość (mm)

4180 / 1800 / 1570

Rozstaw osi (mm)

2600

Rozstaw kół przód/tył (mm)

1564 / 1575

Prześwit (mm)

158

Pojemność bagażnika VDA (Iitry)

332 / 1114

KOŁA I ZAWIESZENIE
Rozmiar kół

7.0J x 17”

Rozmiar opon

215/55 R17

Koło zapasowe

Zestaw naprawczy

Zawieszenie kół przednich

Niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe

Zawieszenie kół tylnych

Wielowahaczowe

1570 mm

Wymiary

2600 mm
4180 mm

1800 mm

Informacje zawarte w cenniku nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych modeli pojazdów, wersji wyposażenia oraz wariantów promocyjnych. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez
uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Dostępność wybranych wersji wyposażenia oraz wariantów promocyjnych należy sprawdzić
w salonach Autoryzowanego Dealera Hyundai. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w cenniku mogą różnić się od rzeczywistych z powodu ograniczeń
technologii druku. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym cenniku nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej
między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji
typu pojazdu. 5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce
gwarancyjnej. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Podane wartości zasięgu, zużycia energii oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008. Zasięg, zużycie energii oraz emisja CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy
oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia energii, paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki
Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym salonie Autoryzowanego Dealera Hyundai.

Twój dealer Hyundai:
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Kolory nadwozia

Galactic Grey
(R3G – perłowy, bez dopłaty)

Chalk White
(P6W – metaliczny)

Pulse Red
(Y2R – metaliczno-perłowy)

Dark Knight
(YG7 – perłowy)

Kolor wnętrza

Czarny

8 lat gwarancji lub 160 000 km gwarancji na akumulator litowo-jonowo-polimerowy
Akumulatory tego typu charakteryzuje największa gęstość energii zmagazynowanej, czyli magazynują
one większą ilość energii do wykorzystania przez silnik elektryczny. Co najważniejsze akumulatory
litowo-jonowo-polimerowe charakteryzują się brakiem efektu pamięci co oznacza, że przez cały czas
jest ich pełna, początkowa pojemność.
5 lat gwarancji bez limitu kilometrów* wyraża nasze zaangażowanie w oferowanie najwyższej jakości
i świetnej obsługi. Dzięki temu będziesz cieszyć się jazdą przez długie lata.
Gwarancja obejmuje również:
8 lat Assistance | Ośmioletnia usługa pomocy drogowej obejmuje próbę naprawienia pojazdu
na miejscu.
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego | Raz w roku użytkownik ma prawo do wykonania w ASO
bezpłatnego sprawdzenia pięciu punktów kontrolnych samochodu.
Usługa jest wykonywana poza przeglądami wynikającymi z harmonogramu przeglądów okresowych.

* Powyższe informacje nie określają wszystkich warunków gwarancji, gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny, wystawiany przez sprzedawcę przy sprzedaży
pojazdu. W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, wypożyczalnia, płatny przewóz
osób, gwarancja mechaniczna może obowiązywać na krótszy okres, może być ograniczona limitem kilometrów lub może nie być oferowana. Podobne ograniczenia dotyczą
innych elementów gwarancji. Szczegóły u Dealerów. Podane dane mają charakter informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej.
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Elementy wyposażenia standardowego

Bezkluczykowy dostęp
i przycisk Start/Stop

Cyfrowe zegary
z 7” kolorowym ekranem

Felgi aluminiowe 17”

Klimatyzacja automatyczna

Ładowarka pokładowa 7,2 kW

Radio z 7” kolorowym
ekranem dotykowym

Selektor jazdy trybu Shift-by-wire

System monitorujący poziom
koncentracji uwagi kierowcy (DAA)

System utrzymywania pasa ruchu
(LKA)
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