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Jėgos agregatai ir komplektacija

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

Techninė charakteristika

Baterijos tipas

Baterijos aušinimas

Baterijos šildytuvas

Salono šildymo sistema

Akumuliatoriaus talpa, kWh

Akumuliatoriaus energijos tankis

Akumuliatoriaus įtampa

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Įmontuotas įkroviklis (AC), kW

Greito įkrovimo (DC) lizdo tipas

Ekonomija

Energijos sąnaudos pagal WLTP

Nuvažiuojamas atstumas su vienu akumuliatoriaus įkrovimu pagal WLTP – WLTP mieste

CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)

39 kWh 136 AG 64 kWh 204 AG

14,3 kWh/100km 14,7 kWh/100km

305 – 435 km 484 – 660 km

395 Nm 395 Nm

7,2 kW (vienfazis) / 10,5 kW (trifazis) 10,5 kW (trifazis)

39,2 kWh 64 kWh

124,4 Wh/kg 141,3 Wh/kg

327 V 356 V

Pagrindinė standartinė įranga

39 kWh 136 AG 64 kWh 204 AG

Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)

Skysčio aušinimas

●

7.0J x 17 col. lengvo lydinio ratlankiai, 215/55R17 
Michelin Primacy 4 ratai

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

Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu 
jutikliniu ekranu, KRELL Premium garso sistema, 

8 garso kolonėlės DAB radijas ir dvigubas 
„Bluetooth“ palaikymas

Greičio viršijimo įspėjimo signalas

Elektrinės sėdynės (vairuotojo + keleivio)

Įspėjimas apie atstumą statant; priekiu

Projekcinis ekranas

Pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo 
automobilio užpakalyje

Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema

Pagalba vairuojant greitkelyje

Įspėjimas saugiam išlipimui

Bluelink®-telematika (nuotolinis šildymo, įkrovimo 
valdymas, durų užrakinimas / atrakinimas, 
debesijos išteklius naudojančios navigacijos 

sistema, navigacijos sistema su „Live“ 
paslaugomis)

Priekinio susidūrimo perspėjimo-pagalbos 
sistema;  automobiliai / pėstieji / dviratininkai 

10,5 kW trifazis įkrovimas 

Keleivio sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija
Salono apšvietimas (kojų zona priekyje)

Belaidis telefono įkroviklis

Daugiažidininiai reflektoriniai LED priekiniai 
žibintai ir tolimųjų šviesų pagalbos sistema

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema su 
„Stop & Go“

Įspėjimas apie atstumą statant; galu

Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV 
apsauga, tamsinti galiniai langai

Galiniai LED žibintai

Lietaus jutiklis

Elektra su šilumos siurbliu

Comfort Style

MY21 KONA electric

Comfort Style

   – 37,590 €
42,990 € 47,990 €
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Eksploatacinės savybės

0 → 100 km/val.

80 → 120 km/val.

Didžiausias greitis

Vidutinis akumuliatoriaus įkrovimo laikas 

Shuko 220 V / 10-16 A (nuo 10% iki 100%)

2 tipo maks.: 7,2 kW vienfazis / 10,5 kW* trifazis (nuo 10% iki 100%)

Greitas įkrovimas: 50 kW (nuo 10% iki 80%)

Greitas įkrovimas: 100 kW (nuo 10% iki 80%)
* Pasirinktinai už papildomą kainą

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

Pakaba

Vairavimo sistema

Įkrovimas

Kėbulas
Valytuvai – „Aeroblade“
Išilginiai stogo bėgeliai
Nuo UV spidulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas
Tamsinti galiniai langai

Šildomas galinis stiklas su laikmečiu 
Elektriniai reguliuojami išoriniai šildomi veidrodėliai
Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai
Korpuso spalvos veidrodėlis, durų rankenos ir bamperis
Dienos šviesos LED žibintai + reguliuojama lempa
Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED
Kombinuoti galiniai LED žibintai
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)

Dinamika
Važiavimo režimo parinkimas: Normal, Eco, Eco+, Sport, Cube
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija
Reguliuojama rekuperacinio stabdymo sistema su pedalų jungikliais

Salonas
Sėdynių atlošų kišenės
Elektra reguliuojama sėdynės atrama (vairuotojo - 2 padėčių)
Dėklas akiniams
Rankiniu būdu reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės pusėje su apšvietimu
2-a sėdynė 6:4 sulankstoma
Aplinkos apšvietimas (kojų zona)
Porankio dėžė prie valdymo skydo
Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Priekiniai atlošai reguliuojami į viršų ir į apačią
Bagažo skyriaus lemputė
Bagažo tinklas
Bagažo skyriaus uždangalas
Pedalai su metaline apdaila

Elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio)
Medžiaginės ir odinės sėdynės

- ●
- ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●

Comfort Style

● ●
● ●

p ●

Comfort Style

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● -

● ●
● ●

● ●
● ●

Comfort Style
● ●

DC greito įkrovimo įvadas 50 - 100 kW, CCS Type 2 ● ●

Shuko įkrovimo laidas su kabelyje integruotas valdymo pultu (ICCB) 8A / 10A / 12A ● ●

Automatinė, vienkartinė greičio apribojimo pavara

Priekinių ir galinių diskų stabdžiai

Priekyje: „McPherson Strut“ tipo; Gale: daugiasvirtė

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

Comfort Style

80 kg

- 300 kg

- 300 kg

Priekiniais ratais varomas

39 kWh 136 AG 64 kWh 204 AG

1535 - 1593 kg 1685 - 1743 kg

2020 kg 2170 kg

apie 6 val. / 4 val. 20 min.* apie 6 val. 50 min.

apie 48 min. apie 64 min. 

apie 47 min. apie 47 min. 

155 km/val. 167 km/val.

39 kWh 136 AG 64 kWh 204 AG

apie 17 val. apie 28 val.

39 kWh 136 AG 64 kWh 204 AG

9,9 sek. 7,9 sek.

7,3 sek. 4,8 sek.

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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Salonas

Komforto įranga
Išmanusis raktas su užvedimu per nuotolį
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Automatiškai atsidarantis ir užsidarantis priekinio keleivio langas + apsauginė funkcija
Automatinis žibintų valdymas
Automatinė oro kondicionavimo sistema su automatiniu langų džiovinimu  
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Lietaus jutikliai

Šildomos sėdynės
Šildomas vairas
Salono šildymo laikmatis (automobiliui kraunantis)

Informacijos ir pramogų sistema

Galinio vaizdo kamera su dinaminiais juostų kreipikliais
Maitinimo lizdas (12 V) + 1 USB

USB lizdas 

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija 
„Supervision“ prietaisų skydelis su 10,25 col. LCD ekranu
Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas
Projekcinis ekranas, kombinuotas

Sauga
Padangos remonto rinkinys

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

Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema (LKA) 
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)

Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)

Imobilizatorius

Įspėjimas dėl galinės sėdynės (RSA)
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); galu su mygtuku
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu 
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija (FCA)
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop & Go“ funkcijomis

Greičio viršijimo įspėjimo signalas (ISLW) 
Laikymosi važiavimo juostoje pagalba (LFA)
Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA) su pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo 
automobilio užpakalyje (RCCA) ir užsilenkiantys veidrodėliai   

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) + važiavimo stabilumo kontrolė (ESC) + pajudėjimo įkalnėje pagalbos 
sistema (HAC)

Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės, užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale 

p ●
● ●

● ●

p ●

● ●

- ●

● ●
● ●

● ●

● ●

● ●
p ●

● ●
● ●

● ●
● ●

Comfort Style
● ●

● ●
- ●

● ●
● ●

● ●

● ●

● ●
● ●

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

● -

Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu LCD ekranu + KRELL Premium garso sistema + 8 garso kolonėlės + DAB 
radijas + ryklio peleko formos antena, dvigubas „Bluetooth“ palaikymas + Bluelink

p ●

● ●

Comfort Style

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

Comfort Style
● ●

-
 o

Pasirinktinai be papildomos kainos

- o

Pilkas / mėlynas salonas ir pilkos medžiagos su oda 
sėdynės

Pilkas / mėlynas salonas ir pilkos perforuotos odos 
sėdynės

- ●

- o

Comfort Style

● -

Juodos perforuotos odos sėdynės

Juodos medžiagos su oda sėdynės

Juodos medžiaginės sėdynės
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Gamykliniai priedai

Speciali spalva (Engine Red raudona, Polar White balta)

Metalizuoti dažai
Prie visų spalvų pridedamas dviejų spalvų stogas (Phantom Black juoda / Chalk White balta)

Įmontuotas įkroviklis 
Integruotas 11 kW trifazis įkrovimas (2 tipas)

Navigacijos paketas
Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu

BlueLink-telematika
Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA)

Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema

Saugos paketas

Pagalba išvengti susidūrimo dėl aklosios zonos (BCA)

Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)

LED paketas

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

Odinis paketas

Odinės sėdynės
Vėdinamos sėdynės

Metalizuoti splava 395 €
Nemokama spalva „Dive In Jeju“ 0 €
Ypatinga spalva (Ignite Red, Atlas White) 230 €
Juodas stogas (Phantom Black) 395 €

KRELL Premium garso sistema + 7 garso kolonėlės ir žemų dažnių garsiakalbis + DAB radijas + dvigubas 
„Bluetooth“ palaikymas

Pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje (RCCA) ir užsilenkiantys veidrodėliai

Kėbulo spalvos

995 € ●

- 1,495 €

1,095 € ●

595 € ●

Comfort Style

● ●

230 €
395 €
395 €

Silky Bronze (B6S) - metalizuoti

Atlas White (SAW) - lygi spalvaEngine Red  (JHR) - Ypatinga spalvaDive In Jeju (UTK) – nemokama spalva

Sunset Red (WR6) - perlamutriniai

Phantom Black (PAE) – perlamutriniai

Shimmering Silver (R2T) - perlamutriniaiDark Knight (YG7) - perlamutriniai Dark Teal (TG8) - metalizuoti

Silky Bronze - metalizuoti /
Phantom Black - juoda –stogas (B6A)

Dive In Jeju /
Phantom Black - juoda –stogas (UT1)

Dark Teal - metalizuoti /
Phantom Black - juoda –stogas (TG1)

Serenity White - perlamutriniai /
Phantom Black - juoda –stogas (W6E)

Sunset Red - perlamutriniai /
Phantom Black - juoda –stogas (WRT)

Dark Knight Gray - perlamutriniai /
Phantom Black - juoda –stogas (YG1)
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