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Майбутнє, 
якого не 
доведеться 
чекати.

Вона вже тут. Більш витончена нова KONA Electric має оновлений 
дизайн, найновіші інтелектуальні технології й запас ходу до 484 км на 
одному заряді. А завдяки скороченим термінам доставки автомобіля з 
Європи, долучитись до електричного руху можна ще простіше. 
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Новий електрифікуючий 
дизайн.
Витонченіший та вишуканіший, унікальний, впевнений дизайн нової KONA Electric отримав ще більш 
обтічний та атлетичний вигляд - зберігаючи при цьому свій авантюрний SUV стиль. Закрита решітка 
радіатора, що так привертає увагу, перетікає в характерні нові світлодіодні фари та більш гострі ходові вогні 
денного світла, які елегантно розтягуються в сторони. Спортивний силует візуально підкреслюється лінією 
на дверях, а чиста, обтічна передня частина не схожа ні на один із автомобілів, що можуть зустрітися на 
дорозі.
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Витончені скульптурні форми 
у стилі SUV.
Самобутній та характерний редизайн відрізняється плавними аеродинамічними формами та виштамповками, які 
гармонійно доповнюються фарбованими в колір кузову колісними арками та ексклюзивними 17-дюймовими колесами. 
Елегантна аеродинамічна дизайнерська тематика також присутня в новому задньому бампері та його накладці. Тонкі 
світлодіодні задні ліхтарі з новим динамічним виглядом тепер мають горизонтально розташовану графіку, яка 
віддзеркалює унікальний вигляд фар головного світла.
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Висока потужність. 
Чудовий запас ходу. 
Захоплююче прискорення.

Хтось казав, що кермувати електроавтомобілем нудно? Блискавичний старт завдяки 395 Нм крутного 
моменту, який забезпечує повністю електричний силовий агрегат. Цей спортивний кросовер насправді 
приносить задоволення у керуванні, розганяючись з 0 до 100 км/год лише за 7,9 секунди. Доступний із двома 
версіями силового агрегату: батарея 39,2 кВт/год із запасом ходу до 305 км, або версія на 64 кВт/год, що 
забезпечує запас ходу до 484 км на одному заряді. *

* Пробіг вказаний відповідно до циклу WLTP. Запас ходу може змінюватися залежно від дорожніх умов, стилю водіння, температури та 
типу шин. Прискорення  до 100 км/год 7,9 сек для автівки з батареєю 64 кВт/год, та 9,9 сек для батареї 39,2 кВт/год.
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Електричні технології.
Ретельно підібрані компоненти електричного силового агрегату забезпечують відмінні ходові характеристики та практичний повсякденний запас ходу. Спеціально розроблена платформа завдяки 
інтеграції акумуляторних блоків дозволяє зберегти внутрішній простір. Інноваційна система Battery Thermal Management забезпечує більшу ефективність акумуляторів та довшу тривалість роботи. 
Батарея охолоджується рідиною через підключення до системи кондиціонування повітря та нагрівається за допомогою електричного елемента - це означає, що ви отримуєте кращу продуктивність як в 
жарких, так і в холодних умовах. А коли ви їдете самі, є можливість вимкнути клімат-контроль з боку пасажира, щоб заощадити заряд акумулятору для ще більшої ефективності.

Регульоване рекуперативне гальмування.
KONA Electric оснащена найсучаснішою технологією для інтелектуального водіння - нова регенеративна гальмівна система дозволяє заряджати батарею під час руху, використовуючи електродвигун 
для уповільнення автомобіля. Ви можете регенерувати електричну енергію та зберігати ї ї в акумуляторі, легко регулюючи рівень рекуперативного гальмування за допомогою підкермових 
перемикачів. Чим вище рівень рекуперації тим активніше автомобіль пригальмовує коли ви знімаєте ногу з педалі газу, одночасно збільшуючи силу зарядки. Чим вищий рівень, тим більше машина 
уповільнюється та заряджає батарею, коли ви відриваєте ногу від акселератора. Утримання підкермового перемикача активує максимальний рівень рекуперативного гальмування до такого рівня, що 
можливо уповільнити автомобіль до повної зупинки не натискаючи на педаль гальма. Крім того, інтелектуальна система рекуперативного гальмування використовує передні сенсори радару та 
аналізує рух, щоб вчасно уповільнити швидкість, якщо автомобіль, що їде перед, вами почне пригальмовувати.

Інтелектуальне рекуперативне гальмування

Регульоване рекуперативне гальмування
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Заряджайся зручно як вдома, так і в дорозі.
Залежно від підключення до мережі вдома або типу станції швидкої зарядки, до якої ви маєте доступ, нова KONA Electric пропонує різні можливості та типи підключення для зарядки. При підключенні 
до домашньої мережі або громадської зарядної станції змінного струму, зарядка від 10% до 100% батареї 64 кВт/год займе 6 годин 50 хвилин (для трифазного вбудованого зарядного пристрою 
потужністю 10,5 кВт) або 9 години 15 хвилин (для однофазного зарядного пристрою на 7,2 кВт). Для батареї 39,2 кВт/год цей час буде 4 години 20 хвилин (для трифазного вбудованого зарядного 
пристрою потужністю 10,5 кВт) або 6 годин (для однофазного зарядного пристрою на 7,2 кВт).

  7,2 кВт ОВС    10.5 кВт ОВС

 64,0 кВт/год  9 год 15 хв*  6 год 50 хв*

 39,2 кВт/год  6 год 00 хв* 4 год 20 хв*

Звичайна зарядка

При використанні станції швидкого заряджання з постійним струмом на 100 кВт, зарядка літій-іонної полімерної батареї KONA Electric від 10% до 80% займає лише 
47 хв для обох типів батарей. При підключенні до станції потужністю 50 кВт для батареї 39,2 кВт/год цей показник буде 48 хвилин, а у версії 64 кВт/год - близько 64 
хв.

  100 кВт   50 кВт

 64,0 кВт/год  47 хв*  64 хв*

 39,2 кВт/год  47 хв*  48 хв*

Швидка зарядка

* Від 10% до 80% заряда батареї.* Швидкість зарядки може бути обмежена вихідною ємністю домашньої мережи або громадської зарядної 
станції.
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Центральна консоль. Місткий багажник.

Простора, практична та 
універсальна.

Нова KONA Electric розроблена для максимальної практичності та зручності: беріть з собою в поїздку 
все що треба – з містким багажником на 332 літри. Також він легко налаштовується - за лічені секунди 
ви можете скласти розділені задні сидіння й отримати аж 1114 літрів простору. Ідеально для подорожі на 
вихідні. Рейлінги на даху витримують вагу до 80 кг, таким чином ви можете розташувати там багажник 
і взяти з собою весь необхідний інвентар. Більш того, версія на 64 кВт/год доступна з вертикальним 
навантаженням у 100 кг, тому можна встановити велосипедну стійку на опційний фаркоп. Важіль коробки 
передач замінений електронним перемиканням Shift-by-Wire з 4 кнопками, що звільняє додаткове місце 
під центральною консоллю для зберігання особистих речей.
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Електронне перемикання передач кнопкового типу Shift-by-Wire (SBW).
Приємно і просто. Перемикайтеся між режимами «Вперед», «Нейтраль», «Назад» і «Паркування» просто натискаючи 
кнопки, що зручно розташовані на центральній консолі. Також тут знаходиться зона керування електронним стоянковим 
гальмом. Зручно і просто у використанні, що також додає простору в інтер’єрі. 

Бездротова зарядка.
Місце для бездротової зарядки зручно розташоване у центральній консолі. Тепер ви можете легко і швидко заряджати 
свій смартфон без зайвих клопотів щодо його підключення (за умови, що ваш гаджет підтримує функцію бездротової 
зарядки).

Проекція - Head-up display (HUD).
Проекція має приємну ілюмінацію та  відображає важливу інформацію: швидкість, навігацію, застереження 
та ін. Це допомагає вам легше сприймати інформацію та залишатися в безпеці. HUD активується за 
допомогою кнопки біля керма, і, коли не потрібен, ховається в панель приладів.

Цифрова панель приладів SUPER VISION 10,25” Full TFT LCD.
Достатньо лише погляду, щоб зрозуміти, як ваш стиль водіння впливає на дистанцію, яку ви проїдете від однієї зарядки. Колір 
змінюється в залежності від режиму який ви обрали: комфорт, еко чи спорт. Існує також додатковий дизайн інтерфейсу Cube, для 
ексклюзивного вигляду.

Зручні особливості.
Нова KONA Electric розроблена так, щоб ви завжди були на зв’язку та могли усім керувати. А безліч розумних технологій: камера заднього огляду, Head-up дисплей, зручне 
електронне перемикання передач типу Shift-by-Wire (SBW) та бездротовий зарядний пристрій на центральній консолі зроблять подорож безпечнішою та приємною. 
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Преміальна музична система KRELL. 8” дисплей із сенсорним екраном та дзеркальним відображенням телефону.

Передові мультимедійні 
можливості.  

З витвором мистецтва можна порівняти елегантний подвійний дисплей KONA Electric. Поєднання 10,25’’ 
цифрової панелі приладів з 10,25’’ мультимедійною системою надають місцю водія високотехнологічного 
вигляду і забезпечують максимальну видимість та контроль. Сенсорний дисплей із високою роздільною 
здатністю та навігацією дозволяє вам легко бачити все - від медіа і карт до прогнозів погоди тощо. Завдяки 
підтримці Apple CarPlay ™ та Android Auto ™, можна підключити телефон та користуватись усім його 
функціоналом - музикою, комунікаціями та додатками - на великому екрані.

Apple CarPlay ™ є зареєстрованою торговою маркою Apple Inc. Android Auto ™ є зареєстрованою торговою маркою Google Inc.
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Асистент утримання автомобіля в смузі руху (Lane Following Assist), LFA.
При активації утримує автомобіль в центрі своєї смуги на швидкості від 0 до 
200 км/годину на шосе чи вулицях міста. 

Адаптивний круїз-контроль із функцією Stop & Go (Smart Cruise Control with 
Stop & Go), SCC w/ S&G.
Більше безпеки та менше стресу. Підтримує задану відстань до 
транспортного засобу попереду, автоматично зменшуючи або збільшуючи 
швидкість до заданої межі. В щільному трафіку у режимі їзди “Stop & Go” 
зберігається встановлена відстань.

Асистент запобігання зіткненню спереду з можливістю розпізнавання 
пішоходів та велосипедистів (Forward Collision-Avoidance Assist with pedes-
trian and cyclist detection), FCA. 
Скануючи дорогу попереду за допомогою радіолокатора та камери, система 
FCA автоматично гальмує, коли виявляє раптове гальмування автомобілем 
попереду або наявність пішоходів чи велосипедистів.

Асистент попередження про виїзд з смуги руху (Lane Keeping Assist), LKA.
Використовує передні камери для стеження за дорожньою розміткою. У разі 
ненавмисного виїзду з смуги руху система попереджує водія і може 
самостійно повернути автомобіль назад, на смугу.

Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі заднім ходом (Rear 
Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist), RCCA.
Під час руху заднім ходом в області з низькою оглядовістю система не тільки 
попередить візуальним та звуковим сигналами, якщо збоку наближатимуться 
транспортні засоби, а й за необхідності, автоматично загальмує.

Асистент управління дальнім світлом (High Beam Assist), HBA.
Менше навантаження – більше видимості. Асистент розпізнає зустрічні 
транспортні засоби таі автівки попереду на своїй смузі руху, та перемикає на 
ближнє світло. Коли транспортних засобів не виявлено, активується дальнє 
світло.

Система стеження за втомою водія (Driver Attention Warning), DAW.
Коли виявляються ознаки втоми або відволікання, система попереджає та 
привертає вашу увагу за допомогою надісланого на дисплей повідомлення, 
пропонуючи зробити перерву.

Інтелектуальна система попередження про обмеження швидкості (Intelligent 
Speed Limit Warning), ISLW.
Розпізнає дорожні знаки обмеження швидкості та заборони проїзду і показує 
їх в режимі реального часу як на дисплеї навігаційної системи, так і на панелі 
приладів.

Сповіщення про початок руху транспортного засобу, що їде попереду (Lead-
ing Vehicle Departure Alert), LVDA.
Ця розумна функція попереджає водія, що транспортний засіб, який 
рухається попереду, починає рух, наприклад, на світлофорі або в пробці.

Асистент запобігання зіткненню в сліпих зонах (Blind Spot Collision-avoidance 
Assist), BCA.
Асистент BCA попереджає про рух у “сліпій” зоні. Автомобіль також не дасть 
вам змоги повернути праворуч чи ліворуч, якщо під час виконання маневру у 
“сліпій” зоні буде знаходитись автомобіль.
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З батареєю на 64 кВт/год ви отримуєте справді дивовижний запас ходу до 484 км – з вихідною потужністю 204 к. с. й величезним крутним моментом 395 Нм. Версія з батареєю ємністю 
39,2 кВт/год пропонує запас ходу до 305 кілометрів та крутний момент 395 Нм, завдяки чому автомобілем приємно керувати, оскільки вся потужність доступна вже з першої секунди. 
Завдяки інтелектуальному способу інтеграції батареї в загальний дизайн, не доведеться йти на компроміси з внутрішнім простором, щоб ви не обрали.

* Пробіг відповідно до стандарту WLTP. Дальність може дещо відрізнятися залежно від дорожніх умов, стилю водіння, температури та типу шин.

64,0 кВт/год

484км*

150 кВт (204 к.с.)

Місткість батареї та кольори екстер’єру.
При комплектації KONA Electric пропонується 2 види батареї, тож обирайте, яка з них більш відповідає вашим потребам та стилю водіння. Більше того, нова KONA Electric дозволяє міксувати та 
поєднувати дизайн автомобіля з урахуванням вашого особистого стилю. Щобільше, деякі кольори кузова доступні з опцією двоколірного даху та відповідних корпусів бокових дзеркал у чорному або 
білому кольорі. Це дозволяє зробити дизайн максимально індивідуальним і створити автомобіль, який підходить тільки вам.

39,2 кВт/год

305км*

100 кВт (136 к.с.)

Atlas White (Solid)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

Cyber Grey (Metallic)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

 Surfy Blue (Metallic)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

Galactic Grey (Metallic)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

Dive in Jeju (Solid)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

Phantom Black (Pearl)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

Dark Knight (Pearl)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

 Misty Jungle (Pearl)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

 Ignite Flame (Solid)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).

Pulse Red (Pearl Metallic)
Двотоновий дах, колір Phantom Black (опційно).
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Технічні характеристики та габарити.
Тип 64 кВт/год 39,2 кВт/год
Тип двигуна Синхронний двигун з постійними магнітами (PMSM) Синхронний двигун з постійними магнітами (PMSM)
Максимальна потужність (кВт) 150 100
Максимальна потужність (к.с.) 204 136
Максимальний крутний момент (Н*м) 395 395
Батарея
Тип Літій-іонна Літій-іона
Ємність (кВт/год) 64,0 39,2
Потужність (кВт) 170 104
Напруга (В) 356 327
Характеристики
Максимальна швидкість (км/год) 167 155
Запас ходу зарядженої батареї (км)* 484 305
Час зарядки

Стандартна зарядка
7,2 кВт OBC  (10-100%) Приблизно 9 год 15 хв Приблизно 6 год
10,5 кВт OBC  (10-100%) Приблизно 6 год 50 хв Приблизно 4 год 20 хв

Швидка зарядка
50 кВт  (10-80%) Приблизно 64 хв Приблизно 48 хв
100 кВт  (10-80%) Приблизно  47 хв Приблизно 47 хв

Маса
Маса автомобіля (кг) 1 743 1 593

Загальна ширина  1 800
Ширина колії 1  564

Загальна довжина 4,205
Колісна база 2,600

Загальна 
висота

1,570

Ширина колії 1,575

Одиниці: мм

* Запас ходу зарядженої батареї вказаний відповідно до циклу WLTP. Запас ходу може змінюватися залежно від дорожніх умов, стилю водіння та температури.

Кольори інтер’єру.
Завдяки новим кольорам та матеріалам, KONA Electric доступна з однотонним чорним салоном із сидіннями з тканини, комбінованими з тканини та шкіри чи тільки шкіри; а також 
двоколірним сірим інтер’єром із комбінованими сидіннями з тканини та шкіри або з повноцінними шкіряними сидіннями.

Сірий двоколірний салонЧорний однотонний салон

Чорна тканина Чорна тканина + шкіра Чорна шкіра Сіра  тканина + шкіра Сіра шкіра
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Синергія 
продуктивності 
та інновацій.

З новою KONA Electric ви можете насолоджуватись комфортом та універсальністю 
кросовера, а ще отримаєте бонус у 484 км*  повністю електричного ходу. Чудове 
поєднання балансу, продуктивності та інновацій - цей позашляховик почувається 
добре у багатьох аспектах. Він створений для того, щоб бути ефективним і мати 
гарний вигляд. Унікальний стиль виділяє його з натовпу, а розумні технології 
висувають ще далі, у майбутнє.

Ви можете вивчити деталі на сайті, або замовити тест-драйв у найближчому до вас 
дилерському центрі Hyundai, та відчути переваги на собі.
 
 

* Відповідно до циклу WLTP. Запас ходу може змінюватися залежно від дорожніх умов, стилю водіння та температури.

30 31



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.                                                   
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора
Hyundai або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.


