
KONA Electric



Wybierz napęd 
elektryczny. 

Wszechstronny i dający radość z jazdy 
nowy model KONA Electric jest pierwszym 
elektrycznym, subkompaktowym SUV-em 
na europejskim rynku. 
Ten przełomowy samochód łączy 
imponujący zasięg (aż do 449 km*) 
napędu elektrycznego ze śmiałą stylistyką 
i przestronnością SUV-a  – żadnych 
kompromisów! 

* Wszystkie wartości są zgodne z przepisami WLTP (światową,  zharmonizowaną procedurą 
testowania pojazdów lekkich), które określają sposoby pomiaru zużycia paliwa, zużycia energii, 
zasięgu i emisji w samochodach osobowych w Europie. 
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Śmiała i elektryzująca 
stylistyka. 
Wyróżniaj się. Projektanci stworzyli płynne linie przodu, który wyróżnia się na drodze.  
Niepowtarzalna zamknięta forma przedniego grilla wygląda stylowo i zapewnia optymalną 
aerodynamikę. Zaprojektowane, by dobrze wyglądać i poprawiać przepływ powietrza, 
specjalnie ukształtowane wloty na krańcach przedniego zderzaka zmniejszają turbulencje 
w przestrzeni nadkoli. 
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Wyrafinowane kształty. 
Pewny siebie i wyjątkowy zupełnie mowy model KONA Electric zaprojektowano, by przyciągał uwagę. 
Elegancką, aerodynamiczną stylistykę tworzą również elementy tylnego zderzaka i wąskie, tylne lampy 
LED. Dzieło wieńczy dostępny w trzech kolorach dach, który można łączyć z 7 kolorami nadwozia.
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Lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi 
kierunkowskazami

Podwójne reflektory LED i światła do jazdy dziennej LEDZabudowany przedni grill Dach i tylny spoiler do wyboru w kolorze dwutonowym lub 
w kolorze lakieru nadwozia.

Zoptymalizowane aerodynamicznie felgi aluminiowe 17”

Tylne lampy LED Zderzak tylny

Unikalne i dopracowane detale.
Odważna stylistyka nadwozia przyciąga wzrok muskularnymi, rzeźbionymi kształtami, eleganckim
oświetleniem LED i niepowtarzalnymi detalami, które podkreślają silne DNA SUV-ów Hyundai.
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Moc, radość i wydajność.
Niech nikt nie mówi, że jazda samochodem elektrycznym musi być nudna. Niezwykle 
dynamiczny dzięki 395 Nm momentu obrotowego dostarczanego bez żadnej zwłoki  
przez elektryczny układ napędowy, ten usportowiony SUV rozpędza się od 0 do 100 km/h 
w zaledwie 7,9 sekundy. Napęd elektryczny dostępny jest w dwóch wersjach: akumulatory 
o pojemności 39,2 kWh pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 155 km/h i ma zasięg  
do 289 km*. Natomiast mocniejsza wersja 64 kWh osiąga prędkość maksymalną 167 km/h 
i ma zasięg aż do 449 km* na jednym ładowaniu. 

* Wszystkie wartości są zgodne z przepisami WLTP (światową, zharmonizowaną procedurą testowania pojazdów lekkich), które 
określają sposoby pomiaru zużycia paliwa, zużycia energii, zasięgu i emisji w samochodach osobowych w Europie. 
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Napęd elektryczny.
Starannie dobrane komponenty zespołu napędowego KONA Electric zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały doskonałe właściwości jezdne i praktyczny 
codzienny zasięg. Ponadto, zupełnie nowa platforma KONA pozwoliła na lepsze umieszczenie akumulatorów z zachowaniem przestronności. Nowo opracowany 
system zarządzania termicznego akumulatorami gwarantuje ich wyższą wydajność i dłuższą żywotność. Jest on chłodzony wodą dzięki połączeniu z układem 
klimatyzacji oraz podgrzewany elektrycznym elementem grzejnym – to oznacza, że można liczyć na najlepszą wydajność zarówno w gorące, jak i w zimne dni.

System rekuperacji.
KONA Electric ma zaawansowany technicznie system odzyskiwania energii hamowania, który ładuje akumulator wykorzystując energię odzyskiwaną 
podczas zwalniania. Poziom (intensywność) odzyskiwania energii hamowania można regulować za pomocą łopatek pod kierownicą. Dodatkowo system 
inteligentnego odzyskiwania energii hamowania wykorzystuje przednie czujniki radarowe i automatycznie dostosowuje intensywność działania do bieżącej 
sytuacji na drodze.

Inteligentne hamowanie odzyskowe

Hamowanie odzyskowe
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Bezproblemowe ładowanie. 
Naładuj akumulatory przez noc w domu lub skorzystaj ze stacji szybkiego ładowania w trasie. 
W zależności od gniazdka elektrycznego w domu lub rodzaju stacji szybkiego ładowania, 
do której masz dostęp, KONA Electric oferuje różne możliwości i typy wtyczek do ładowania. 
Zaawansowany system sterowania akumulatorem daje Ci pełną kontrolę. Programowane 
ładowanie pozwalają dostosować pory ładowania do rozkładu dnia i budżetu.
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Normalne ładowanie (AC).
W przypadku podłączenia do domowej stacji ładowania AC pełne naładowanie większego 
zestawu akumulatorów zajmuje 9 godzin 35 minut, a mniejszego 6 godzin 10 minut. Można również 
podłączyć samochód do zwykłego gniazdka ściennego za pomocą przewodu ICCB. Nowy KONA 
Electric jest wyposażony w ładowarkę pokładową o mocy 7,2 kW, która zamienia prąd zmienny  
z gniazda ściennego na prąd stały do ładowania akumulatorów w pojeździe.

Szybkie ładowanie (DC)
W przypadku stosowania stacji szybkiego ładowania prądu stałego o mocy 100 kW (DC) 
polimerowe akumulatory litowo-jonowe KONA Electric po około 54 minutach osiągają 80% stanu 
naładowania (SOC) w obu dostępnych wersjach układu napędowego. W przypadku stacji 50 kW 
czas ładowania wynosi odpowiednio 57 minut dla wersji z akumulatorami 39 kWh oraz 75 minut  
dla wersji 64 kWh.

  100 kW   50 kWh

 64,0 kWh  54 min*  75 min*

 39,2 kWh  54 min*  57 min*

Szybkie ładowanie

 64,0 kWh  9 h 35 min*

 39,2 kWh  6 h 10 min*

Normalne ładowanie (7,2 kW)

* Do 80% pełnego naładowania.
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Charakter i indywidualność. 
Zupełnie nowy model KONA Electric nie idzie na kompromis w kwestii przestrzeni – mało kto spodziewa się 
tak przestronnego wnętrza w pojeździe elektrycznym.  Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Znajdziesz mnóstwo 
miejsca dla pięciu dorosłych osób. Dbałość o szczegóły czyni ten samochód wyjątkowym. Odkryj niespotykany 
poziom komfortu, który zapewniają wysokiej jakości materiału i wyrafinowany wystrój wnętrza. Dla jeszcze 
większej wygody dostępne są ogrzewane i wentylowane fotele przednie z 10-stopniową (fotel kierowcy) lub 
8-stopniową (fotel pasażera)  regulacją elektryczną. 
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Konsola centralna Bagażnik

Boks dachowy Hyundai  
(wyposażenie dodatkowe)

Przestronne wnętrze.
Nowy Hyundai KONA Electric jest gotowy na wszelkie wyzwania codziennego życia. W kabinie jest 
mnóstwo miejsca dla pasażerów, a obszerny bagażnik ma pojemność 332 litrów (VDA). A to jeszcze nie 
wszystko. Przestrzeń ładunkową można w zaledwie klika sekund powiększyć do 1114 litrów – doskonałe 
rozwiązanie na weekendowy wypad.  Niezależnie od planów spędzenia czasu na miejscu bardzo 
przydatne mogą się okazać relingi dachowe, na których można zamontować bagażnik lub boks dachowy 
(maks. obciążenie 80 kg). Wygospodarowano też dodatkowe miejsce na schowek w środkowej konsoli.
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System nagłośnienia KRELL klasy premium System audio z wyświetlaczem dotykowym 7” 

Zawsze w kontakcie. 
Niezależnie od celu podróży i Twoich upodobań KONA Electric oferuje nieograniczoną łączność, 
której oczekujemy oraz innowacyjną technologię, która ułatwia życie. Wysokiej klasy system 
nagłośnienia KRELL gwarantuje nienaganną jakość dźwięku o niesamowitej dynamice. 
Opcjonalna nawigacja z ekranem dotykowym 10,25” umożliwia obsługę nawigacji 3D, która zawiera 
bezpłatną 7-letnią subskrypcję usług LIVE z aktualizowanymi w czasie rzeczywistym informacjami 
o pogodzie, natężeniu ruchu i fotoradarach, a także wynikach wyszukiwania interesujących miejsc 
online. System audio ma dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7”. Oba wyświetlacze współpracują  
z kamerą cofania z dynamicznymi wskazówkami, która ułatwia parkowanie. Oba systemy obsługują 
również Apple CarPlay™ i Android Auto™, co pozwala podłączyć smartfona, by słuchać muzyki, 
używać telefonu oraz korzystać z aplikacji na dużym ekranie.

Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc. Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.
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System shifty-by-wire sterowany przyciskami – Wszystko w zasięgu ręki – wybierz jazdę 
do przodu, położenie neutralne, cofanie lub tryb parkowania za pomocą wygodnie 
rozmieszczonych przycisków na konsoli środkowej. Tuż obok znajduje się elektryczny 
hamulec postojowy. 

Opcjonalna nawigacja 10,25” – System łączy nawigację 3D, obsługę Apple CarPlay™ i Android Auto™ oraz 
zawiera bezpłatną 7-letnią subskrypcję usług LIVE z aktualizowanymi w czasie rzeczywistym informacjami  
o pogodzie, natężeniu ruchu i fotoradarach, a także wynikach wyszukiwania interesujących miejsc online.

Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc.  
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.

Wyświetlacz head-up (HUD) – Dzięki wysokiej luminancji zapewniającej doskonałą widoczność, nowy 
wyświetlacz head-up firmy Hyundai pomaga zachować bezpieczeństwo, wyświetlając ważne informacje, 
takie jak prędkość, wskazówki nawigacji i ostrzeżenia bezpośrednio na linii wzroku. Wysuwany za pomocą 
przycisku obok kierownicy, wyświetlacz chowa się w desce rozdzielczej, gdy nie jest używany.  

Nowy 7-calowy zestaw wskaźników – Innowacyjny cyfrowy zestaw wskaźników z 7-calowym wyświetlaczem pokazuje 
wybrany tryb jazdy, a także przepływ energii i poziom naładowania akumulatorów. Wystarczy rzut oka, by przekonać się,  
jak styl jazdy wpływa na zasięg. 

Wygodne sterowanie.
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu Ci bezpieczeństwa i łączności, zupełnie nowy model KONA Electric jest wyposażony w wiele rozwiązań technologicznych, 
które sprawiają, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa – jak wyświetlacz head-up, wygodne przełączniki zmiany biegów i wysoko zamontowany, 
wysunięty ekran dotykowy dla lepszej widoczności i łatwego dostępu.
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Asystent zapobiegania zderzeniu czołowemu  
z wykrywaniem pieszych (FCA). System wykorzystuje 
kamerę przednią i czujnik radarowi do 
monitorowania sytuacji przed samochodem.  
W przypadku wykrycia zagrożenia zderzenia  
z pieszym lub pojazdem system najpierw ostrzega 
kierowcę, a następnie w razie potrzeby 
automatycznie zwalnia i zatrzymuje samochód.

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA). System 
LKA obserwuje linie boczne na drodze za pomocą 
przedniej kamery. W przypadku niezamierzonego 
opuszczenia pasa, ostrzega kierowcę, a w razie 
potrzeby dokonuje korekty toru jazdy, aby zapobiec 
wypadkowi.

Asystent utrzymywania na pasie ruchu (LFA)  
i inteligentny tempomat (ASCC). Zupełnie nowy 
model KONA Electric jest wyposażony w asystenta 
utrzymania na pasie ruchu. Po włączeniu system 
wykorzystując informacje z przedniej kamery 
utrzymuje pojazd po środku pasa ruchu. LFA 
współpracuje z inteligentnym tempomatem, 
zapewniając maksymalny komfort jazdy  
(w zakresie prędkości 0-150 km/h).

System monitorowania martwego pola (BCA)  
i asystent zmiany pasa ruchu (LCA). Korzystając  
z dwóch czujników radarowych w dolnym tylnym 
zderzaku, system wizualnie ostrzega o pojazdach 
poruszających się w martwym polu. Jeśli w takiej 
sytuacji kierowca włączy kierunkowskaz system 
emituje dźwięk ostrzegawczy.

Światła typu LED (mijania i drogowe). Asystent 
świateł drogowych wykrywa w nocy nadjeżdżające 
pojazdy, a także pojazdy na tym samym pasie ruchu 
i przełącza światła drogowe na światła mijania. 
Statyczne doświetlanie zakrętów oświetla pobocze 
podczas pokonywania zakrętów w nocy.

Ostrzeganie przed zderzeniem bocznym przy 
cofaniu (RCCW). System zmniejsza ryzyko kolizji  
z pojazdami przejeżdżającymi z tyłu, np. przy 
wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego. Dzięki dwóm 
czujnikom radarowym z tyłu może ostrzegać przed 
innymi pojazdami poruszającymi się prostopadle  
z tyłu.

Inteligentne ostrzeganie o ograniczeniu prędkości 
(ISLW). Funkcja rozpoznaje znaki ograniczenia 
prędkości na podstawie obrazu z przedniej kamery  
i informacji z systemu nawigacyjnego oraz wyświetla 
ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania  
w czasie rzeczywistym. Informacje są wyświetlane 
zarówno na wyświetlaczu systemu nawigacyjnego, 
jak i na zestawie wskaźników.

System monitorujący poziom koncentracji uwagi 
kierowcy (DAW). Ta standardowa funkcja podnosi 
bezpieczeństwo i wygodę na zupełnie nowy poziom 
dzięki ciągłemu monitorowaniu i analizowaniu 
wzorców jazdy. Po zidentyfikowaniu wzorca 
zmęczenia lub nieuwagi DAA zwraca uwagę 
kierowcy za pomocą dźwiękowego sygnału 
ostrzegawczego i komunikatu na wyświetlaczu, 
sugerując przerwę.

Nowy Hyundai KONA Electric jest wyposażony w najnowocześniejszy zaawansowany system wspomagania kierowcy, Hyundai SmartSense, dzięki czemu przoduje  
w segmencie najnowszych technologii i gwarantuje jeszcze więcej bezpieczeństwa i spokoju ducha. Od automatycznego hamowania, by uniknąć kolizji i utrzymywania 
pasa ruchu do wykrywania pojazdów w martwym polu, może ostrzegać kierowcę o potencjalnych zagrożeniach podczas jazdy.
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Kolory wnętrza i tapicerki

Kolory dachu

Kolory nadwozia

Chalk White

Chalk White
(opcja dodatkowa dostępna z kolorami:  

Ceramic Blue, Galactic Grey)

Galactic Grey

Dark Knight
(opcja dodatkowa dostępna z kolorami:  

Chalk White, Acid Yellow, Tangerine Comet, Pulse Red)

Phantom Black 
(opcja dodatkowa dostępna z kolorem Dark Knight)

Dark Knight

Czarne

Szaro-niebieskie

Materiałowa czarna

Skórzana czarna

Skórzana szara

Pulse Red

Tangerine Comet Ceramic BlueAcid Yellow
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Wymiary i dane techniczne

  1564 mm
1800 mm

2600 mm
4180 mm

SILNIK ELEKTRYCZNY 136KM / 39,2kWh 204KM / 64kWh

Typ silnika Synchroniczny z magnesami stałymi Synchroniczny z magnesami stałymi
Moc maksymalna (KM) 136 204
Maks. moment obrotowy (Nm) 395 395
AKUMULATORY WYSOKONAPIĘCIOWE
Typ Polimerowe litowo-jonowe Polimerowe litowo-jonowe
Pojemność (kWh) 39,2 64
Moc wyjściowa (kW) 104 170
Napięcie (V) 327 356
OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 155 167
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,7 7,6
Wydajność (kWh/100 km) 15 15,4
Zasięg (km)* 289 449
ŁADOWANIE
Ładowarka DC 400 V 57 min (do 80%) 75 min (do 80%)
Ładowarka AC 400 V 6 h 10 min 9 h 35 min
Ładowarka AC 230 V (na wyposażeniu) 19 h 31 h
Emisja CO2 0 0
MASY
Minimalna masa własna (kg) 1535 1685
Maksymalna masa całkowita (kg) 2020 2170
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

Opcje akumulatorów
Zupełnie nowy KONA Electric daje możliwość wyboru. Zawsze ma całkowicie elektryczny układ napędowy, ale można wybrać jeden z dwóch pakietów 
akumulatorów zapewniających znakomitą charakterystykę jazdy. 

Możesz wybrać akumulator 64 kWh, który umożliwia przejechanie imponujących 482 km i dysponuje pokaźną mocą 204 KM. Mniejszy akumulator ma pojemność 39 kWh, co daje zasięg 312 km, a towarzyszy mu 
żwawy silnik o mocy 136 KM. Niezależnie od wybranej opcji zasilania nie będziesz narzekać na brak miejsca – akumulatory zostały sprytnie dopasowane do konstrukcji nadwozia i zajmują zaskakująco mało miejsca.

64,0 kWh

449 km

150 kW (204 KM)

39,2 kWh

289 km

100 kW (136 KM)

1575 mm

15
70

 m
m

* Wszystkie wartości są zgodne z przepisami WLTP (światową,  zharmonizowaną procedurą testowania pojazdów lekkich), 
które określają sposoby pomiaru zużycia paliwa, zużycia energii, zasięgu i emisji w samochodach osobowych  w Europie.32 3332



To co najlepsze z dwóch  
światów.
Połączenie najlepszych cech dwóch światów 
wydawało się nierealną utopią. Ale technologia to zmieniła. 
Zupełnie nowy KONA Electric pozwala się cieszyć komfortem 
i wszechstronnością SUV-a i napędem elektrycznym  
o zasięgu do 449 km*! Dynamiczne połączenie kontroli, 
osiągów i technologii – ten SUV pozytywnie zaskakuje na 
wiele sposobów. Zaprojektowano go z myślą o wydajności  
i atrakcyjnym wyglądzie. Wyjątkowy styl wyróżnia go spośród 
tłumu, a technologia stawia go daleko przed nim. Śmiało, 
ciesz się najlepszymi cechami obu światów. Możesz poznać 
wszystkie szczegóły online lub po prostu umówić się na jazdę 
próbną w najbliższym salonie Hyundai.

* Wszystkie wartości są zgodne z przepisami WLTP (światową, zharmonizowaną procedurą 
testowania pojazdów lekkich), które określają sposoby pomiaru zużycia paliwa, zużycia energii, 
zasięgu i emisji w samochodach osobowych w Europie. 
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Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych  
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Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: 
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Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym 
autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.


