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Voimansiirrot ja varustetasot

KONA electric 39 kWh 136 hv

KONA electric 64 kWh 204 hv
* Ei uusia tehdastilauksia

Akustinen tuulilasi

10,5 kW 3-vaihe laturi 

10.25'' digitaalinen mittaristo Moottoritieajoavustin

17” kevytmetallivanteet Safe Exit Warning

8'' värikosketusnäyttö Katvealueen törmäyksenvälttämisavustin

Akun lämmitin Multi Focus Reflector Led ajovalot ja Kaukovaloavustin

Ambient Light  etujalkatilan tunnelmavalaistus

Automaattinen ilmastointi

Edellä olevan auton liikkeellelähtöhuomautus Nopeusrajoituksen tunnistus

Etumatkustajan istuimen korkeussäätö Pysäköintitutka edessä

Kaistallapitoavustin Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisavustin peruutettaessa

Kaistallapitoavustin Sähkäsäätöiset etuistuimet

Kattokaiteet

Langaton älypuhelimen Qi-lataus

Led takavalot

Led-päiväajovalot, Led-lisäjarruvalo, Led seisontavalo

Lämmitettävä ohjauspyörä

Lämmitetyt etuistuimet, 3 tasoa

Lämpöpumppu

Peruutuskamera dynaamisilla pysäköinnin ohjausviivoilla

Peruutustutka

Sadetunnistin

Smart Cruise Control älykäs vakionopeudensäädin sekä Stop & Go toiminto 

Smart key -älyavain etäkäynnistyksellä

Sähköinen seisontajarru

Sävylasit

Takamatkustajien muistutus 

Tummenttetut takaikkunat

UV suojatut Solar Glass  tuulilasi ja etuovien lasit 

7.0J x 17"  Alumiinivanteet, 215/55R17 Michelin Primacy 4 renkaat

KONA electric

Comfort Style
36 990 €* -

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä autojen ja  jalankulkijoiden sekä 

pyöräilijöiden  tunnistuksella Bluelink® -telematiikka (Sovelluksella ohjattava etälämmitys, lataushallinta, ovien 
avaaminen/lukitus, Live -palvelut, Reittisuunnittelu)

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri 

automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta 

kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä 

auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhentyy huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. 

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai 

kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua 

huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 100 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 100 kW. Omamassa on 

autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.
Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

42 990 €* 46 990 €

Tärkeimmät vakiovarusteet
Comfort Style

Navigaatiojärjestelmä  10,25” värikosketusnäytöllä, Krell Premium 

‑äänentoistojärjestelmä 8 kaiuttimella ja subwooferilla ja  Multi Bluetooth



Tekniset tiedot
Akun tyyppi

Akun jäähdytys

Battery heating

Akun kapasiteetti

Akun energiatiheys

Akun jännite

Suurin teho

Suurin vääntö

Auton oma kiinteä laturi (AC)

Latauspistoke

Kulutus 

Suorituskyky

Huippunopeus

Ohjeellisia latausaikoja

Tavallinen" suko-pistoke 220 V / 10-16 A (10% to 100% )

Pikalatausasema (CCS) : 50 kW (DC) (10% -> 80% )

Pikalatausasema (CCS) : 100 kW (DC) ( 10% -> 80% )

Painot ja mitat
Omamassa

Kokonaismassa

Kattokuorma

Perävaunumassa, jarruton

Perävaunumassa, jarrullinen

Voimansiirto
Tyyppi

Vaihteisto

Alusta
Jarrut

Jousitus

Ohjaus

Min. kääntösäde
Maavara

Lataus
CCS tasavirta (DC) pikalatauspistoke sekä Type 2 vaihtovirta (AC) latauspistoke
ICCB charging cable  (ICCB in cable control box) latausjohto suko pistokkeeseen. 

Mahdollisuus säätää latausvirta 6A / 8A / 10A / 12A.
● ●

Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus
5,2 m

158 mm

Comfort Style
● ●

- 300 kg

Etuveto

Automaatti, Yksinopeuksinen alennusvaihde

Levyjarrut edessä ja takana

Edesssä: McPherson-joustintuet - Takana: MultiLink-monivarsituenta

1535 - 1593 kg 1685 - 1743 kg

2020 kg 2170 kg
80 kg

- 300 kg

n. 48 min n. 64 min 

n. 47 min n. 47 min 

39 kWh 136 hv 64 kWh 204 hv

n. 17 h n. 28 h

Kotilautausasema tai julkinen 

Type2 (AC) latausasema

7.2kW (1-vaihe) - Fresh varustetasossa n. 6 h -

10.5kW (3-vaihe) - Comfort ja Style varustetasoissa 4 h 20 min n. 6 h 50 min

80 → 120 km/h 7,3 s 4,8 s

155 km/h 167 km/h

39 kWh 136 hv 64 kWh 204 hv

Toimintamatka WLTP - WLTP City 305 - 435 km 484 - 660 km

39 kWh 136 hv 64 kWh 204 hv

0 → 100 km/h 9,9 s 7,9 s

CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

39 kWh 136 hv 64 kWh 204 hvSähkönkulutus  – 
WLTP 14,3 kWh/100km 14,7 kWh/100km

100 kW (136 hv) 150 kW (204 hv)

395 Nm 395 Nm

7,2 kW (1-vaihe / 10,5 kW (3-vaihe) 10,5 kW (3-vaihe)

39,2 kWh 64 kWh

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

327 V 356 V

39 kWh 136 hv 64 kWh 204 hv

Litium-ioni-polymeeriakku (Li-Ion Po) - akun lämmityksellä

Nestejäähytys

●

Sisätilojen lämmitysjärjestelmä Sähkö ja ilmalämpöpumppu

Korkeus 1570 mm

Tavaratila VDA min. - max.
332 - 1114 l

Akseliväli 2600 mm

Pituus 4205 mm

Leveys 1800 mm

Kattokuorma
80 kg

Maavara 158 mm



Ulkoiset varusteet
Aeroblade-tuulilasinpyyhkimet

Kattokiskot

UV suojattu Solar Glass Tuulilasi

Tummennetut takaikkunat

Takalasin lämmitus ajastuksella

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit
Projektiotyyppiset halgoneeni ajovalot

Korinväriset ulkopeilien kuoret ja ovenkahvat

Led-päiväajovalot sekä Led-seisontavalot

Led-vilkut ulkopeileissä

Led-takayhdistelmävalot
Multi Focus Reflected-led-ajovalot

Ajodynamiikka
 Normal, Eco, Eco+, Sport, Cube ajotilan valinta

Sähköinen seisontajarru
Voimakkuudeltaan säädettävä hidastusenergian talteenotto ohjauspyörän säätimillä

Sisätilat
Taskut etuistuinten selkänojissa

Sähköisesti säädettävä ristiselän tuki kuljettajan istuimessa
Aurinkolasikotelo kattokonsolissa

Ohjauspyörän manuaalinen korkeus- ja syvyyssäätö

Valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa
60:40 Suhteessa taitettava takaistuin

Etuistuinten jalkatilan yhden värin tunnelmavalaistus

Etukyynärnoja säilytyslokerolla
Mukiteline etukyyrnojassa

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö

Etuistuinten pääntukien korkeus ja etäisyyssäätö
Valaistu tavaratila

Tavaratilan verkko

Kaksiosainen tavaratila jossa latausjohdolla oma säilytyspaikka
Metallinen polkimien viimeistely

Sähköisesti säädettävät kuljettajan ja matkustajan istuimet

Sisustusvaihtoehdot

Mukavuus
Smart key - Älyavain ja moottorin käynnistyspainike

Smart Cruise Control - älykäs vakionopeussäädin

Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana, edessä auto up&down toiminto
Ajovaloautomatiikka

Automaattinen ilmastointi

Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Sadetunnistin

Istuinlämmitys etuistuimilla - 3 vaiheinen

Lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä

Ajastettava sisätilojen lämmitys kun auto on latauksessa

Tieto- ja viihdejärjestelmä (käyttökielinä mm. suomi ja ruotsi)
8” värikosketusnäyttö, langaton Apple CarPlay / Android Auto -valmius 

Peruutuskamera dynaamisilla apuviivoilla

12V (1EA) sähköpistoke + 1USB latauspistoke
USB pistoke

Audiojärjestelmän säädöt ohjauspyörässä
Bluetooth handsfree ja audio streaming

Digitaalinen Supervision Cluster w/ 10.25" LCD mittaristo

Matkapuhelimen langaton Qi -lataus

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
● ●

● -

Navigatiojärjestelmä 10,25” värikosketusnäytöllä ja KRELL Premium audiojärjestelmällä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 

45W vahvistin, kaksois Bluetooth + Bluelink telematiikka, Apple CarPlay / Android Auto -valmius 
p ●

● ●

● ●

● ●

Comfort Style

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Comfort Style
● ●

● ●

Comfort Style

● ●
- ●

● ●

Mustat kangasverhoillut istuimet

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Comfort Style
● ●

● ●

● ●
● ●
● ●

● ●
p ●

Comfort Style

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● -

● ●

● ●

● ●

Comfort Style
● ●



Turvallisuus
TMK Tire Mobility Kit - renkaan paikkaussarja

eCall - automaattihen hätäpuhelujärjestelmä

Virtual Engine Sound System (VESS) - virtuaalinen moottorin ääni

Kuljettajan ja etumatkustadan etu-ja sivuturvatyynyt sekä etu ja takamatkustajien turvaverhot.
Kaistavahti- ja avustin (LKA - Lane Keeping Assist)

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW- Driver Attention Warning)

Poistumisvaroitin (SEW Safe Exit Warning)

Lukkiutumattomat ABS-jarrut, ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja mäkilähtöavustin (HAC)

Ajonestolaite

RSA ( Rear Seat Allert) - Takamatkustajien muistutus

PDW ( Parking Distance Warning; reverse w/button) - pysäköintitutka takana

PDW (Parking Distance Warning ; Forward) - pysäköintitutka edessä

BCA (Blind Spot Collision Assist) -katvealueen törmäyksen välttämisavustin 

RCCA (Rear Cross Collision Assist)- risteävän liikenten törmäyksen välttämisavustin, peruutettaessa

ISLW  (Inteligent Speed Limit Warning) - nopeusmerkkien tunnistus

LFA (Lane Following Assist) -kaistallapitoavustin

Lisävarustepaketit

Navigation Pack

10,25" korkearesoluutionen kosketusnäyttö, navigointijärjestelmä ja Live -palvelut 

KRELL Premium audiojärjestelmä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 45W vahvistin.

BlueLink etähallinta älypuhelinsovelluksella

HDA Highway driving Assist - Moottoritieajoavustin  (*Ei saatavilla Fresh varustetason yhteydessä)
ISLW  Inteligent Speed Limit Warning - nopeusmerkkien tunnistus

Safety Pack

BCA Katvealueen avustin järjestelmä

RCCA Risteävän liikenteen avustus järjestelmä  Rear Cross Collision Assist 
SEW Safe Exit Warning

Led Pack

Led ajovalot

Kaukovaloavustin HBA High Beam Assist

Metalli-, helmiäis- tai erikoisväri ovh. 500 € Dive in Jeju veloitukseton väri

Phantom Black -katto ovh. 500 €
*Ei uusia tehdastilauksia

*Ei tehdastilauksia
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Ulkovärit

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Sähköautojen 

kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised 

Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, 

keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhentyy huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa 

moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton 

sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti 

talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttaa varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

ovh. 650 € ●

ovh. 650 € ●

● ●

Comfort Style

ovh. 1 100 € ●

p ●
p ●
p ●

● ●
- ●

FCA - (Forward Collision -avoidance Assist incl. Car, Pedestrian and Cyclist detection) - hätäjarrutus   ajoneuvon ja jalankulkijan sekä 

pyöräilijän tunnistuksella
● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
p ●

● ●

● ●

● ●

Comfort Style
● ●

Silky Bronze (B6S) -metalliväri

Atlas White (SAW) -erikoisväriEngine Red  (JHR) -erikoisväriDive In Jeju (UTK) –veloitukseton väri

Sunset Red (WR6) -helmiäisväri

*Phantom Black (PAE) –helmiäisväri
Abyss Black (A2B) -helmiäisväri

Shimmering Silver (R2T) -helmiäisväri*Dark Knight (YG7) -helmiäisväri Dark Teal (TG8) -metalliväri

Silky Bronze -metalliväri /
Phantom Black - katto (B6A)

Dive In Jeju /
Phantom Black -katto (UT1)

Dark Teal -metalliväri /
Phantom Black -katto (TG1)

Serenity White -helmiäisväri
/Phantom Black -katto (W6E)

Sunset Red -helmiäisväri /
Phantom Black -katto (WRT)

*Dark Knight Gray -helmiäisväri /
Phantom Black -katto (YG1)

Kokonais-

hinta

Vapaa

/kk 

Käyttöetu

/kk
CO2 g/km l/100 km

KONA Electric
39 kWh 136 hv Comfort* 36 990,00 €  480 €     405 €      0 0

64 kWh 204 hv Comfort* 42 990,00 €  560 €     485 €      0 0

64 kWh 204 hv Style 46 990,00 €  620 €     545 €      0 0

Autoedun 

verotusarvot

Yhdistetty 

polttoaineen kulutus 


