UUSI

KONA electric
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KONA electric 64 kWh 204 hv
Comfort alk. 42.990 €
Style alk. 46.990 €

449 km (WLTP)
7,6 s (kiihtyvyys 0-100 km/h)
Comfort

Tärkeimmät
vakiovarusteet

Style (Comfort varusteiden lisäksi/erona)

17” kevytmetallivanteet
Smart key älyavain
7" värikosketusnäyttö ja peruutuskamera
7" digitaalinen mittaristo
In Cable Control Box (ICCB) latauskaapeli
Pysäköintitutka takana
Lämpöpumppu ja Akun lämmitin
Lämmitettävät istuimet ja ohjauspyörä
Älykäs vakionopeussäädin
FCA-hätäjarrutusjärjestelmä
LKA-kaistallapitoavustin
Automaattinen ilmastointi
Sähköinen käsijarru
Tummenetut takaikkunat

Tekniset tiedot

8” värikosketusnäyttö, KRELL Premium audio
Led kauko- ja lähivalot
Kuljettajan ja matkustajn sähkösäätöiset istuimet
Esiin taittuva heijastusnäyttö
Pysäköintitutka edessä
Nahka-kangas verhoilu
Lane Following Assist (LFA)
Nopeusrajoitusten tunnistusjärjestelmä
Älypuhelimen langaton lataus
BCW-Katvealueen varoitusjärjestelmä
RCCW varoittaa peruutettaessa sivuilta tulevasta
liikenteestä.

64 kWh 204 hv

Akun tyyppi
Akun kapasiteetti
Akun jäähdytys
Akun energiatiheys
Akun jännite
Suurin teho
Suurin vääntö
Auton oma kiinteä laturi (AC), kW
Latauspistoke

Litium-ioni-polymeeriakku (Li-Ion Po) - akun lämmityksellä
64 kWh
Vesijäähdytys
141,3 Wh/kg
356 V
150 kW (204 hv)
395 Nm
7,2 kW
CCS Type 2 (IEC 62196-2 (Mennekes) ja IEC 62196-3 (CCS))

Suorituskyky
15,4 kWh/100km
449 km

Sähkönkulutus – WLTP
Toimintamatka sähköllä – WLTP

Suorituskyky
7,6 s
4,8 s
167 km/h

0 → 100 km/h
80 → 120 km/h
Huippunopeus

Ohjeellisia latausaikoja
31 h
9 h 35 min
n 75 min (80%)
n 54 min (80%)

"Tavallinen" suko-pistoke 220 V / 10-16 A
Julkinen latauspiste esim. 63 A / 14,5 kW max. 7,2 kW
Pikalatausasema : 400 V/ 125 A/ 50 kW
Pikalatausasema : 400 V/ 125 A/ 100 kW

Voimansiirto
Etuveto
Automaatti, Yksinopeuksinen alennusvaihde

Tyyppi
Vaihteisto

Painot ja mitat
1685 - 1743 kg
2170 kg

Omamassa
Kokonaismassa
Kattokuorma

80 kg

Pituus 4180 mm

Tavaratila (VDA)

332 - 1114 l
Korkeus 1570 mm

Ground
Clearance
Maavara
158158
mmmm
Akseliväli 2600 mm

Leveys 1800 mm

Comfort

Style

Pikalattauspistoke, CCS Type 2
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ICCB charging cable (ICCB in cable control box) latausjohto suko pistokkeeseen.
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Lataus

Ulkoiset varusteet
Aeroblade-tuulilasinpyyhkimet
Kattokiskot
UV suojattu Solar Glass Tuulilasi
Tummennetut takaikkunat
Korinväriset ulkopeilien kuoret ja ovenkahvat
Takalasin lämmitys
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit
Led-päiväajovalot
Led-seisontavalot
Led-vilkut ulkopeileissä
Led-takayhdistelmävalot
Projektorityyppiset etusumuvalot
Sähköisesti taittuvat ulkopeilit
Kaksois-led-ajovalot, kaukovaloautomatiikalla ja staattiset kaarrevalot (halogeeni)
7.0J x 17" Signature kevytmetallivanteet ja 215/55R17 renkaat

Ajodynamiikka
Normaali - Sport - Eco ja Eco+ 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
Etukyynärnoja säilytyslokerolla
Kuljettajan istuimen korkeussäätö
Etuistuinten pääntukien korkeus ja etäisyyssäätö
Valaistu tavaratila
Kaksiosainen tavaratila jossa latausjohdolla oma säilytyspaikka
Tavaratilan verkko
Metallinen polkimien viimeistely
Sähköisesti säädettävät kuljettajan ja matkustajan istuimet
Nahka-kangasverhoillut istuimet

Sisustusvaihtoehdot
Comfort

Vakiona musta kangasverhoilu

Style

Vakiona:
Musta nahka-kangasverhoilu

Saatavilla:
Musta nahkaverhoilu

Huom. kuvan auto varustettu Navigation Pack -varustepaketilla.

Saatavilla:
Siniharmaa sisustus
Vaalea nahka-kangasverhoilu

Saatavilla:
Siniharmaa sisustus
Vaalea nahkaverhoilu

Comfort

Style
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7” värikosketusnäyttö, peruutuskameralla sekä Apple Carplay ja Android Auto valmiudella

●

-

Navigatiojärjestelmä 8” värikosketusnäytöllä ja KRELL Premium audiojärjestelmällä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen
8x 45W vahvistin.

p

Matkapuhelimen langaton Qi -lataus
peruutuskamera dynaamisilla apuviivoilla
12V (1EA) sähköpistoke + 1USB latauspistoke
AUX + USB liitännät
Audiojärjestelmän säädöt ohjauspyörässä
Bluetooth handsfree ja audiot streaming
Digitaalinen Supervision Cluster mittaristo
HUD - esiin nouseva heijastusnäyttö
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Mukavuus
Smart key - Älyavain ja moottorin käynnistyspainike
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana, kuljettajalla ja matkustajalla auto up&down toiminto
Smart Cruise Control - älykäs vakionopeussäädin
Ajovaloautomatiikka
Automaattinen ilmastointi
Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Sadetunnistin
Istuinlämmitys etuistuimilla - 3 vaiheinen
Lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä

Tieto- ja viihdejärjestelmä

Turvallisuus
TMK Tire Mobility Kit - renkaan paikkaussarja
Virtual Engine Sound System (VESS) - virtuaalinen moottorin ääni
Rintakehää ja lantiota suojaavat sivuturvatyynyt sekä turvaverhot
Kaistavahti- ja avustin (LKA - Lane Keeping Assist) ja kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä
Lukkiutumattomat ABS-jarrut, ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja mäkilähtöavustin (HAC)
Ajonestolaite
RPAS (rear parking sensor) - pysäköintitutka takana
FPAS (front parking sensor) - pysäköintitutka edessä
FCA pedestrian - Forward Collision -avoidance Assist - hätäjarrutusjärjestelmä jalankulkijan tunnistuksella
SCC Smart Cruise Control with Stop & Go - älykäs vakionopeudensäädin
BCW Blind-spot Collision Warning - Katvealueen varoitin
RCCW Rear Cross traffic Collision Warning - risteävän liikenteen varoitin
ISLW Inteligent Speed Limit Warning - nopeusmerkkien tunnistus
Kaistallapitoavustin, Lane Keep Assist (LKA)
Lane Following Assist (LFA) - edistynyt kaistallapitoavustin

Lisävarustepaketit
Navigation Pack
8" näyttö, navigointijärjestelmä ja Live Services -palvelut
Langaton lataus
KRELL Premium audiojärjestelmä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 45W vahvistin.
Nopeusrajoituksen tunnistusjärjestelmä (ISLW)

872 €

Autoveroton hinta 850 €, arvioitu autovero 22 €
Safety Pack
Sähköisesti taittuvat ulkopeilit
BCW Blind-spot Collision Warning - Katvealueen varoitin
RCCW Rear Cross traffic Collision Warning - risteävän liikenteen varoitin
FPAS (front parking sensor) - pysäköintitutka edessä
Lane Following Assist (LFA) - edistynyt kaistallapitoavustin

667 €

Autoveroton hinta 650 €, arvioitu autovero 17 €
Led Pack
Kaksois-LED-ajovalot ja staattiset kaarrevalot
HBA High Beam Assist - kaukovaloautomatiikka

667 €

Autoveroton hinta 650 €, arvioitu autovero 17 €
Leather Pack
Istuinten nahkaverhoilu
Tuuletetut etuistuimet

1 334 €

-

Autoveroton hinta 1300 €, arvioitu autovero 34 €

Ulkovärit
Metalli tai helmiäisiväri
Phantom Black, Dark Knigth tai Chalck White katto
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Autoveroton hinta 490 €, arvioitu autovero 13 €, ovh. 503 €
Autoveroton hinta 580 €, arvioitu autovero 15 €, ovh. 595 €

Autoveroton
hinta

Arvioitu
autovero

Kokonaishinta

Autoedun
Yhdistetty polttoaineen
verotusarvot
kulutus ja päästöt
Vapaa
Käyttöetu
CO2 g/km l/100 km
/kk
/kk

MY19 KONA electric
64 kWh 204 hv Comfort
64 kWh 204 hv Style

41 898 €
45 796 €

1 092 €
1 194 €

42 990 €
46 990 €

700 €
760 €

655 €
715 €

0
0

0
0

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron
määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun CO2-päästöarvon mukaisesti. CO2-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Kaupan kohteena olevan autoyksilön todellinen CO2-arvo määrittää lopullisen autoveron
määrän sekä kokonaishinnan. Hinnasto kuvaa siinä esitetyn ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä ja autoveroa. Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut
varusteet voi-vat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

