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Preklopite na elektriko. 
Izberite SUV. 

Električna Kona predstavlja izjemno 
kombinacijo vsestranskosti in izjemnih 
voznih lastnosti. Je prvi kompaktni SUV na 
električni pogon v Evropi, z dosegom do  kar 
482 kilometrov. Električna Kona zagotavlja 
vožnjo brez kompromisov. 

* Doseg je izmerjen na podlagi merilnega cikla WLTP. Navedene vrednosti lahko 
variirajo glede na razmere na cesti, slog vožnje in temperaturo.
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Preklopite na elektriko. 
Za vrhunski slog.  
Izberite avto, ki pusti pečat. Hyundaijevi oblikovalci so električni Koni nadeli stilsko 
prečiščen prednji del z gladkimi linijami, ki mu na cesti ni enakega. Osrednja vloga pripada 
edinstveni maski z zaprtimi režami, ki trendovsko eleganco nadgrajuje z aerodinamično 
učinkovitostjo. K slednji prispevata tudi stranski reži za zrak v odbijaču, saj lajšata pretok 
zraka in zmanjšujeta turbulence, ki nastanejo pri vrtenju prednjih koles.
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Preklopite na elektriko. 
Pritegnite pozornost.  
Po zaslugi edinstvenega sloga in samozavestnega nastopa je električna Kona magnet za radovedne 
poglede. Izjemna zmes aerodinamičnosti in vrhunskega dizajna, ki zaznamuje prednji del, namreč 
krasi tudi zadnji odbijač in prefinjene ozke žaromete v LED izvedbi. Piko na i k prefinjenim linijam pa 
dodaja izbira kar treh različnih barv strehe, ki dopolnjujejo ponudbo sedmih barv karoserije in tako 
omogočajo 21 barvnih kombinacij. Izrazite svoj osebni slog!
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Preklopite na elektriko. 
Za več zmogljivosti. 
Nihče ni nikoli dejal, da mora biti električna mobilnost dolgočasna. Električna 
Kona po zaslugi 395 Nm takojšnjega navora, ki ga ponuja elektromotor, navduši z 
bliskovitimi pospeški in vznemirljivo voznišo izkušnjo – od 0 do 100 km/h namreč 
pospeši v zgolj 7,6 sekundah. Izbirate lahko med dvema pogonskima sklopoma, 
s čimer si lahko zagotovite zmogljivost ter domet, ki kar najbolje ustrezata vašim 
potrebam. V različici z 39,2 kWh baterijo električna Kona pospeši do 155 km/h, njen 
doseg pa meri 312 km. Izvedenka s 64 kW/h baterijo pa z enim polnjenjem naredi 
do 482 km in njena najvišja hitrost znaša 167 km/h.
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Električni pogonski sklop
Skrbno izbrane komponente električnega pogonskega sklopa v električni Koni predstavljajo idealno razmerje med izjemnimi voznimi lastnostmi in 
uporabnim vsakdanjim dosegom. Za nameček njena platforma, razvita posebej za električna vozila, omogoča vgradnjo baterij z maksimalnim prihrankom 
prostora. Tako vam ne bo nikoli več treba sklepati prostorskih kompromisov. Tu je tudi novo razviti sistem za uravnavanje temperature baterije, ki skrbi, da 
slednja odlično deluje v vseh razmerah ter daljša njeno življenjsko dobo. Vodno hlajenje poteka preko povezave s klimatsko napravo, gretje pa s pomočjo 
toplotne črpalke in električnega ogrevalnega sistema.
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Regeneracija zavorne energije.
Med številne pametne tehnologije, s katerimi se ponaša električna Kona, spada tudi sistem za regeneracijo zavorne energije. Ta ob zaviranju 
z elektromotorjem pretvarja kinetično energijo v električno in jo uporabi za polnjenje baterije. Intenzivnost delovanja sistema lahko upravljate 
s pomočjo ročic, nameščenih ob volanskem obroču. Tu je tudi pametni sistem za regeneracijo zavorne energije, ki s pomočjo prednjega 
radarskega senzorja samodejno uravnava intenzivnost regenerativnega zaviranja glede na dogajanje pred vozilom. 

Pametni sistem za regeneracijo zavorne energije

Sistem za regeneracijo zavorne energije
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Preklopite na elektriko. 
Za preprosto polnjenje. 
Svojo električno Kono lahko polnite preko domače vtičnice, na poti pa uporabite hitro polnilno 
postajo. Glede na zmogljivost domačega električnega omrežja ali polnilnice lahko namreč 
izbirate med različnimi možnostmi polnjenja, pri čemer vam napredni sistem za upravljanje z 
baterijo omogoča popoln nadzor. Tako lahko natančno določite čas polnjenja, da bo ta ustrezal 
vašemu urniku, vi pa boste zmanjšali stroške električne energije.
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Klasično polnjenje (AC).
Električna Kona je opremljena z lastno polnilno enoto moči 7,2 kW, ki izmenični električni tok za potrebe 
polnjenja pretvarja v enosmernega. S pomočjo domače AC polnilne postaje lahko baterijo z večjo kapaciteto 
popolnoma napolnite v najmanj 9 urah in 35 minutah, baterijo z manjšo kapaciteto pa v najmanj 6 urah in 
10 minutah. Z uporabo kabla ICCB (polnilni kabel z nadzornim modulom) lahko baterijo napolnite tudi preko 
domače vtičnice.

 64,0kWh  9 h 35 min*

 39,2kWh  6 h 10 min*

Klasično polnjenje (7,2 kW)
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Hitro polnjenje (DC).
Ob uporabi hitre polnilne postaje z močjo 100 kW, ki omogoča polnjenje z enosmernim tokom (DC), se litij-ionska 
baterija električne Kone v obeh izvedenkah do 80% napolni v zgolj 54 minutah. Ob priklopu na postajo z močjo 
polnjenja 50 kW se baterija z manjšo kapaciteto (39,2 kWh) napolni v 57, baterija z večjo (64 kWh) pa v 86 minutah.

  100kW   50kWh

 64,0kWh  54 min*  86min*

 39,2kWh  54 min*  57 min*

Hitro polnjenje

* Do 80% napolnjenosti litij-ionske baterije.

15



16



Preklopite na elektriko. 
Za še več udobja. 
Električna Kona ponuja raven vsestranskosti in prostornosti, ki je v razredu električnih vozil do sedaj niste bili 
vajeni. V njej se namreč lahko popolnoma udobno pelje tudi pet odraslih. Za izjemen vtis v kabini obenem 
poskrbijo tudi skrbno dodelani detajli ter izjemno kakovostni materiali, ki ustvarjajo občutek uglajenosti in 
prefinjenosti. Piko na i k vrhunskemu udobju dodata še električno nastavljiva prednja sedeža s funkcijo gretja in 
prezračevanja. Voznikov omogoča 10-smerno, sovoznikov pa 8-smerno nastavitev. 
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Sredinska konzola Prtljažni prostor

Hyundaijev strešni kovček 
(dodatna oprema Hyundai)

Preklopite na elektriko. 
Za še več prostora. 
Električna Kona je pravi odgovor na vaš pester življenjski slog. Navdušuje namreč z obilico prostora, tako 
za potnike kot tudi za prtljago, s katero zlahka opravi prtljažnik s kapaciteto 332 litrov (VDA). S preklopom 
naslonjala zadnje klopi ga je moč povečati na kar 1.114 litrov, kar je idealno za izlete ob koncu tedna. Obenem 
strešni letvi preneseta obremenitev do 80 kg, tako da lahko nanje brez težav namestite nosilce in s seboj 
vzamete vse, kar potrebujete na daljšem potovanju. Ker so klasično prestavno ročico v kabini zamenjali gumbi, 
se pod sredinsko konzolo nahaja prostorno odlagalno mesto, kamor boste brez težav shranili vse vaše osebne 
predmete.
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Premijski zvočni sistem KRELL Multimedijski sistem Display Audio z zaslonom na dotik 

Preklopite na elektriko. 
Ostanite povezani. 
Ne glede na to, kakšno avanturo si boste izbrali, vam bo električna Kona stala ob strani z naborom 
naprednih tehnologij in modernimi funkcijami povezljivosti, ki vam bodo lajšale vožnjo. Za glasbeno 
izkušnjo v vrhunskem slogu bo poskrbel premijski zvočni sistem proizvajalca KRELL, za informacije pa 
infozabavni sistem z 8-palčnim prostostoječim barvnim zaslonom na dotik.Ta omogoča navigacijo 
s 3D prikazom in vključuje 7-letno naročnino na storitve LIVE, ki vam bodo v vsakem trenutku 
posredovale informacije o stanju na cesti, vremenu, krajih v vaši bližini in območjih nadzora hitrosti. 
Na voljo je tudi sistem Display Audio, ki ponuja 7-palčni zaslon na dotik, oba vmesnika pa sta 
povezana z vzvratno kamero z dinamičnim prikazom smeri in podpirata storitvi Apple CarPlay™ in 
Android Auto™. Tako boste lahko do funkcij vašega mobilnika in glasbe na njem preprosto dostopali 
kar prek osrednje multimedijske enote.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.
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Multimedijski sistem z 8-palčnim zaslonom na dotik – Sistem združuje navigacijo s 3D prikazom, storitvi Apple 
CarPlay™ in Android Auto™ ter 7-letno naročnino na storitve LIVE, ki omogočajo prikaz trenutnih podatkov o prometu, 
vremenu, območjih nadzora prometa* ter krajih v okolici.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka Google Inc.

Projekcijski zaslon – Po zaslugi izjemne svetilnosti Hyundaijev zaslon Head-up odlikuje odlična berljivost, ki prispeva k 
dodatni meri varnosti. Poskrbi namreč, da se podatki o hitrosti, navodila navigacijskega sistema in morebitna varnostna 
opozorila izpisujejo v vidnem polju voznika. Sistem je mogoče aktivirati s pritiskom na gumb, ko ni v uporabi, pa se 
zaslon skrije v armaturno ploščo.  

Preklopite na elektriko. Za več nadzora. 
Z električno Kono boste na poti vedno imeli vse pod nadzorom. Opremljena je namreč s širokim naborom pametnih tehnologij, ki zagotavljajo varnejšo in sproščeno vožnjo. 
Mednje spadajo projekcijski zaslon, priročni sistem za izbiro prestave s pomočjo gumbov in lebdeči osrednji zaslon na dotik, katerega položaj ponuja odličen pregled in preprosto rokovanje.
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Sistem za izbiro prestave s pomočjo gumbov – Vse kar potrebujete je vedno na dosegu vaših 
prstov. Med položaji Drive, Neutral, Reverse in Park namreč lahko preklapljate kar s pomočjo 
gumbov na sredinski konzoli. Tu se nahaja tudi stikalo električne parkirne zavore. 

Novi 7-palčni zaslon instrumentne plošče – Digitalna instrumentna plošča s 7-palčnim zaslonom poskrbi za pregleden prikaz izbranega načina 
vožnje, pretoka energije in stanja napolnjenosti baterije. Le bežen pogled je dovolj, da izveste, kako vaš slog vožnje vpliva na doseg vozila. 
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Naj bodo vaše poti varnejše in manj stresne. Inteligentni sistem za prednastavitev hitrosti s funkcijo Stop & Go ohranja izbrano razdaljo do vozil spredaj in v ta namen samodejno pospešuje ali zavira – tudi pri vožnji v zastojih.

Po zaslugi Hyundaijevih najnaprednejših varnostnih sistemov, združenih pod oznako SmartSense, se električna Kona ponaša z vodilnim 
varnostnim paketom v svojem segmentu. Da boste na vsaki poti varni in brez skrbi, bo ob nevarnosti naleta namreč samodejno zavirala, vam 
pomagala ostati znotraj svojega voznega pasu, zaznala vozila v mrtvem kotu in vas sproti opozarjala na nevarnosti okrog vas.
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Sistem za preprečevanje naleta (FCA) s funkcijo za 
zaznavanje pešcev  s pomočjo spredaj nameščene kamere 
ter radarja nadzoruje dogajanje na cesti. Če zazna 
nevarnost naleta ali trčenja s pešcem, na slednjo najprej 
opozori, po potrebi pa tudi samodejno upočasni ali 
popolnoma zaustavi vozilo. 

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) 
v standardni različici s pomočjo kamere zaznava črte na 
cestišču. Če vozilo nenamerno zapusti svoj vozni pas, na 
to nemudoma opozori voznika, s prevzemom nadzora nad 
krmiljenjem pa vozilu lahko tudi pomaga nazaj v varno 
območje. 

Sistem za aktivno ohranjanje voznega pasu (LFA) s 
prilagodljivim pametnim sistemom za prednastavitev 
hitrosti (ASCC) s pomočjo kamere ohranja vozilo na sredini 
voznega pasu. Za še več praktičnosti sistem LFA sodeluje s 
pametnim sistemom za prednastavitev hitrosti (deluje pri 
hitrostih od 0 do 150 km/h). 

Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSCW) s funkcijo Lane 
Change Assist (LCA). Sistem s pomočjo dveh radarskih 
senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača zaznava 
vozila v voznikovem mrtvem kotu. Če slednji vklopi 
smernike, ko se v mrtvem kotu nahajajo druga vozila, 
sistem na nevarnost opozori z zvočnim signalom. 

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (HBA) 
ponoči zaznava vozila na nasprotnem voznem pasu in 
neposredno pred voznikom ter samodejno preklaplja med 
nezasenčenim ter zasenčenim snopom žaromerov. Za še 
boljšo vidljivost, posebej pri nočni vožnji po zavitih cestah, 
pa poskrbijo statične luči za osvetlitev zavoja. 

Sistem za opozarjanje na prečni promet (RCCW). Ko se 
voznik iz ozkega parkirnega prostora vzvratno vključuje v 
promet, sistem RCCW s pomočjo senzorjev v zadku vozila 
opreza za vozili, ki se bližajo s strani. Z opozorilom na 
nevarnost lahko tako prepreči nesrečo. 

Inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov 
(ISLW) združuje informacije, pridobljene s pomočjo prednje 
kamere in informacijskega sistema, da lahko voznika med 
vožnjo sproti opozarja na omejitve hitrosti in morebitne 
zapore. Informacije prikazuje tako na osrednjem zaslonu 
instrumentne plošče kot tudi na zaslonu infozabavnega 
sistema. 

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW). Ta serijski 
sistem pojem aktivne varnosti dviga na novo raven, saj 
nenehno nadzira in analizira vzorce vožnje. Če zazna, da 
je voznik nezbran ali utrujen, sistem DAW voznika s 
pomočjo zvočnega opozorila in prikaza na zaslonu 
opozori, da je čas za odmor.
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Izbira dveh kapacitet baterije
Bistvo električne Kone je možnost izbire. In nič drugače ni, ko gre za pogonski sklop, saj sta na voljo dve različni kapaciteti baterije. 
Obe različici seveda omogočata izjemne vozne lastnosti. 

Če se odločite za baterijo s kapaciteto 64 kWh, vas ne bo osupnil le izjemen domet, ki znaša kar do 482 km*, temveč tudi zmogljivost, za katero poskrbi motor s 150 kW (204 KM). Druga možnost je baterija s kapaciteto 39 kWh, ki zagotavlja 
do 312 km* dosega, ob čemer ponuja živahnih 100 kW (136 KM). Ker sta obe bateriji vgrajeni tako, da omogočata maksimalen izkoristek prostora, vam ne glede na izbiro ne bo treba sklepati prostorskih kompromisov.

*Doseg je izmerjen na podlagi merilnega cikla WLTP. Navedene vrednosti lahko variirajo glede na razmere na cesti, slog vožnje in temperaturo.

64,0 kWh

482 km*

150 kW (204 KM)

39,2 kWh

312 km*

100 kW (136 KM)
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Barve notranjosti

Barve strehe*

Barve karoserije

Chalk White (P6W)* Tangerine Comet (TA9)**

Chalk White

Galactic Grey (R3G)**

Dark Night Phantom Black

Dark Night (YG7)** Pulse Red (Y2R)** Acid Yellow (W9Y)** Ceramic Blue (SU8)**

*kovinska barva
**mineralna barva

Oblazinjenje v kombinaciji 
blaga in usnja v črni barvi

Oblazinjenje iz blaga v 
črni barvi

Usnjeno oblazinjenje v 
sivi barvi

Oblazinjenje v kombinaciji 
blaga in usnja v sivi barvi

Usnjeno oblazinjenje v 
črni barvi

*Vsaka barva karoserije ni na voljo z vsemi barvami strehe.

Mere

  1.564 mm
1.800 mm

1.
57

0
 m

m

1.575 mm

2.600 mm
4.180 mm

Črna / enobarvna Sivo- modra / tribarvna
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Uživajte v najboljšem iz obeh 
svetov.
Včasih je veljalo, da je najboljše iz dveh popolnoma 
različnih svetov moč združiti le v glavah sanjačev in otrok. A 
tehnologija takšno miselnost nezadržno spreminja. Dokaz 
za to je tudi električna Kona, ki udobje in vsestranskost 
športnega terenca uspešno spaja z električnim pogonom 
s kar 482 km dosega*! Gre za vrhunsko zmes elegance, 
zmogljivosti in tehnološke naprednosti, ki enostavno deluje. 
Iz množice namreč ne izstopa le z edinstvenim slogom, ki 
trendovske linije nadgrajuje z učinkovitostjo, temveč tudi s 
tehnologijami, ki jo izstrelijo daleč pred konkurenco. Sedaj 
lahko zares uživate v najboljši kombinaciji dveh svetov. 
Podajte se na www.hyundai.si in raziščite več možnosti, še 
bolje pa je, če obiščete najbližjega Hyundaijevega trgovca in 
se o prednostih električne Kone prepričate na testni vožnji.

* Doseg je izmerjen na podlagi merilnega cikla WLTP. Navedene vrednosti 
lahko variirajo glede na razmere na cesti, slog vožnje in temperaturo.
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1 5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana 
preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.
2 Garancija 8 let oziroma 200.000 prevoženih kilometrov na baterijo.
 
Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave 
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv. 
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura 
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih 
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez 
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai. 

Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 10/2018
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družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
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Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
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