You Drive It. You Electrify It.
Hyundai KONA Electric MY2020

Ниво на оборудване: Premium
HYUNDAI SmartSense
FCW (Forward Collision Warning): Система за предупреждаване при риск от сблъсък
FCA (Forward Collision-avoidance Assist): Автономна аварийна спирачка с разпознаване на пешеходци
LKA (Lane Keeping Assist): Система за поддържане на пътната лента
LFA (Lane Following Assist): Система за активно поддържане на пътната лента
LDW (Lane Departure Warning): Система за следене на пътната лента и предупреждение при нейното напускане
DAW (Driver Attention Warning): Система за разпознаване на умора при водача
АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ
ABS (Anti-block System): Антиблокираща система на спирачките
ESC (Electronic Stability System): Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията
BAS (Brake Assis System): Електронна асистенция на спирачното усилие при екстремно спиране
HAC (Hill start Assist Control): Система за контрол при потегляне по наклон
VSM (Vehicle Stability Management): Система за контрол на стабилността на автомобила
ESS (Emergency Stop Signal): Автоматично включване на аварийните светлини при внезапно спиране
TPMS (Tire Pressure Monitoring System): Система за директен контрол на налягането в гумите
EBD (Electronic Brake Distribution): Електронно разпределение на спирачното усилие
HBA (High Beam Assist): Система за автоматично превключване между къси и дълги светлини
ASCC (Adaptive Smart Cruise Control): Система за поддържане на зададена скорост и дистанция спрямо
автомобила отпред и Stop & Go функция + Intelligent Speed Limiter
BCW (Blind Spot Collision Warning): Система за предупреждение при наличие на автомобил в мъртвата зона
RCCW (Rear Cross traffic Collision Warning): Система за следене на трафика зад автомобила
EPB (Electronic Parking Brake): Електрическа ръчна спирачна с функция ''autohold''
VESS (Virtual Engine Sound System) : Система за генериране на звук от автомобила (до 30км/ч)
Въздушна възглавница за водача/пътника до водача/странични/тип „завеса“
Структура на шасито от високо-якостна стомана
Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка за страничните места на задната седалка
Предни 16" спирачни дискове

КЛИМАТИЗАЦИЯ
Автоматичен климатик със система за рециклиране на въздуха в купето с поленов филтър
Сензор за външна температура
Система за автоматично предотвратяване на изпотяването на стъклата
Тонирани стъкла
Соларно челно стъкло с допълнително тониране в горната част и соларни стъкла на предните
врати
Свръхтонирани задни стъкла
Свръхтонирано стъкло на вратата на багажника с интегрирано отопление с таймер и чистачка
СЕДАЛКИ
Тапицерия на седалките от естествена кожа
Отопление на предните седалки
Вентилация на предните седалки
Електрическо регулиране на лумбалната опора на седалката за водача
Електрическо регулиране на седалката за водача и пътника до него
Възможност за сгъване на облегалките на втори ред в съотношение 60:40
Поставки за чаши за предни седалки
Централен подлакътник с поставки за чаши на втори ред седалки
КОМФОРТ
Кожен волан с отопление
Регулиране на волана по дължина и дълбочина
Интегрирани джобове в предните и задните врати
Предни електроуправляеми стъкла с отваряне и затваряне с едно докосване на стъклото на
водача и защита против прищипване
Задни електроуправляеми стъкла
Осветление на бутоните за контрол на стъклата
Вътрешно огледало с автоматичен нощен режим
Сенници за водача и пътника до водача и огледало с капаче
Осветление за огледалото в сенниците на водача и пътника до водача

Ниво на оборудване: Premium
ИНТЕРИОР
Текстилна тапицерия на пода на автомобила
Куки в багажника за захващане на допълнителна мрежа за закрепване багаж
Централен подлакътник с отделение за предмети
Допълнителна кора в багажника
Допълнителни отделение под багажния под
Извод за напрежение 12V
Багажник с двойно дъно
Педали с алуминиево покритие
ЕКСТЕРИОР
Надлъжни релси за багажник на покрива
Заден спойлер с високо монтиран трети стоп
Външни огледала с вградени LED мигачи
Електроуправляеми и отопляеми странични огледала с асферичнo огледалo за водача
Електроуправляемо прибиране на огледалата
Външни дръжки на вратите в цвета на автомобила
Предни и задни калобрани
Аеродинамични чистачки
ГУМИ И ДЖАНТИ
17" алуминиеви джанти с гуми 215/55 R17 Michelin
ТМК (Tire Mobility Kit): Комплект за ремонт на спукана гума

ОБОРУДВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА
Порт за зареждане: АС стандартен порт за зареждане
DC Порт за бързо зареждане с постоянен ток
Mрежови адаптер с кабел за зареждане на променлив ток 230v от нормален контакт
OBC (On-Board Charger): Бордово задядно с мощност 7,2 кВ
High Voltage PTC Heater: Система за подгряване на купето и батерията

ВИДИМОСТ / СВЕТЛИНИ
Предни LED фарове (къси и дълги светлини) с допълнителни LED светлини за осветяване кривата на
завоя
LED DRL (Daytime Running Light) LED Дневни светлини
Задни фарове за мъгла
LED заден трети стоп
LED габаритни светлини
Задни комбинирани LED светлини
Сензор за светлина за автомaтично включване на фаровете и осветлението на таблото
Мигачи с функция за сигнализиране с едно докосване
LED oсветление за предните седалки с отделение за слънчеви очила
Осветление в купето със забавено изгасване
LED оветление за задните седалки
Осветление при излизане от автомобила
LED светление в багажника
Сензор за дъжд и автоматично задействане на предните чистачки
ЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛА
Smart Key: Електронна система за безключово централно заключване и стартиране на двигателя със
Старт/Стоп бутон на арматурното табло и автоматично прибиране на външните огледала при
заключване и автоматично отваряне на огледалата при приближаване до автомобила
Напомняне за забравен ключ на таблото
Независимо отключване на вратата на багажника с дистанционното управление и автоматично
заключване след затваряне
Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ

Ниво на оборудване: Premium
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНИ УРЕДИ
Drive Mode Select: Система за промяна режима на волана и на превключването на скоростите
MDPS (Motor Driven Power Steer): Електро-сервоусилвател на волана пропорционален на скоростта
Табло Super Vision с 7" TFT LCD дисплей (конфигурируем в зависимост от режима Drive Mode)
Регенерираща спирачна система с възможност за управление от перата на волана
Дигитален часовник
Камера за заден ход с адаптивни насочващи показания
PAS (Parking Assist System) Асистент за паркиране напред и назад
Head-Up Display с изобразяване на скорост, системи за сигурност, радио и навигация (при навигационна система)
Сензор за течност на чистачките
Борд компютър с отчитане на среден разход, средна скорост и дистанция до следващо зареждане
КОМУНИКАЦИИ
Navigation System: Аудиосистема с радио с RDS функция и цветен 10,25” LCD Touch Screen Display , DAB (Digital Audio
Broadcasting) функция, възможност за четене на MP3 формати
Премиум аудио система KRELL с 8 говорителя със субуфер и допълнителен външен усилвател
Apple CarPlay/ Android Auto свързване на мобилни телефони
TomTom Live Services - TomTom Traffic Information, Speed Camera Alerts, Weather Forecast, Tom Tom Places с
абонамент за 5 години
USB вход за външни аудио източници
Управление на аудиосистемата от волана
Shark-fin антена
Безжично зареждане на мобилни телефони
Bluetooth® Cell Phone Interface: Безжична система за връзка на мобилен телефон с аудиосистемата на автомобила
и функция за гласови команди и управление от волана

ГАРАНЦИИ
5 години пълна гаранция на всички възли и агрегати без ограничение
5 години безплатна пътна помощ навсякъде в Европа
5 години безплатен преглед на техническото състояние (веднъж годишно)
12 години анти-корозионна гаранция
8 години пълна гаранция на хибридната батерията до 160 000км

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Цвят металик или с перлен ефект
Отопление на задните седалки
Електрически люк с електрическо задвижване на предната част с едно докосване
(несъвместим с двуцветно купе)
Двуцветно купе с черен/сив/бял покрив (несъвместимо с електрически люк)
OBC (On-Board Charger): Бордово зарядно с мощност 10,5 кВ

ВЕРСИЯ
Дължинa/Широчина/Височина/Междуосие
Просвет
Обем на багажника (min/max)
Място за глави (1ви ред/2ри ред)
Място за колене (1ви ред/2ри ред)
Място за рамене (1ви ред/2ри ред)
Въздушно съпротивление
ДВИГАТЕЛ
Тип
Екологични норми
Максимална мощност при об./мин (EEC)
Максимална мощност при об./мин (EEC)
Максимален въртящ момент при об./мин (EEC)
БАТЕРИЯ
Вид
Капацитет
Moщност (kW)
Бордово зарядно устройство
Време за зареждане от стандатен порт (AC)
Време за зареждане от зарядна станция (DC 50 kW)
ТРАНСМИСИЯ
Тип
ТЕГЛА
Собствено тегло на автомобила
Максимално допустимо тегло на автомобила
Товароносимост
Максимално разрешено тегло на багажник на покрива
ШАСИ И ОКАЧВАНЕ
Предно/Задно окачване
Колела
Гуми
ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ускорение от 0 до 100 км/ч
Максимална скорост
РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ (WLTP)
Консумация на енергия

мм
мм
л
мм
мм
мм
Cd

Синхронизиран електрически двигател
4180/1800/1570/2600
158
332/1114
1005/957
1054/848
1355/1326
0.29

к.с.
кВт
Нм

Синхронизиран електрически двигател
Euro 6d-temp
204
150
395

кВч
кВ
кВ
часа
мин

Литиево йонна полимерна батерия
64
170
10.5
7-8
75

сек
км/ч

7.6
167

кВч/100км

14.3

Пробег с едно зареждане
CO2 емисии

км
г/км

449
0

Безстепенна редукторна скоростна кутия
кг
кг
кг
кг

1685
2170
485
80
Независимо, тип Mc Pherson/Многораменно
7.0J x 17
215/55/17

БОНУС оборудване

БОНУС ПАКЕТ Eldrive на стойност 5 000 лв. с ДДС

Heat-Pump System:
Термопомпа, използваща остатъчната топлина, отделяна от
електрическите компоненти, за да повиши ефективността на
отоплителните и вентилационните системи. Чрез минимализиране на
консумацията на електроенергия от батерията, термопомпата допринася
за общия пробег с едно зареждане при ниски температури.

Зареждане на KONA Electric в мрежата от публични станции на Елдрайв в
цялата страна на стойност 2 500 лв. с ДДС.

Трифазна бързозарядна станция Circontrol eNext 22kW с променлив ток и
преходен кабел Тип 2 към Тип 2 на стойност 2 500 лв. с ДДС.
Eldrive предлага богато портфолио от зарядни станции и кабели за
зареждане на електрифицирани автомобили като допълнение на
изграждане на интегрирана мрежа от публични зарядни станции.
За повече информация: www.eldrive.eu/
Домашна зарядна станция

Преходен кабел Тип 2 към Тип 2

*Изображенията са илюстративни
Офертата не включва монтаж на зарядна станция
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ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ
KONA Electric MY2020 64,0 kWh
Единична офертна цена по
ценова листа:
Цена допълнително
оборудване:

Крайна цена:

89 283 лв. с ДДС
4 800 лв. с ДДС
94 083 лв. с ДДС

Вземи сега KONA Electric с преференциални лизингови условия с погасителен план
чрез ОББ Интерлийз ЕАД за срок от 60 месеца при лихва в размер 1.99%. Офертата
важи за бизнес клиенти и юридически лица. За повече информация, моля обърнете
се към търговските представители в най-близкия дилър на Hyundai.
Всички цени са оферирани при фиксиран курс на БНБ 1EUR = 1.95583 BGN. При
промяна на курса същите подлежат на актуализация.
Офертата е валидна от 27.01.2020г. до 01.05.2020г. или до изчерпване на
количествата.
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