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Már itt van. Most. A kecsesebb, kifinomultabb Hyundai Kona Electric 
kompakt szabadidőjármű átdolgozott megjelenést, a legmodernebb 
intelligens technológiákat, valamint akár 484 km-es* hatótávolságot kínál. 
Ráadásul mostantól gyorsabb szállítási idővel kapható Európában,  
így Ön minden eddiginél egyszerűbben válthat elektromos közlekedésre.

Úton egy jobb 
jövő felé.
A holnap már 
megérkezett.
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Felvillanyozó dizájn.  

Az eddiginél is elegánsabb, kifinomultabb Kona Electric különlegesen magabiztos formaterve még 
áramvonalasabb, sportos megjelenést kapott, ugyanakkor megőrizte kalandkereső szabadidőjárműves hangulatát. 
A kecses, zárt hűtőmaszk lendületes egységet alkot a karakteres, LED-es fényszórókkal és a még látványosabb 
nappali fényekkel, amelyek elegánsan folytatódnak az oldalfalon. Mindez olyan letisztult, lendületes orrkialakítást 
eredményez, amelyhez foghatóval nem találkozunk az utakon. 
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Kecsesen megformált 
szabadidőjármű.  

A karakteres, egyedi módon megújult formavilág olyan lágy, áramvonalas idomokat és plasztikusan megformált éleket 
alkalmaz, amelyek harmonikusan folynak egybe az új, fényezett kerékív-toldatokkal és az exkluzív, új, 17 colos keréktárcsákkal, 
hátul is kihangsúlyozva a merész, szabadidőjárműves dizájnt. Az egyedi első fényrajzolat hátul is visszaköszön: a kecses új 
zárófények vízszintesen elnyúló rajzolata összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz az autó hátsó részének.
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Nagy teljesítmény. 
Kiemelkedő hatótávolság. 
Lenyűgöző gyorsulás. 
 

Ki mondta, hogy az elektromos mobilitás unalmas? Az autó rendkívül fürgén gyorsít, köszönhetően a villanymotor  
395 Nm-es forgatónyomatékának. Az élvezetesen vezethető, sportos szabadidőjármű álló helyzetből mindössze  
7,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A kétféle hajtáslánc-változat közül válassza az igényeinek megfelelő 
teljesítményt és hatótávolságot! A 39,2 kWh-s akkumulátorral szerelt változat hatótávolsága eléri a 305 km-t.  
Míg a 64 kWh-s változat egy feltöltéssel akár 484 km-t* is képes megtenni. 

* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. A tényleges hatótávolságot befolyásolhatják az útviszonyok, a vezetési stílus és a környezeti hőmérséklet.  
* Az érték a felszerelt abroncsok típusától is függ. Nem végleges műszaki adatok. 0-100 km/óra gyorsulás 7,9 mp alatt a 64 kWh, és 9,9 mp alatt  
a 39,2 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt modellváltozat esetén
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Elektromos hajtáslánc.
A Kona Electric gondosan összehangolt alkotóelemekből álló hajtáslánca kiemelkedő vezethetőséget és a mindennapokban kiválóan használható hatótávolságot kínál. Ráadásul a különleges kialakítású 
szabadidőjármű-platform lehetővé tette, hogy helytakarékosan helyezzük el az akkumulátor-csomagot, így az nem befolyásolja a helykínálatot. Az innovatív akkumulátor hőszabályozási rendszer még jobb  
hatásfokot és hosszabb élettartamot ígér. A vízhűtésű rendszer összeköttetésben áll a jármű klímaberendezésével, valamint egy elektromos fűtőelemmel, így hidegben és melegben egyaránt jobb teljesítményt kínál.  
A még kedvezőbb hatásfok érdekében lekapcsolható az utasoldali klímaszabályozás, ha a vezető egyedül utazik az autóban, így kímélve az akkumulátor töltését.
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Regeneratív fékezés.
Az élvonalbeli, intelligens technológiákkal felvértezett Kona Electric regeneratív fékrendszere a villanymotor segítségével lassítja az autót, és közben az akkumulátort is tölti. A kormánykerékre szerelt váltófülekkel 
módosítható a regeneratív fékezés ereje: az így megtermelt elektromos energiát az akkumulátorban tárolja a rendszer. Minél magasabb fokozatot választ a vezető, annál erőteljesebben lassul az autó, amint leveszi  
a lábát a gázpedálról. A bal oldali váltófület húzva tartva maximális regeneratív fékerő érhető el. Ezzel a módszerrel teljesen állóra fékezhető az autó, anélkül, hogy a vezető a fékpedálra lépne. Emellett az intelligens 
regeneratív fékrendszer az elülső radaros érzékelők segítségével automatikusan a forgalomhoz igazodva szabályozza a regeneratív fékerő mértékét, és ezáltal a lassulást.

Intelligens regeneratív fékrendszer

Szabályozható regeneratív fékrendszer
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Rugalmas töltési lehetőségek otthon és útközben.
Töltse autóját otthon, az éjszaka folyamán, vagy töltsön rá az akkumulátorra útközben, egy gyorstöltő állomáson! Az otthoni csatlakozó jellegétől, illetve a nyilvános töltőpont típusától függően a Kona Electric 
számos különböző módon tölthető. 
Otthoni falitöltő (wallbox) vagy nyilvános váltóáramú (AC) töltőállomásra csatlakoztatva a nagy hatótávolságú, 64 kWh kapacitású akkumulátor-csomag 6 óra 50 perc* alatt tölthető 10%-ról 100%-ra az opciós 10,5 
kW teljesítményű, háromfázisú fedélzeti töltő (OBC) segítségével. A 7,2 kW-os, egyfázisú OBC töltővel ugyanez 9 órát és 15 percet* vesz igénybe. A 39,2 kWh kapacitású akkumulátor-csomag a 10,5 kW-os 
háromfázisú OBC töltővel 4 óra 20 perc*, míg a 7,2 kW teljesítményű, egyfázisú fedélzeti töltő (OBC) segítségével 6 óra* alatt tölthető 10%-ról 100%-ra.

  7.2 kW OBC   10.5 kW OBC

 64.0 kWh  9 óra 15 perc*  6 óra 50 perc*

 39.2 kWh  6 óra 00 perc* 4 óra 20 perc*

Normál töltés

*A töltési sebességet korlátozhatja az otthoni fali töltődoboz vagy a nyilvános töltőállomás kimeneti kapacitása.
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100 kW egyenáramú (DC) gyorstöltővel mindkét hajtáslánc-verzió esetén csupán mintegy 47 percet vesz igénybe, hogy a Kona Electric lítium-ion polimer akkumulátora 10%-ról 
elérje a 80 %-os töltöttségi szintet. 50 kW teljesítményű töltőpontról a töltési idő a 39,2 kWh-s akkumulátor esetében 48 perc, míg a 64 kWh-s akkumulátornál 64 perc.

  100 kW   50 kW

 64.0 kWh  47 perc*  64 perc*

 39.2 kWh  47 perc*  48 perc*

Gyorstöltő állomás

* 10%-ról 80% töltöttségi szintre.
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Padlókonzol. Tágas csomagtartó.

Bőséges férőhely,  
kiváló variálhatóság.

A Kona Electric rengeteg helyet kínál Önnek és utasainak, valamint életük minden velejárójának, köszönhetően 
tágas, 332 literes (VDA) csomagtartójának. Több helyre van szüksége? Mi sem egyszerűbb ennél: másodpercek 
alatt ledöntheti az osztott hátsó üléseket, és akár 1114 literesre is bővítheti a csomagtartót - tökéletes egy hétvégi 
kiruccanásra. Attól függően pedig, hogy mivel szeretné tölteni a hétvégét,  
a tetőcsomagtartót akár 80 kg-mal terhelheti: szereljen fel egy szállítórendszert, és vigye magával kedvenc 
szabadidős sporteszközeit! És ez még nem minden: a 64 kWh-s modellváltozat 100 kg függőleges terhelésű 
vonóhoroggal is felszerelhető, amire akár kerékpártartót is erősíthet. A hagyományos sebességváltó kart négy 
elektronikus váltógombra cseréltük: így még több hely jut személyes tárgyainak elhelyezésére a padlókonzol 
alatt.
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Nyomógombos, elektronikus váltóvezérlés.
Minden a keze ügyében: a középkonzolon elhelyezett gombokkal kényelmesen válthat az előre- és hátramenet,  
az üres és a parkolófokozat között. Ugyanitt találja az elektromos rögzítőfék kapcsolóját.

Vezeték nélküli töltés.
A padlókonzolon kapott helyet a vezeték nélküli töltőtálca. Így könnyen és gyorsan feltöltheti Qi-kompatibilis okostelefonját, 
anélkül, hogy be kellene azt dugnia.

Kiemelt kényelmi részletek.
A Kona Electric olyan intelligens technológiák széles választékával teszi biztonságosabbá és pihentetőbbé a vezetést, mint a head-up kijelző, a praktikus elektronikus váltógombok,  
vagy a padlókonzolon kialakított, vezeték nélküli okostelefon-töltő.
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Head-up kijelző (HUD). 
A kiemelkedő fényerejének köszönhetően könnyen leolvasható head-up kijelző a fontos információkat -  
a sebességet, a navigációs útbaigazítást és a biztonsági figyelmeztetéseket - a vezető látómezejében jeleníti meg.  
A kormánykerék mellett elhelyezett gombbal aktiválható kijelző használaton kívül visszahúzódik a műszerfalba.

10,25 colos, teljesen digitális műszeregység.
Egyetlen pillantással megtudhatja, vezetési stílusa hogyan befolyásolja a hatótávolságot. A műszeregység színváltással igazodik a választott 
üzemmódhoz. Válasszon a Komfort, Öko és Sport üzemmódok közül! Ha pedig különleges megjelenésre vágyna, válassza a Cube kijelző-
dizájnt!
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Prémium KRELL audiorendszer. Audiorendszer 8 colos érintőképernyővel, vezeték nélküli okostelefon-tükrözéssel.

A legmodernebb, ösztönösen 
kezelhető kapcsolódási 
megoldások. 

Az ultramodern kapcsolódás elegáns dizájnnal találkozik a Kona Electric kettős nagyméretű kijelzőjén.  
A 10,25 colos, teljesen digitális műszeregység és a 10,25 colos központi érintőképernyő egyszerre biztosít modern 
megjelenést, kiváló leolvashatóságot, ösztönös kezelhetőséget. Pillantson fel: minden információ a navigációs 
rendszer nagyfelbontású érintőképernyőjén jeleníthető meg, a médiafájloktól a térképeken át az időjárás-
előrejelzésig. A rendszerhez ötéves, ingyenes Bluelink előfizetés tartozik. Ez azokat a Hyundai LIVE szolgáltatásokat 
is tartalmazza, amelyek valós idejű forgalominformációval, időjárási adatokkal, érdekes úti célokra vonatkozó 
tájékoztatással, valamint traffipax riasztásokkal* szolgálnak.  Az Apple CarPlay™ és Android Auto™ funkciók 
segítségével csatlakoztathatja telefonkészülékét, és a nagy érintőképernyőn keresztül kezelheti zeneszámait, 
telefonhívásait, valamint számos alkalmazást. A 8 colos lebegő érintőképernyő pedig vezeték nélküli 
telefontükrözés szolgáltatást kínál, azaz Ön anélkül veheti igénybe ezt az ötletes szolgáltatást, hogy telefonját 
vezetékkel kellene csatlakoztatnia a fedélzeti rendszerhez.

Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto a Google Inc. bejegyzett védjegye. 
* A traffipax funkció nem minden országban elérhető.
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Célállomás autóba küldése. 
Nincs más dolga, mint megnyomni a ‘Go’ gombot. Navigációs 
rendszerrel felszerelt Kona Electric esetén a Bluelink 
alkalmazással már azelőtt rákereshet úti céljára, hogy 
beszállna a gépkocsiba. A Bluelink szinkronizálja az adatokat a 
navigációs rendszerrel, és betölti az útvonalat, így amint beül, 
máris indulásra kész. 

Jármű keresése. 
Nem emlékszik, merre parkol? Semmi probléma. Nyissa meg 
a Bluelink alkalmazást, és a térkép útba igazítja.

Bluelink® Connected Car szolgáltatások.
Vezérelje autóját okostelefonjáról - vagy szóbeli utasításokkal. A Kona Electric a Bluelinkkel csatlakoztatott szolgáltatások legfrissebb változatát alkalmazva biztosít zökkenőmentes kapcsolódást: utazását online 
hangfelismerés, valamint funkciók széles választéka teszi kényelmesebbé és élvezetesebbé. A kiegészítő hangfelismerés funkció révén egyszerű szóbeli utasítással aktiválhatja és szabályozhatja az olyan fedélzeti 
funkciókat, mint a klímaberendezés, az infotainment rendszer, vagy a külső tükrök és a kormánykerék fűtése. A Bluelink alkalmazás számos ötletes funkció távvezérlésére alkalmas; emellett a navigációs rendszerhez 
egy öt éven át érvényes, ingyenes előfizetés is jár a Hyundai LIVE szolgáltatásaira.
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P
Online útvonaltervezés. 
Érjen célhoz hamarabb: a rendszer képes pontosabban előre 
jelezni a forgalom alakulását és az érkezés várható idejét, 
valamint megbízhatóbban tervezi újra az útvonalakat. A felhő 
alapú navigációs rendszer valós idejű és múltbeli adatok 
alapján biztosít pontosabb útvonaltervezést és előrejelzést. 

Utolsó szakasz-navigáció. 
Amennyiben a tényleges úti céltól távolabb kell megállnia,  
a navigálását átviheti az autóból az okostelefonos 
alkalmazásba. Ezt követően telefonja kiterjesztett valóságú 
megjelenítéssel vagy a Google Maps segítségével igazítja Önt 
útba.

Töltőállomás-kereső. 
Ne aggódjon a lemerülő akkumulátor miatt: a Kona Electric 
valós időben jeleníti meg a töltőállomások adatait,  
a helyszínüktől kezdve az alkalmazott csatlakozó 
szabványokon át a szabad töltőpontokig. 

Valós idejű parkolási tájékoztatás. 
Találjon gyorsan parkolóhelyet, parkoljon hatékonyabban  
és egyszerűbben. A valós idejű tájékoztató segít megtalálni  
és összehasonlítani a parkolási lehetőségeket a 
parkolóházakban, a felszíni parkolókban, valamint az utcán.

Távolból működtethető központi zár. 
Elfelejtette bezárni autóját? Ne aggódjon: a Kona Electric 
emlékeztető üzenetet küld okostelefonjára. Ezután elég 
beírnia PIN kódját, és a Bluelink alkalmazásból máris zárhatja 
vagy nyithatja autója központi zárját. 

Igény szerinti diagnosztika. 
Teljes körű járműdiagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet 
okostelefonjáról: a Bluelink alkalmazáson keresztül 
ellenőrizheti a jármű állapotát.

Töltés ütemezése. 
Néhány kattintás, és máris pénzt takaríthat meg.  
Az alkalmazásból úgy programozhatja a töltés kezdetét és 
végét, hogy a lehető legteljesebb mértékben kihasználhassa  
a csúcsidőn kívüli áramtarifákat. Ráadásul így autója minden 
reggel teljesen feltöltött akkumulátorral várja. 

Klímaberendezés távvezérlés.   
Túl hideg van kint? Semmi probléma. Az alkalmazáson keresztül 
előmelegítheti az utasteret: olvassza le az ablakokat, és 
kapcsolja be a kormányfűtést a távolból. Ha pedig autója külső 
áramforrásra csatlakozik - például otthon, garázsában - 
aktiválja az előfűtést. Így a hálózati áramról melegítheti fel  
az utasteret, amivel megnövelheti a hatótávolságot.
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Sávkövető rendszer (LFA). 
A rendszer 0-180 km/óra sebességtartományban a forgalmi sáv középvonalában 
tartja a járművet, autópályán éppúgy, mint a városban.

Adaptív sebességtartó automatika (SCC) Stop & Go funkcióval. 
Még biztonságosabb, még pihentetőbb. Tartja az előre beállított távolságot az elöl 
haladó jármű mögött, automatikusan az előre meghatározott tempóra lassítva vagy 
gyorsítva. A meg-megtorpanó városi forgalomban a rendszer tartja a beállított 
távolságot.

Ráfutásos balesetet megelőző rendszer (FCA).  
Az alapfelszerelés részét képező FCA rendszer figyelmezteti Önt, és automatikusan 
fékez, ha azt érzékeli, hogy az elöl haladó jármű hirtelen lassít. A rendszer 
gyalogosok észlelésére is képes. Az opciós FCA rendszer kamera és radar együttes 
alkalmazásával észleli a járműveket, gyalogosokat és kerékpárosokat. 

Sávtartó rendszer (LKA) 
A rendszer az elülső kamera segítségével felügyeli az útfelfestéseket.  
Amennyiben a jármű a vezető akarata ellenére elhagyja a sávot, a rendszer  
hang- és fényjelzéssel riasztja a vezetőt, majd a kormányzásba beavatkozva 
visszatéríti a járművet a helyes irányba.

Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA). 
A városi forgalomban különösen hasznos, ötletes funkció figyelmezteti Önt,  
ha közlekedési lámpánál vagy dugóban elindul az Ön előtt várakozó jármű. 

Aktív holttérfigyelő rendszer (BCA). 
A hátsó lökhárító alsó felén elhelyezett, két radarral dolgozó rendszer figyelmezteti 
a vezetőt, ha hátsó holtterében mozgó járművet észlel. Amennyiben ilyen 
helyzetben a vezető működésbe hozza az irányjelzőt, a rendszer hangjelzéssel 
figyelmezteti a veszélyre, valamint automatikusan fékez, hogy elkerülje az ütközést.
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Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCA). 
Ha nehezen belátható helyről kell kitolatnia, a rendszer nem csak figyelmeztet  
az oldalról érkező járművekre, de automatikusan le is fékezi az autót. 

Távolságifényszóró-asszisztens (HBA). 
Minimális stressz, maximális látómező. A rendszer a szemből érkező, valamint  
az Ön előtt haladó járműveket egyaránt észleli, és szükség esetén tompított 
világításra vált. Ha már nem érzékeli más járművek jelenlétét, ismét távolsági 
világításra kapcsol.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW). 
Amennyiben a rendszer fáradtságra vagy figyelemelterelésre utaló viselkedést 
észlel, hangjelzéssel, valamint pihenőt javasló üzenettel figyelmezteti Önt. 

Sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (SLW). 
Legyen mindig tisztában a sebességhatárral. A rendszer az elülső kamerát, valamint 
a navigációs rendszertől kapott információkat együttesen felhasználva azonosítja  
a forgalmi jelzőtáblákat. Ezt követően a sebességkorlátozásokat, valamint az 
előzési tilalmat valós időben jeleníti meg a navigációs berendezés kijelzőjén  
és a TFT műszeregységben.
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Válassza a 64 kWh-s akkumulátort, és lenyűgözően nagyvonalú, akár 484 km-es* hatótávolságnak, valamint (a 204 lóerős teljesítménynek köszönhetően) meggyőző dinamizmusnak örvendhet!  
Ha pedig a 39,2 kWh-s akkumulátor mellett dönt, 136 lóerővel és akár 305 kilométeres hatótávolsággal számolhat. Bármelyikre esik is a választása, garantált a kompromisszum nélküli helykínálat, 
köszönhetően az akkumulátor-csomagok átgondolt, ötletes elhelyezésének. 

* WLTP ciklus szerinti hatótávolság. A tényleges hatótávolságot befolyásolhatják az útviszonyok, a vezetési stílus és a környezeti hőmérséklet. * Az érték a felszerelt abroncsok típusától is függ.

64.0 kWh

484km*

150 kW (204 LE)

Választható akkumulátor-csomagok és karosszériaszínek
A Kona Electric kétféle akkumulátor-csomaggal választható, így tökéletesen alkalmazkodik igényeihez és vezetési stílusához. Ráadásul kedve és ízlése szerint válogathatja össze a Kona stíluselemeit.  
Hat új árnyalat jelent meg a palettán, így mostantól tízféle karosszériaszínt társíthat a szemkápráztató sziluetthez. Ezen kívül rendelhető Phantom Black színű, kéttónusú tetőlemez és külső tükörház is.  
Így még több lehetősége nyílik arra, hogy tökéletesen személyes ízléséhez igazíthatja autója megjelenését. A Hyundai járművekhez rendelhető karosszériaszínek kínálata a gyártás idejétől és helyétől függően 
változhat. A képen feltüntetett színek közül egyes árnyalatok nem mindig, és/vagy nem minden Hyundai értékesítési ponton elérhetők.

39.2 kWh

305km*

100 kW (136 LE)

Dive Blue alapszín
Opciós kéttónusú tető Phantom Black színben

Engine Red alapszín

24



Shimmering Silver metálfényPhantom Black gyöngyház

Silky Bronze metálfény
Opciós kéttónusú tetőlemez Dark Knight ányalatban

Atlas White alapszín

Dark Knight Gray gyöngyház
Opciós kéttónusú tető Phantom Black színben

Sunset Red gyöngyház
Opciós kéttónusú tetőlemez Phantom Black árnyalatban

Dark Teal metálfény
Opciós kéttónusú tetőlemez Phantom Black árnyalatban
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Beltéri színvilág.
A Kona Electric megújult belső szín- és anyagválasztékot kínál: rendelhető egyszínű fekete kivitelben, szövet, szövet/bőr vagy teljes bőr üléskárpitozással, vagy kéttónusú szürke kivitelben, 
Melange árnyalatú szövet/bőr vagy teljes bőr ülésekkel.

Szürke kétszínűFekete egyszínű

Fekete szövet Fekete szövet/bőr Fekete teljes bőr Szürke szövet/bőr Szürke teljes bőr
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Teljes szélesség 1,800
Nyomtáv elől 1,564

Teljes hosszúság 4,205
Tengelytáv 2,600

Teljes magasság

1,570

Nyomtáv hátul 1,575

Mértékegység: mm

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló 
berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, 
valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

MOTOR / VÁLTÓ EURO 6
Típus Elektromos 39 kWh Elektromos 64 kWh
Villanymotor Típusa Állandó mágneses szinkronmotor Állandó mágneses szinkronmotor

Max. teljesítmény (Le/rpm) 136 Le (100 kW) 204 Le (150 kW)
Max. nyomaték (Nm/rpm) 395 Nm 395 Nm

Akkumulátor Típusa Litium-ion polimer Litium-ion polimer
Kapacitás 39,2 kWh 64 kWh
Teljesítmény 113 kW 170 kW
Energiasűrűség 124,4 kWh/kg 141,3 kWh/kg
Feszültség 327 V 356 V

Fedélzeti töltő Max. kapacitás 7,2 kW 7,2 kW
Teljesítmény sűrűség 0,7 kVA/ℓ 0,7 kVA/ℓ

Hajtási rendszer Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel
MENETTELJESÍTMÉNYEK* EURO 6
Végsebesség (km/óra) 155 167
Gyorsulás (mp)  0 → 100 km/óra 9,9 7,9
CO2 kibocsátás (min.) CO2, g/km 0 0
Hatásfok Wh/km 143 147
Tisztán elektromos hatótáv* km 305 484
Töltési idő* normál, 7,2 kW (10-100%) kb. 6 óra kb. 9 óra 15 perc

normál, 11 kW (10-100%) kb. 4 óra 20 perc kb. 6 óra 50 perc
gyorstöltő, 50 kW (10-80%) kb. 48 perc kb. 64 perc
gyorstöltő, 100 kW (10-80%) kb. 47 perc kb. 47 perc

FUTÓMŰ EURO 6
Keréktárcsa (felszereltségtől függően) 7.0J x 17 colos könnyűfém
Gumiabroncs (felszereltségtől függően) 215/55R17
Felfüggesztés elöl Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók
Felfüggesztés hátul Multi-Link,  gáztöltésű lengéscsillapítók
Fék tárcsafék ABS-szel és ESP
Első fék mérete  305 mm
Hátsó fék mérete  300 mm
Parkolófék elektromos parkolófék
Fékrásegítő elektromos fékrásegítés (fékenergia-visszanyerés)
KORMÁNYMŰ EURO 6
Típusa MDPS (elektromos szervokormány) - fogasléces
Kormányfordulatok száma ütközéstől ütközésig  2,5
Fordulókör min. sugara 5,3 méter
MÉRETEK EURO 6
Menetkész tömeg → Minimum 1535 kg 1685 kg

→ Maximum 1593 kg 1743 kg
Megengedett legnagyobb tömeg 2020 kg 2170 kg
Vontathatóság → Fékezetlen - kg 300 kg (opció)

→ Fékezett - kg 300 kg (opció)
Maximális tetőterhelés 80 kg
Teljes hossz 4205 mm
Teljes szélesség 1800 mm
Teljes magasság 1570 mm
Tengelytáv 2600 mm
Nyomtáv elöl 1564 mm
Nyomtáv hátul 1575 mm
Szabad magasság 158 mm
Csomagtér mérete (liter) SAE: 544/1296, VDA: 332/1114

Műszaki adatok
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Márkakereskedő pecsétje

1 A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által a 
végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is 
tartalmazza.

2 A jármű akkumulátor-csomagjára 8 éves vagy 200 000 kilométeres garancia vonatkozik. Helyi feltételektől 
függően. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél. 

 A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül 
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színei a nyomdai eljárás 
korlátai miatt eltérhetnek a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek 
megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban 
látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban 
nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés 
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, 
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.
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