Hyundai Kona Electric+
Výbava testovaného modelu:
Zásobník elektrickej energie s kapacitou 64 kWh
Ohrev batérií v prípade nízkych okolitých teplôt
Systém rekuperovania kinetickej energie počas brzdenia
"Drive mode" systém so štyrmi režimami
7,2 kW palubná nabíjačka
Disky kolies z ľahkých zliatin s rozmerom pneumatík 215/55 R17
Lepiaca sada na opravu defektu
Predná maska "ELECTRIC"
Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
Vonkajšie lemovanie vozidla lakované vo farbe Anthracite
Vonkajšia ochranná lišta vo dverách lakovaná v striebornej farbe
Predné Bi-LED svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut
Pozdĺžne strešné lyžiny
LED denné svetlá
Zadné LED svetlá
Predné AERO stierače

Bezpečnosť

Antiblokovací systém ABS, stabilizačný systém ESC, asistent pre rozjazd do kopca HAC
Airbag vodiča a spolujazdca
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s ochranou chodcov
Systém monitorovania mŕtveho uhla BCW
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti - asistent sledovania dopravných značiek
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Vnútorné lakované kľučky dverí
Kožený volant a hlavica radiacej páky prevodovky
Polokožené čalúnenie sedadiel
El. nastaviteľné predné sedadlá / el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Vyhrievanie predných sedadiel / vyhrievaný veniec volantu
Kovové pedále
Predná lakťová opierka
Schránka na odkladanie okuliarov / osvetlenie interiéru
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Prístrojová doska Supervision so 7" farebným displejom
Head-up displej
Rozšírený palubný počítač "ELECTRIC"
El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okna vodiča)
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Dvojité dno batožinového priestoru / fixačná sieť v batožinovom priestore
Tepelné čerpadlo slúžiace na ohrev interiéru
Automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného skla
Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Adaptívny tempomat s funkciou "auto stop a štart"
Svetelný a dažďový senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo ECM
Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, imobilizér, alarm
Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD a RDS + DAB
Premiový audiosystém KRELL so zosilňovačom 8x45W
Zadná parkovacia kamera
Ovládanie audiosystému na volante
AUX + USB + Bluetooth
Počet reproduktorov: 8
Príplatková výbava
Metalický lak 500 €
Strecha vozidla lakovaná vo farbe Phantom Black 500 €
Cena testovaného modelu:
Cena od:

34 990 €

43 490 €

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje motora:
Motor: synchrónny elektromotor
Výkon (kW/k): 150/204
Max. krútiaci moment (Nm): 395
Prevodovka: redukčný prevod

Batéria:
Typ: Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh): 64
Napätie batérie (V): 356

Emisie CO2 (g/km):
Kombinovaný cyklus: 0
Jazdné výkony:
Maximálna rýchlosť (km/h): 167
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 7,6
Dojazd (km): 449

Rozmery:
Celková dĺžka (mm): 4 180
Celková šírka (mm): 1 800
Celková výška (mm): 1 570
Rázvor (mm): 2 600
Rozchod predných kolies (mm): 1 564
Rozchod zadných kolies (mm): 1 575
Polomer otáčania (m): 5,3
Minimálna svetlá výška (mm): 158
Objem batož. priestoru (l): 332/1 114

