ПРАЙС-ЛИСТ

KONA Electric
Комплектація

Dynamic

Безпека

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира
Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира
Шторки безпеки для водія та пасажирів
Електронна стабілізація автомобіля в русі (ESC)
Антиблокувальна система гальмування (ABS)
Асистент допомоги при старті вгору (HAC)
Асистент запобігання зіткненню спереду (Forward Collision-аvoidance Assist) FCA
Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі назад (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist), RCCA
Асистент попередження про виїзд з полоси руху (Lane Keeping Assist), LKA
Асистент утримання автомобіля в полосі руху (Lane Following Assist), LFA
Датчик тиску в шинах (Tire Pressure Monitoring System), TPMS
Система сповіщення про пасажирів позаду (Rear Occupant Alert), ROA (без сенсорів)
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Комфорт і обладнання

Бортовий зарядний пристрій (1 фаза - 7,2 kW)
Система рекуперації енергії при гальмуванні
Система використання тепла, що виділяється, для обігріву салону (Heat Pump)
Система підігріву батареї (Battery Heating System)
Електронне перемикання передач кнопкового типу (Shift-by-Wire), SBW
Підкермові пелюсткові перемикачі регенеративного гальмування
Клімат-контроль
Вибір режиму водіння Drive Mode Select
Центральний замок і іммобілайзер
Функція безключового доступу SMART KEY
Кнопка запуску двигуна
Круїз-контроль
Електронне паркувальне гальмо з функцією утримання AUTO HOLD
Травмобезпечний склопідйомник водія з функцією Auto UP/DOWN
Камера заднього виду
Датчик рівня омиваючої рідини
Електромеханічний підсилювач керма
Регулювання керма по висоті та глибині
Датчик дощу
Задній парктронік
Підігрів керма
Підігрів передніх сидінь

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
x
х
x
х
x
х
x
x
х
х

Аудіо

Мультимедійна система з кольоровим сенсорним LCD монітором 8'' з підтримкою Digital Audio Broadcast (DAB), 6 динаміків
Підтримка додатків Apple CarPlayTM і Android AutoTM
Підтримка Bluetooth (з розпізнаванням голосових команд)
Кнопки керування аудіо та Bluetooth на кермі
Бездротовий зарядний пристрій для смартфонів
USB-порт на консолі для зарядки смартфона
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Світло

Світлодіодні фари з підсвіткою повороту
Світлодіодні задні ліхтарі
Світлодіодні денні ходові вогні
Датчик освітленності (автоматичне вмикання світла)
Повторювач сигналу повороту у зовнішніх дзеркалах
Світлодіодні лампи підсвітки салона (зона ніг)
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Інтер'єр

Панель приладів Super Vision з 10,25" LСD монітором
Шкіряне оздоблення керма
Комбінована оббивка сидінь (тканина та штучна шкіра)
Регулювання сидіння водія по висоті
Складання задніх сидінь 60/40
Акустичне ламінування лобового скла
Атермальне скло Solar Control
Екстер'єр
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Задній спойлер зі стоп-сигналом
Електрорегулювання і обігрів дзеркал заднього виду
Молдінг дверей в колір кузова
Рейлінги на даху
Литі диски R17
Ремкомплект (силікон та компресор)
Передні та задні бризковики
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Позначення в прайс-листі:

X / обладнання встановлено

- / обладнання не встановлено

Роздрібна ціна, грн *
Електромотор (потужність 136 к.с./100 кВт, батарея 39,2 кВт*год, запас ходу 305 км (WLTP), зарядний пристрій 1 фаза - 7,2 кВт)

984 600
1 024 600

* Акційна ціна / Регулярна ціна
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Хюндай Мотор Україна". Обладнання та
комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Хюндай Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

