KONA Electric

Ισχύς από 12/04/2021
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
TIMH ΠΩΛΗΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗ
(ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ) ME ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΤΤ ΚΑΙ ΦΠΑ
(ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

H51060 PREMIUM 136ps 39kWh

36.990 €

-5.998

-1.000

29.992 €

500 €

H51070 PREMIUM 204ps 64kWh

42.990 €

-5.225

-1.000

36.765 €

500 €

H51055 DISTINCTIVE 204ps 64kWh

45.990 €

-5.588

-1.000

39.403 €

500 €

H51080 LIMITED 204ps 64kWh

48.990 €

-5.950

-1.000

42.040 €

500 €

ΕΜΠΟΡΙΚ
ΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

•
•
•
•
•

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Δωρεάν
Συσκευή
Wallbox
(Ισχύει κόστος
εγκατάστασης)

5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων
5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
5 Χρόνια δωρεάν ετήσιος τεχνικός έλεγχος
5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής
8 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης ή 160.000χλμ

Ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.
Το Νο1 πλήρως ηλεκτρικό compact SUV στην Ευρώπη λέγεται ΚΟΝΑ Electric. Η εντυπωσιακή αυτονομία των 484km,
που σε αστικό ιστό αγγίζει τα 660km, συνδυάζεται με τη δυνατότητα ταχυφόρτισης από 0% σε 80% σε λιγότερο από
μία ώρα. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία θερμικής διαχείρισης της ηλεκτρικής μπαταρίας του, το ΚΟΝΑ Electric
έχει αποσπάσει την ανώτατη βαθμολογία 5 αστέρων από τον Green NCAP, αλλά έχει επιπλέον διακριθεί ανάμεσα σε
20 ηλεκτροκίνητα μοντέλα του ανταγωνισμού από τον NAF (Norwegian Automobile Federation) για την αξιόπιστη
ικανότητα να προσφέρει την αυτονομία που υπόσχεται, με ελάχιστες αποκλίσεις ακόμη και σε συνθήκες ψύχους.
Με εντυπωσιακή ιπποδύναμη 204ps, ακαριαία ροπή 395Nm και επιτάχυνση 0-100 σε 7,9’’ ήδη σε Normal Mode, το
ΚΟΝΑ Electric διαθέτει απολαυστική οδηγική συμπεριφορά. Είναι δε πλήρως εξοπλισμένο με την τελευταία γενιά
συστημάτων ασφάλειας Hyundai SmartSenseTM που περιλαμβάνει δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2,
όπως και «οδήγηση με ένα πεντάλ», χάρη στο εύκολα ρυθμιζόμενο σύστημα αναγεννητικής πέδησης.
Premium τεχνολογίες όπως η οθόνη αφής 10,25’’ με δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, το premium ηχοσύστημα
KRELL®, ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, το αναδυόμενο Head Up Display, τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα
καθίσματα, ο προηγμένος κλιματισμός με δυνατότητες προθέρμανσης και αφύγρανσης, οι δυναμικές γραμμές
καθοδήγησης στην κάμερα οπισθοπορίας και η έξυπνη είσοδος χωρίς κλειδί, κάνουν την οδήγηση μία απολαυστική
εμπειρία. Η σπάνια, ανάμεσα στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ικανότητα του ΚΟΝΑ Electric να φέρει φορτίο οροφής
80kg, επιτρέπει τον υπερδιπλασιασμό του χώρου αποσκευών με μπαγκαζιέρα 350lt, εκπληρώνοντας κάθε επιθυμία
απόδρασης, όπως υπόσχονται τα SUV γονίδια του ΚΟΝΑ.

