Νέο Hyundai

KONA Electric

Go electric.
Οδηγώντας SUV.
Ευέλικτο και απολαυστικό στην οδήγηση, το νέο
KONA Electric είναι το πρώτο ηλεκτρικό compact SUV
στην Ευρώπη. Συνδυάζοντας τολμηρή και ευρύχωρη
SUV σχεδίαση με εξαιρετική αυτονομία 484 χλμ. που εκτοξεύεται στα 660 χλμ. σε αστικό κύκλο το ΚΟΝΑ Electric προσφέρει ηλεκτροκίνηση χωρίς
συμβιβασμούς!
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Go electric. Με στιλ.
Οι επιλογές σας, μιλούν από μόνες τους. Η σχεδιαστική ομάδα του ΚΟΝΑ
Electric δημιούργησε μία καθαρή, κομψή πρόσοψη που δεν συγκρίνεται με
οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στον δρόμο.
Η ιδιαίτερη, κλειστή μάσκα δίνει το ρυθμό σε κομψές αεροδυναμικές
γραμμές. Σχεδιασμένοι να συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα, οι
πλευρικοί αεραγωγοί στις άκρες του πρόσθιου προφυλακτήρα ενισχύουν
την αρμονική ροή του αέρα, μειώνοντας τους στροβιλισμούς στους θόλους
των τροχών.
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Go electric.
Με αεροδυναμική ροή.
Φορτισμένο με αυτοπεποίθηση, το KONA Electric σχεδιάστηκε για να ηλεκτρίζει
τα βλέμματα από κάθε άποψη. Το αεροδυναμικό σχεδιαστικό του μοτίβο από την
πρόσθια μάσκα, με έκδηλη την ικανότητα να χαμηλώνει τον αεροδυναμικό
συντελεστή στο 0.28, συνεχίζεται στον πίσω προφυλακτήρα με τα λεπτά πίσω LED
φώτα. Η σχεδίαση απογειώνεται με βάση το στιλ σας, αφού μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα σε πλειάδα εξωτερικών χρωμάτων και προαιρετική διχρωμία οροφής
και να προσθέσετε τη δική σας αισθητική υπογραφή.
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Go electric. Με design.
Η τολμηρή εξωτερική σχεδίαση του νέου KONA Electric μαγνητίζει την προσοχή με τις μυώδεις
ανάγλυφες επιφάνειες, τα κομψά LED φώτα και τις μοναδικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν
σε όλη του τη διάσταση, το ισχυρό DNA ενός Hyundai SUV.
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Go electric.
Με άμεση απόκριση.
Ποιός είπε ότι η ηλεκτροκίνηση πρέπει να είναι βαρετή; Με αστραπιαία εκκίνηση
από στάση, χάρη στην άμεσα διαθέσιμη ροπή των 395Nm που προσφέρει ο
πλήρως ηλεκτρικός κινητήρας, το νέο KONA Electric υπόσχεται πραγματική
οδηγική απόλαυση, επιταχύνοντας από 0 στα 100 km/h σε μόλις 7,9’’.
Το ΚΟΝΑ Electric, διατίθεται με δύο διαφορετικά συστήματα κίνησης, για να
επιλέξετε την ισχύ και την αυτονομία που σας εξυπηρετεί: την έκδοση 64kWh με
ιπποδύναμη 204ps και αστική αυτονομία 660 χλμ. (μικτή 484 χλμ.), ή την έκδοση
39.2kWh με ιπποδύναμη 136ps και αστική αυτονομία 435 χλμ. (μικτή 305 χλμ.) με
μία φόρτιση.*
*Σύμφωνα με το συνδυασμένο κύκλο WLTP.Η αυτονομία ενδέχεται να μεταβάλλεται ελαφρά ανάλογα με τις οδικές
συνθήκες, το οδηγικό στιλ και τη θερμοκρασία.
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Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Αναγεννητική πέδηση.

Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος ηλεκτροκίνησης έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να προσφέρουν άριστα οδηγικά
χαρακτηριστικά και πρακτική αυτονομία για τις καθημερινές διαδρομές. Η εντελώς νέα πλατφόρμα του KONA Electric επιτρέπει
την έξυπνη ενσωμάτωση της μπαταρίας ώστε να μην επηρεάζει την ευρυχωρία. Παράλληλα, το νέο, προηγμένο σύστημα θερμικής
διαχείρισης μπαταρίας (Battery Thermal Management) βελτιώνει την απόδοση και τη λειτουργική ζωή της μπαταρίας.
Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι υδρόψυκτη, με σύνδεση στο σύστημα A/C και θερμαινόμενη μέσω ηλεκτρικού στοιχείου, το οποίο
μεταφράζεται σε αναβαθμισμένες επιδόσεις τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Εξοπλισμένο με κορυφαία τεχνολογία για ευφυή οδήγηση, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης του νέου KONA Electric
φορτίζει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της οδήγησης, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα για να επιβραδύνει το όχημα.
Μπορείτε να ανακτήσετε και να αποθηκεύσετε την ενέργεια στη μπαταρία, προσαρμόζοντας το επίπεδο αναγεννητικής πέδησης
από τα χειριστήρια (paddle shifters) του τιμονιού. Επιπλέον, το σύστημα έξυπνης αναγεννητικής πέδησης (Smart Regenerative
Braking System) αξιοποιεί τους δύο πρόσθιους αισθητήρες ραντάρ για να ελέγξει αυτόματα το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας
σύμφωνα με την ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων προσαρμόζοντάς το ανάλογα με την απαιτούμενη επιβράδυνση.
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Go electric.
Με εύκολη φόρτιση.

Φορτίστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε ένα σταθμό ταχείας
φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ανάλογα με τη σύνδεση του
οικιακού ηλεκτρικού δικτύου ή του τύπου του σταθμού ταχείας φόρτισης
που έχετε πρόσβαση, το νέο KONA Electric σάς προσφέρει μία σειρά
ευέλικτων λύσεων φόρτισης.
Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας σάς παρέχει πλήρη έλεγχο:
Με τη δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, μπορείτε να προσαρμόζετε
τις ώρες φόρτισης σύμφωνα με το προσωπικό σας χρονοδιάγραμμα και
προϋπολογισμό.
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Κανονική φόρτιση (AC).

Ταχεία φόρτιση (DC).

Για την μπαταρία μεγάλης αυτονομίας, η φόρτιση στο σπίτι σε επιτοίχιο φορτιστή (wallbox) εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
απαιτεί κατ’ ελάχιστον 6 ώρες και 50 λεπτά για φόρτιση από 10% έως 100%. Για την μπαταρία μικρότερης αυτονομίας,
χρειάζονται 4 ώρες και 20 λεπτά. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε μία συμβατική οικιακή ηλεκτρική πρίζα με καλώδιο
lCCB (in-cable control box). Το νέο KONA Electric είναι εξοπλισμένο με στάνταρ τριφασικό 10,5kW OBC (ενσωματωμένο
τροφοδοτικό μπαταρίας) που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) της πρίζας σε συνεχές (DC), το οποίο με τη σειρά
του αποθηκεύεται στη μπαταρία του οχήματος.

Όταν χρησιμοποιείτε σταθμό ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) 100kW, η μπαταρία λιθίου ιόντων
πολυμερούς του KONA Electric χρειάζεται περίπου 47 λεπτά για να ανακτήσει τη φόρτισή της από 10% στο 80%
και και για τις δύο εκδόσεις κινητήρα-μπαταρίας. Εάν συνδεθείτε σε ένα σταθμό 50kW, ο χρόνος φόρτισης είναι
αντίστοιχα 48 λεπτά για την μπαταρία 39kWh και 64 λεπτά για την έκδοση 64kWh.

Ταχεία φόρτιση

Κανονική Φόρτιση

Μπαταρία
		

Μπαταρία

		

100 kW

50 kW

64.0 kWh

6 ώρες 50 λεπτά*

64.0 kWh

47 λεπτά*

64 λεπτά*

39.2 kWh

4 ώρες 20 λεπτά*

39.2 kWh

47 λεπτά*

48 λεπτά*

*Η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από τη χωρητικότητα του οικιακού wallbox ή του δημόσιου
σταθμού φόρτισης, σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο On-Board Charger 10,5kW που φέρει
στάνταρ το νέο ΚΟΝΑ Electric.

*Φόρτιση από 10% έως 80% της μπαταρίας.
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Go electric. Με ευρυχωρία.

Άνετο και ευπροσάρμοστο, το νέο KONA Electric είναι ασυμβίβαστο σε θέματα
χώρων, προσφέροντας ευρυχωρία εσωτερικού πρωτοφανή για ηλεκτρικό όχημα.
Καθίστε, λοιπόν, αναπαυτικά και χαλαρώστε. Υπάρχει άφθονος χώρος για πέντε
ενήλικες. Ωστόσο, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι που το κάνει τόσο ξεχωριστό.
Ανακαλύψτε ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης με υλικά υψηλής ποιότητας
σε όλη την καμπίνα, που προσφέρουν διάχυτη αίσθηση φινέτσας και πολυτέλειας.
Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα (με 10 κατευθύνσεις για τον οδηγό και 8 για
τον συνοδηγό) προσφέρουν πρωτόγνωρα επίπεδα άνεσης, αφού διαθέτουν όχι
μόνο ενσωματωμένη θέρμανση για τα κρύα πρωινά, αλλά και ενσωματωμένο
ηλεκτρικό εξαερισμό τριών επιπέδων για δροσερή αίσθηση στις ζεστές
καλοκαιρινές σας διαδρομές.
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Go electric. Με αποσκευές.
Το νέο KONA Electric σχεδιάστηκε με γνώμονα εσάς και τις ανάγκες της πολυάσχολης ζωής σας,
προσφέροντας άφθονο χώρο για επιβάτες, αλλά και για φορτία, με χώρο αποσκευών 332 λίτρων
(VDA). Επίσης, είναι ευπροσάρμοστο: αναδιπλώνοντας τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα μέσα σε
δευτερόλεπτα, έχετε στη διάθεσή σας 1.114 λίτρα, κάτι που το κάνει ιδανικό για τις αποδράσεις του
Σαββατοκύριακου. Η σπάνια, ανάμεσα στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ικανότητα του
ΚΟΝΑ Electric να φέρει φορτίο οροφής 80kg στις στάνταρ ράγες οροφής, επιτρέπει τον
υπερδιπλασιασμό του χώρου αποσκευών με μπαγκαζιέρα, εκπληρώνοντας κάθε επιθυμία
απόδρασης, όπως υπόσχονται τα SUV γονίδια του ΚΟΝΑ Electric. Ο παραδοσιακός επιλογέας
ταχυτήτων έχει αντικατασταθεί από τέσσερα πλήκτρα (D, R, P, N) απελευθερώνοντας πρόσθετο
αποθηκευτικό χώρο για προσωπικά αντικείμενα με ασφάλεια και διακριτικότητα κάτω από την
κεντρική κονσόλα.

Κεντρική κονσόλα.
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Χώρος αποσκευών.
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Go electric. Με προηγμένη συνδεσιμότητα
Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, το νέο KONA Electric σάς κρατάει συνδεδεμένους, με
καινοτόμες τεχνολογίες και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.
H νέα 10,25’’ οθόνη αφής AVN πολυμέσων με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και χάρτες για
40 χώρες, διαθέτει προσαρμοζόμενη διάταξη οθόνης καθώς και σύνδεση πολλαπλών συσκευών
Bluetooth. Συνδυάζεται με το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότας Bluelink, υπηρεσίες LIVE Services
με δωρεάν πενταετή συνδρομή. Με απλές φωνητικές εντολές μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να
ελέγξετε λειτουργίες όπως ο κλιματισμός ή το τηλέφωνο ή ρύθμιση του κλιματισμού. Μέσω της
εφαρμογής BlueLink, με το πάτημα ενός πλήκτρου από το κινητό, εντοπίζετε τη θέση του
αυτοκινήτου, ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας, δίνετε εντολές εκκίνησης ή παύσης
φόρτισης από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Ταυτόχρονα, το premium ηχοσύστημα της KRELL®
παρέχει κρυστάλλινο ήχο έτσι ώστε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική σε κάθε
διαδρομή.
Με την οθόνη αφής 8’’ πολυμέσων Display Audio, εξακολουθείτε να απολαμβάνετε την προηγμένη
σύνδεση με το κινητό σας μέσω Apple CarPlay και Android Auto -και μάλιστα ασύρματα- αλλά και
την άνεση της στάνταρ κάμερας οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης για
ευκολότερους ελιγμούς κατά την όπισθεν.

Premium ηχοσύστημα της KRELL®.
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8” Display audio με οθόνη αφής.
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Hyundai Bluelink®

Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής
Οι υπηρεσίες Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο νέο ΚΟΝΑ Electric, με online
αναγνώριση φωνής και μία ευρεία γκάμα λειτουργιών που κάνουν το κάθε ταξίδι πιο άνετο και απολαυστικό. Πέραν των
πολυάριθμων έξυπνων χαρακτηριστικών που μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Bluelink, μία δωρεάν πενταετής συνδρομή
στο πακέτο LIVE Services της Hyundai συνοδεύει το σύστημα πλοήγησης.

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο.
Με το σύστημα πλοήγησης και τηλεματικής
του ΚΟΝΑ Electric, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bluelink για
να αναζητήσετε τον προορισμό σας από το
κινητό σας, προτού μπείτε στο αυτοκίνητο.
Πλέον, δεν έχετε παρά να μπείτε στο BAYON
και να πατήσετε ‘go’. Το Bluelink συγχρονίζει τη
διαδρομή στο σύστημα πλοήγησης, ώστε να
ξεκινήσετε το ταξίδι σας χωρίς καθυστέρηση.

Κλείδωμα & ξεκλείδωμα θυρών από
απόσταση.
Ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό σας;
Μην ανησυχείτε, το ΚΟΝΑ Electric θα σας
ενημερώσει στέλνοντας ειδοποίηση στο
κινητό σας. Μετά, εισάγοντας το PIN σας,
μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το
αυτοκίνητό σας από το κινητό σας, πατώντας
το σχετικό μπουτόν στην εφαρμογή Bluelink.

Live πληροφορίες για τιμές καυσίμου.
Βρείτε καύσιμο όταν το χρειάζεστε, σε
προσιτή τιμή – η σχετική υπηρεσία σάς
παρέχει τις πιο ενημερωμένες
πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές
καυσίμων και για τη θέση των πρατηρίων,
τις ώρες λειτουργίας και τις μεθόδους
πληρωμής – όλα εμφανίζονται στην οθόνη
αφής του συστήματος πλοήγησης.

Connected Routing.
Θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την
κυκλοφορία, πιο ακριβείς ώρες άφιξης και πιο
αξιόπιστους επανυπολογισμούς διαδρομών
ώστε να φτάνετε ταχύτερα στον προορισμό
σας; Το σύστημα πλοήγησης, βασισμένο σε
cloud, χρησιμοποιεί δεδομένα πραγματικού
χρόνου και τα συνδυάζει και με παρελθόντα
δεδομένα, για καλύτερη πρόβλεψη και
καθοδήγηση στην διαδρομή.

P
Εντοπισμός του αυτοκινήτου σας.
Ξεχάσατε που έχετε σταθμεύσει; Κανένα
πρόβλημα. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή
Bluelink και ο χάρτης θα σας οδηγήσει εκεί.
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On-demand διαγνωστικός έλεγχος.
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε έναν πλήρη
διαγνωστικό έλεγχο για την κατάσταση
υγείας του αυτοκινήτου σας, μέσω της
εφαρμογής Bluelink του smartphone σας.

Live πληροφορίες στάθμευσης.
Βρείτε ένα χώρο στάθμευσης ταχύτερα,
χωρίς στρες και άσκοπη κατανάλωση. Η
υπηρεσία αυτή σας βοηθά να βρίσκετε και
να συγκρίνετε επιλογές χώρων
στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, σε
γκαράζ, θέσεις στάθμευσης και σημεία στο
δρόμο.

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη
στάθμευση (Last Mile Navigation)
Εάν πρέπει να παρκάρετε το ΚΟΝΑ Electric
σας πριν φτάσετε στον τελικό προορισμό,
μπορείτε να μεταφέρετε τις υπηρεσίες
πλοήγησης από το αυτοκίνητο στην
εφαρμογή. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της
επαυξημένης πραγματικότητας (AR) ή των
Google Maps, το τηλέφωνό σας θα σάς
καθοδηγήσει ακριβώς στο σημείο που θέλετε.
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Go electric. Με άνετο έλεγχο.
Με σκοπό να σας παρέχει τον έλεγχο του ταξιδιού αλλά και πλήρη συνδεσιμότητα το νέο KONA Electric είναι εξοπλισμένο με έξυπνες
τεχνολογίες που κάνουν το ταξίδι ασφαλέστερο και πιο ξεκούραστο. Το head-up display, τα άνετα πλήκτρα αλλαγών σχέσεων shiftby-wire και η ψηλά τοποθετημένη οθόνη αφής, προσφέρουν καλύτερη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση.

Head-up display (HUD) – Εξαιρετικά ευδιάκριτο, το νέο σύστημα απεικόνισης head-up display,
συμβάλλει στην ασφάλειά σας, προβάλλοντας σημαντικές πληροφορίες όπως ταχύτητα, οδηγίες
πλοήγησης και προειδοποιήσεις ασφάλειας από τα συστήματα υποβοήθησης, απευθείας στο οπτικό
σας πεδίο. Ενεργοποιείται από ένα μπουτόν δίπλα στο τιμόνι ενώ η αναδυόμενη οθόνη προβολής
εξαφανίζεται στο ταμπλό, όταν δεν χρησιμοποιείται.
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Πλήκτρα εντολών οδήγησης (shift-by-wire) – Ελέγξτε τα πάντα από τις άκρες των δακτύλων σας –
επιλέξτε drive mode, νεκρά, όπισθεν και parking mode πατώντας απλά τα πλήκτρα που βρίσκονται
στην κεντρική κονσόλα. Εκεί υπάρχει και το ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Οθόνη αφής 10.25’’ – Το σύστημα περιλαμβάνει 3D πλοήγηση, Apple CarPlay™ & Android Auto™
ενώ προσφέρει δωρεάν 5ετή συνδρομή στις υπηρεσίες LIVE Services, με ενημέρωση
κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, δελτία καιρού, και πληροφορίες σημείων ενδιαφέροντος.

Νέος πίνακας οργάνων 10.25” – Ο καινοτόμος, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.25” προβάλλει το επιλεγμένο
προφίλ οδήγησης (Sport / Comfort / ECO) Με μία ματιά, μπορείτε να διαπιστώσετε πώς το οδηγικό σας στιλ
επηρεάζει την αυτονομία.
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Go electric. Με ασφάλεια.
Με τη δέσμη τεχνολογιών Hyundai SmartSense και τα προηγμένα μας Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού, το KONA Electric σας
παρέχει μεγαλύτερη προστασία και ξεγνοιασιά, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ενεργητικής ασφαλείας. Από το
αυτόματο φρενάρισμα για την αποφυγή συγκρούσεων, μέχρι τη διατήρηση στη λωρίδα σας αλλά και την ανίχνευση οχημάτων
στο τυφλό σημείο, μπορεί να σας ειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους, ενώ οδηγείτε.
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Υποβοήθηση Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης
- Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) με
ανίχνευση πεζού. Το σύστημα FCA χρησιμοποιεί
την εμπρός κάμερα και αισθητήρα ραντάρ για να
παρακολουθεί την εμπρός κυκλοφορία. Εάν
ανιχνεύσει επικείμενη σύγκρουση με
προπορευόμενο όχημα ή με πεζό, προειδοποιεί
τον οδηγό και, αν χρειαστεί, επιβραδύνει ή
σταματά το όχημα αυτόματα.

Lane Following Assist (LFA)
Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, διατηρεί το
όχημα στο κέντρο της λωρίδας σε ταχύτητες μεταξύ
0 και 180 km/h στον αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμους
πόλεων.

Τεχνολογία Πλήρους Φωτισμού LED. Το Σύστημα
Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων
(ΗΒΑ) ενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα όταν δεν
επαρκεί ο εξωτερικός φωτισμός. Επιπροσθέτως,
βλέπει τον δρόμο μπροστά και χαμηλώνει τα
μεγάλα φώτα όταν διακρίνει οχήματα σε κοντινή
απόσταση. Τα στατικά φώτα στροφής (SCL)
εκπέμπουν πρόσθετο φωτισμό προς την
κατεύθυνση που στρίβετε, με αποτέλεσμα την
ενισχυμένη ορατότητα στο εσωτερικό
των στροφών κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης με
Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν (RCCW).
Όταν κινείστε με την όπισθεν σε χώρο
στάθμευσης περιορισμένης ορατότητας, το
σύστημα RCCW μειώνει τον κίνδυνο
σύγκρουσης. Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι
στο πίσω μέρος του οχήματος, σας
προειδοποιούν για πιθανά διερχόμενα οχήματα.

Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού
Σημείου (BCW). Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι
χαμηλά στους πίσω προφυλακτήρες, ανιχνεύουν
την προσέγγιση με οποιοδήποτε όχημα βρίσκεται
στην τυφλή ζώνη του καθρέπτη, ενεργοποιώντας
ηχητική και οπτική προειδοποίηση εάν ο οδηγός
βγάλει φλας αλλαγής πορείας.

Συστήματα Ημιαυτόνομης Οδήγησης:
Χάρη στην ευφυή προηγμένη συνεργασία της
κάμερας, του πρόσθιου ραντάρ και των
συστημάτων κίνησης και κατεύθυνσης, το ΚΟΝΑ
Electric παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του
δρόμου αλλά και την κίνηση των οχήματων
μπροστά, κάνοντας ανετότερη και ασφαλέστερη
την οδηγική σας εμπειρία.

Έξυπνος Αυτόματος Πιλότος με Λειτουργία
Στάσης-Επανεκκίνησης (SCC S&G).
Ο έξυπνος αυτόματος πιλότος του KONA Electric δεν
κρατά μόνο ασφαλείς αποστάσεις ανάλογα με την
ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος, αλλά στην
κίνηση της πόλης, σταματά και ξεκινά σε αρμονία με το
προπορευόμενο όχημα. Εάν το προπορευόμενο όχημα
μείνει σταματημένο για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, το
ΚΟΝΑ Electric δεν θα πάρει πρωτοβουλίες, αλλά
διακριτικά θα σας ειδοποιήσει ζητώντας την άδειά σας να
επανεκκινήσει - διότι η υψηλή τεχνολογία του συνάδει με
τον πολιτισμό στην οδήγηση.
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Χρώματα και Επενδύσεις Εσωτερικού.

Εξωτερικά Χρώματα.

Atlas White (SAW) / Polar White (PYW)

Black Μονοχρωμία

Μαύρο ύφασμα

Galactic Gray Metallic (R3G)

Dive Blue (UTK)

Grey Διχρωμία

Black εσωτερικό με ύφασμα και
δέρμα.

Black εσωτερικό με δέρμα.

Grey εσωτερικό με ύφασμα και
δέρμα.

1,570
1,800

Surfy Blue Metallic (V7U)

Cyber Gray Metallic (C5G)

Phantom Black Pearl (PAE)

Shimmering Silver Metallic (R2T)

Sunset Red Pearl (WR6)

Engine Red (JHR)

Silky Bronze Metallic (B6S)

Dark Teal Metallic (TG8)

Dark Knight Gray Pearl (YG7)

Grey εσωτερικό με δέρμα.

Διαστάσεις.
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Chalk White Metallic (P6W)

2,600
4,205
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Κινητήρες
Καύσιμο
Τύπος κινητήρα
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Ισχύς (kW)
Ισχύς (ps)
Pοπή (Nm)

Εξοπλισμός.

39 kWh (136ps)

64 kWh (204ps)

Ηλεκτρισμός
Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
Μειωτήρας μονής ταχύτητας
100
136
395

Ηλεκτρισμός
Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
Μειωτήρας μονής ταχύτητας
150
204
395

39,2
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
327
104
124,4
10,5

64,0
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
356
170
141,3
10,5

435
305
0,288

660
484
0,288

14,3
0

14,7
0

17 ώρες
4 ώρες & 20 λεπτά
48 λεπτά
47 λεπτά

28 ώρες
6 ώρες & 50 λεπτά
64 λεπτά
47 λεπτά

Μπαταρία Υψηλής Τάσης
Χωρητικότητα (kWh)
Τεχνολογία
Τάση (V)
Ισχύς εξόδου (kW)
Ενεργειακή Πυκνότητα (kWh/kg)
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW)

Αυτονομία (AER) κατά WLTP
Αστικός Κύκλος
Συνδυαστικός Κύκλος
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)

Καταναλώσεις (KWh/100 km) και εκπομπές WLTP
Κατανάλωση Συνδυαστικός Κύκλος (kWh/100km)
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP

Διάρκεια Φόρτισης (κατά προσέγγιση)
Πρίζα Schuko οικίας (220V/12Α) (διάρκεια για πλήρη φόρτιση 10-100%)
AC Wallbox 11 kW (διάρκεια για πλήρη φόρτιση 10-100%)
Ταχυφορτιστής DC 50 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%)
Ταχυφορτιστής DC 100 kW (διάρκεια για φόρτιση 10-80%)

Ανάρτηση - πέδηση
Εμπρός ανάρτηση
Πίσω ανάρτηση
Εμπρός σύστημα πέδησης
Πίσω σύστημα πέδησης

Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο
στήριξης
Multi -link πολλαπλών συνδέσμων
Αεριζόμενοι δίσκοι 16''
Δίσκοι 16''

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)
Μέγιστο μεικτό βάρος σε κιλά
Χώρος αποσκευών (lt)
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα
Μέγιστο φορτίο συρόμενου (kg)
Φορτίο οροφής (kg)

1.535-1.593
2.020

1.685-1.743
2.170
VDA: 332 (SAE: 544)
VDA: 1.114 (SAE: 1.296)

80

300
80

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)

Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα
5,2

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)
0-100 km/h (σε λειτουργία Normal Mode)

155
9,9

167
7,9

1 / 15.000

1 / 15.000

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ
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Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai Smart Sense™
ESP & ABS
TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας
Hyundai Smart SenseTM ROA - Σύστημα προειδοποίησης πιθανής εγκατάλειψης προσώπου στα πίσω καθίσματα
Hyundai SmartSenseTM VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)
Hyundai SmartSenseTM HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα
Hyundai SmartSenseTM SL - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας
Hyundai SmartSenseTM DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού
Hyundai SmartSenseTM LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
Hyundai SmartSenseTM LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Mέσον της Λωρίδας
Hyundai SmartSenseTM SCC w S&G - Έξυπνος Ρυθμιστής Tαχύτητας με λειτουργία Stop & Go (0-160km/h)
Hyundai SmartSenseTM FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)
Hyundai SmartSenseTM FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)
Hyundai SmartSenseTM FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών)
Hyundai SmartSenseTM FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων)
Hyundai SmartSenseTM BCΑ - Σύστημα Aποφυγής Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου
Hyundai SmartSenseTM RCCΑ - Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης με Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν
Hyundai SmartSenseTM HDA - (Highway Driving Assist) Υποβοήθηση Οδήγησης σε Αυτοκινητόδρομο Ταχείας Κυκλοφορίας
Τεχνητός ήχος κινητήρα για την προειδοποίηση πεζών (Virtual Engine Sound System)
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112

PREMIUM
136ps (39KWh)

PREMIUM
204ps (64KWh)

DISTINCTIVE
204ps (64KWh)

LIMITED
204ps (64KWh)
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Ηλεκτρική Μπαταρία και σύστημα ηλεκτροκίνησης
Χωρητικότητα μπαταρίας υψηλής τάσης
Αυτονομία (AER) (km) Συνδυασμένος κύκλος WLTP
Αυτονομία (AER) (km) Αστικός κύκλος WLTP
Ειδικό σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας λειτουργίας μπαταρίας για ενισχυμένη αυτονομία
Φορητό καλώδιο φόρτισης A/C για οικιακή πρίζα schuko 220V
Φορητό καλώδιο φόρτισης A/C για wallbox
Tροφοδοτικό μπαταρίας (On-Board Charger) 7,2 KW
Ενισχυμένο τροφοδοτικό μπαταρίας (On-Board Charger) 10,5 KW

Άνεση
Αυτόματος κλιματισμός με εσωτερικό συμπυκνωτή (inner condenser) για ενισχυμένη αυτονομία
Αυτόματη αποθάμβωση και αφύγρανση ατμόσφαιρας καμπίνας
Φίλτρο ελέγχου ατμόσφαιρας καμπίνας (εξωτερικός εξαερισμός / ανακύκλωση αέρα) για ενισχυμένη αυτονομία
Ενισχυμένο σύστημα θέρμανσης (PTC)
Αεραγωγοί πίσω σειράς καθισμάτων
Ηλιοροφή ηλεκτρικά ανοιγόμενη
Ηχομονωτική επίστρωση εμπρός παρμπρίζ
Ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις θύρες (οδηγού με λειτουργία auto up/down και ασφάλεια)
Ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις θύρες (οδηγού /συνοδηγού με λειτουργία auto up/down και ασφάλεια)
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Αυτόματος Ρυθμιστής Ταχύτητας (Cruise Control)
Επιλογή προφίλ οδήγησης: ECO+/ECO/Comfort/Sport
Έξυπνος οδηγός ECO χειρισμού πεντάλ
Χειριστήρια ελέγχου αναγεννητικής πέδησης στο τιμόνι
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Έξυπνη Είσοδος (κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας) και Έξυπνη Εκκίνηση (Πλήκτρο εκκίνησης "Start")
Immobilizer
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω (RPAS) με επιλογέα απενεργοποίησης
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης
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Άνεση
Head-Up Display (Αναδυόμενη ανακλαστική οθόνη)
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ'ύψος
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος οδηγού
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός
Θερμαινόμενα καθίσματα πίσω
Ηλεκτρικά Aεριζόμενα καθίσματα εμπρός
60/40 πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμάτινη
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός δέρματος και υφάσματος
Επένδυση καθισμάτων: Δερμάτινη
Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
Υαλοκαθαριστήρες τυπου aero blade
Εσωτερικός φωτισμός ανάγνωσης χαρτών με θήκη γυαλιών
Εσωτερικός φωτισμός LED ανάγνωσης χαρτών με θήκη γυαλιών
Εσωτερικός ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός (ambient light)
Εσωτερικός φωτισμός πίσω θέσεων
Εσωτερικός φωτισμός LED πίσω θέσεων
Φως στο χώρο αποσκευών
Φως LED στο χώρο αποσκευών
Κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά
Μεταλλικά πεντάλ
Εμπρός καθίσματα με προστατευτική επένδυση και θήκη στη ράχη
Ποτηροθήκες μπροστά
Εσωτερικές λαβές μεταλλικές χρωμιωμένες
Διακοσμητικά εισόδου θυρών
Εσωτερική επένδυση καπώ
Παροχή ρεύματος στην κεντρική κονσόλα
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
USB φορτιστής εμπρός
Αλεξήλια (σκιάδια) οδηγού και συνοδηγού με συρόμενο καθρέπτη και φωτισμό
Υποδαπέδια θήκη χώρου αποσκευών
Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευων
Δίχτυ συγκράτησης στον χώρο αποσκευών
Μπαγκαζιέρα οροφής 330lt με μπάρες οροφής (μέγιστη φόρτωση 100 kg)

PREMIUM
136ps (39KWh)

PREMIUM
204ps (64KWh)

DISTINCTIVE
204ps (64KWh)

LIMITED
204ps (64KWh)
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Εξωτερική εμφάνιση
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
Εξωτερικές χειρολαβές στο xρώμα του αμαξώματος
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
Ράγες οροφής
Κεραία τύπου πτερυγίου καρχαρία
Σκούρα ηλιοπροστασία εμπρός και πίσω
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)
Διχρωμία (οροφή-καθρέπτες-κολώνα Α) σε αποχρώσεις Phantom Black / Dark Knight / Chalk White

PREMIUM
136ps (39KWh)

PREMIUM
204ps (64KWh)

DISTINCTIVE
204ps (64KWh)

LIMITED
204ps (64KWh)
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Ηχοσύστημα & Συνδεσιμότητα
Πληροφοριακή οθόνη TFT 10,25" έγχρωμη στον πίνακα οργάνων
Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto
Σύνδεση με iPhone μέσω εφαρμογής Apple CarPlay
Bluetooth με αναγνώριση φωνής
Bluetooth συνδεσιμότητα με πολλαπλές συσκευές
Ηχοσύστημα Radio/MP3/DAB με 4 ηχεία και 2 Tweeters
Ηχοσύστημα KRELL® Premium Audio Radio/MP3/DAB 8 ηχείων
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8'' με προβολή κάμερας οπισθοπορίας
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25'' με προβολή κάμερας οπισθοπορίας, φωνητική ρύθμιση κλιματισμού και θέρμανσης
καθισμάτων, επιλογές SmartSense, επιλογή ήχων φύσης
Σύστημα πλοήγησης για 40 χώρες με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation )
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για
έλεγχο λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®
Θύρα USB
Παροχή ρεύματος 12 V
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Τροχοί και Φρένα
17‘’ ζάντες αλουμινίου με διάσταση ελαστικών 215/55/R17
Δισκόφρενα 16'' εμπρός και πίσω
Εμπρός και πίσω αναρτήσεις με ενισχυμένους αποσβεστήρες κραδασμών
Πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (multi-link)
Κιτ επισκευής ελαστικού
Προεγκατάσταση καλωδίωσης για trailer / συρόμενο

Ζάντες και ελαστικά.

Ορατότητα
Φώτα ημέρας και θέσεως LED
Αυτόματο άναμμα φώτων
Μεσαία και μεγάλα φώτα αλογόνου
Πλήρη εμπρός φώτα LED
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης
Αυτόματη ρύθμιση υψηλής σκάλας φώτων
Στατικά φώτα στροφής
Πίσω φώτα LED
Πίσω φως έκτακτης πέδησης LED
Πίσω θερμαινόμενο παρμπρίζ
● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται
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Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark

MICHELIN

Supplier name or trademark

MICHELIN

Commercial name or trade designation

PRIMACY 3 AO

Commercial name or trade designation

PRIMACY 4 S1

Tyre type identifier

090571

Tyre type identifier

374250

Tyre size designation

215/55R17

Tyre size designation

215/55R17

Load-capacity index

94

Load-capacity index

94

Speed category symbol

W

Speed category symbol

V

Fuel efficiency class

C

Fuel efficiency class

A

Wet grip class

B

External rolling noise class

B

External rolling noise value

69

Severe snow tyre

No

Ice tyre

No

Date of start of production

40/17

Wet grip class

A

External rolling noise class

A

External rolling noise value

68

Severe snow tyre

No

Ice tyre

No

Date of start of production

40/14

Date of end of production
Load version

SL

Additional information

215/55 R17 94W TL PRIMACY 3 AO GRNX MI

Ζάντες αλουμινίου 17”

Date of end of production
Load version

SL

Additional information

215/55 R17 94V TL PRIMACY 4 S1 MI

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο
KONA Electric, σύμφωνα με τις διαστάσεις
των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή
διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις
παραπάνω σημάνσεις σύμφωνα με τον
Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες
πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων
στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/
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Go electric.
Απολαύστε τα καλύτερα
δύο κόσμων.
Κάποτε, το να απολαμβάνεις τα καλύτερα δύο κόσμων ήταν ανέφικτο, μία
ουτοπία για ονειροπόλους και μικρά παιδιά. Αλλά η τεχνολογία έχει αλλάξει
τα πάντα. Με το νέο KONA Electric, μπορείτε να απολαμβάνετε τις ανέσεις
και την ευελιξία ενός SUV με όφελος πλήρους ηλεκτρικής αυτονομίας
484 χλμ. - που εκτοξεύεται στα 660 χλμ. σε αστικό κύκλο.
Ένας δυναμικός συνδυασμός αξιοπιστίας, επιδόσεων και τεχνολογίας. Αυτό
το SUV δεν σταματά να σε ξαφνιάζει. Σχεδιασμένο για να είναι αποδοτικό
και ευχάριστο, το μοναδικό του στιλ το κάνει να ξεχωρίζει από το πλήθος,
αλλά η τεχνολογία του κάνει πραγματικά τη διαφορά. Εμπρός λοιπόν,
απολαύστε τα καλύτερα δύο διαφορετικών κόσμων. Εξερευνήστε όλες τις
δυνατότητες online ή επισκεφθείτε την τοπικη σας Επίσημη Έκθεση
Hyundai για ένα test drive και γνωρίστε μόνοι σας τη διαφορά.

* Αυτονομία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Ενδέχεται να μεταβάλλεται ελαφρά ανάλογα με τις οδικές
συνθήκες, το οδηγικό στιλ και τη θερμοκρασία.
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Κορυφαία Εγγύηση, Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Η πιο πολυβραβευμένη σχεδίαση SUV, με τις πληρέστερες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού.
Το νέο Hyundai KONA Εlectric αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό, συμπαγές SUV στην Ευρώπη. Το επαναστατικό νέο μοντέλο συνδυάζει
εντυπωσιακή ηλεκτρική αυτονομία την ευρυχωρία ενός SUV - χωρίς συμβιβασμούς.
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.
Στα πρόσφατα εντυπωσιακά κατορθώματά του ΚΟΝΑ Electric, συγκαταλέγεται το νέο ορόσημο των 790 χλμ αυτονομίας με μία μόνο
φόρτιση στο αστικό περιβάλλον της Μαδρίτης, αλλά και το ρεκόρ αυτονομίας 1.026 χλμ σε πίστα στο Lausitzring της Γερμανίας. Τον
Ιανουάριο 2020, το KONA Electric μπήκε στα GUINNESS WORLD RECORDS™ στην κατηγορία «Highest Altitude Achieved in an Electric
Car», αφού οδηγήθηκε απροβλημάτιστα στο απαιτητικό υψόμετρο 5.731 μέτρων στο Θιβέτ. Το ηλεκτρικό SUV της Hyundai έχει επίσης
κερδίσει πολλές διακρίσεις, με θέση στην περίφημη λίστα Wards Auto 10 Best Engine List για το 2019, και τον τίτλο
«Affordable Electric Car of the Year» στα βραβεία New Car Awards του Auto Express. Τον Απρίλιο του 2020 το περιοδικό TopGear ονόμασε το KONA Electric ως “Best Small Family Car” στα νέα TopGear Electric Awards, μετά την οδήγηση μίας διαδρομής 1.600 χλμ σε 9
ευρωπαϊκές χώρες.
Κάθε νέο Hyundai θωρακίζεται με την κορυφαία στην αγορά πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση
ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας:
					• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
					
• 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
					
• 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
					
• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής.
• 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτρικής μπαταρίας/ 160.000χλμ

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.
H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Ταυτόχρονα όμως
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία τριετία:
• Η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας βραβεύει τη Hyundai μέσα
στις 3 καλύτερες, σε σύνολο 25 μαρκών αυτοκινήτου, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Στην JD Power
Γερμανίας η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στην πρώτη 3άδα τo 2019.
• H ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας το 2017 ανέδειξε τη Hyundai No 2
ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες. Στις ΗΠΑ η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στις
3 καλύτερες, ανάμεσα στις 32 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου, σταθερά τα έτη 2017, 2018 και 2019.
• Η Hyundai στέφεται “Κατασκευαστής της Χρονιάς” το 2018 από το BBC TopGear Magazine και το 2019 από τα βρετανικά
Automotive Management Awards. Δύο έτη νωρίτερα το AutoBild Quality Report Γερμανίας αναδεικνύει τη Hyundai No 1 ανάμεσα
στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου. Την ίδια χρονιά, όπως και το 2019, η Hyundai βραβεύεται για τις καινοτομίες της
από το γερμανικό θεσμό Automotive Innovations Awards.
Η Hyundai τα τελευταία 6
συνεχόμενα έτη συγκαταλέγεται στις 40 ισχυρότερες σε
αξία Μάρκες στον πλανήτη,
ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμό Best Global Brands
της Interbrand. Πρόκειται για μία καταξίωση
που αντανακλά όχι μόνο τη σημερινή καλή της
φήμη, αλλά τις θετικές προσδοκίες που δημιουργούν οι καινοτομίες και τα νέα μοντέλα
για το μέλλον της Μάρκας.

Συμμετέχουμε στα απαιτητικότερα πρωταθλήματα αγωνιστικής οδήγησης στον κόσμο,
κερδίζοντας πολύτιμη τεχνογνωσία που μεταφέρουμε στα
εμπορικά μας μοντέλα.
Είμαστε υπερήφανοι για την
κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
WRC το 2019 και το 2020 - και φυσικά για την πολυβραβευμένη σειρά μοντέλων υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή “N”.
MOTORSPORT

Σχεδιάζουμε τα μοντέλα μας, με το απαιτητικό στοίχημα να συνδυάζουν
διαχρονική
καλαισθησία με εργονομία. Ένα καλοσχεδιασμένο και εργονομικό
αυτοκίνητο προσφέρει ομορφότερη καθημερινότητα, αλλά και καλύτερη μεταπωλητική αξία.
Το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας
αντανακλάται στις διαρκείς βραβεύσεις των μοντέλων Hyundai, με αποκορύφωμα τη βράβευση της Hyundai στα Red Dot Design Awards ως
Brand of the Year 2018 από όλες τις κατηγορίες.

Σήμερα η Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που ήδη παράγει σε
μαζική κλίμακα παραγωγής όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης (από 48V
υβριδικά, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, έως και υδρογονοκίνητα
αυτοκίνητα, που αντί καυσαερίου εκπέμπουν... καθαρό νερό). Το 2020 συμπλήρωσε 30 χρόνια
συστηματικής επένδυσης στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση.
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Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr
Hyundai Greece
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.

