
Kona Electric Style Edition 64kWh
Műszaki adatok: Villanymotor, hatótávolság max 484km, 204LE/395Nm, gyorsulás 7,9mp, csomagtartó mérete 361L 

Alapfelszerelés:          

Alapár 15.259.000,-Ft
Metál fényezés Chalk White        150.000,-Ft
Kedvezmény       900.000,-Ft

 Kedvezményes vételár: 14.509.000,-Ft

Elektromos szervokormány (MDPS)

Üzemmód váltó kapcsoló

ABS + tárcsafék elől és hátul

Elektronikus rögzítőfék (EPB)

Elektromost állítható, behajtható és fűthető külső tükrök

Sávtartó(LKA) és sávkövető (LFA) rendszer

Menetstabilizló rendszer (ESC)

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)

Visszagurulás gátló (HAC)

eCall - vészhelyzeti segélyhívó rendszer

Figyelmeztetés hátsó sorban ülőkre

Immobilizer

Menet közben záródó központi zár sebesség érzékelővel,

Riasztó berendezés, központi zár, Biztonsági gyermekzár

17" könnyűfém felni, Michelin gumiabroncsokkal

Defektjavító készlet

FULL LED MFR eső lámpatest és távolsági fényszóró-asszisztens

LED-es nappali menetfény(DRL) és helyzetjelző lámpa

Hazakísérő fény

Automatikus fényszóróvezérlés

Fényezett kilincsek és külső tükrök

Tükörházba épített irányjelző

Esőérzékels és Aero Blade ablaktörlők

Tetősín

Ülésfűtés elöl

Ráfutásos balesest megelőző rendszer városi, városon kívüli és 
gyalogosfelismerő és kerékpárost felismerő móddal (FCA-CYC)

Vezető és utas oldali légzsák, Oldallégzsákok elöl, 
Függönylégzsákok

Aktív holttérfigyelő rendszer BCA Aktív mögöttes keresztirányú 
forgalomfelügyelet (RCCA) Biztonságos kiszállást támogató 
rendszer (SEA)

Prémium keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS - kerekenkénti 
visszajelzővel)

Színezett, solar control hővédő üvegezés, hátsó és csomagtérajtók 
sötétített üvegekkel

Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R) és parkolást segítő 
rendszer elöl(PDW)

Multifunkcionális kormánykerék

Bőrkormány és váltógomb, bőr-szövet kárpitozás

Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék

Állítható magasságú vezetőülés és utasülés

60:40 arányban dönthető hátsó ülések

Első kartámasz

Elektromosan nyitható tetőablak

Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör (ECM)

Megvilágított pipere tükrök a vezető és utasoldalon

Rögzítő háló a csomagtartóban

HUD-Head Up Display

Supervision” műszeregység 10.25” színes LCD TFT kijelzővel

Bluetooth kihangosító

Fedélzeti számítógép

Sportos aluminium pedálok

Belső hangulatvilágítás

Vezetéknélküli töltőberendezés

Villámtöltő csatlakozó (Type2)

Hőszivattyús fűtőrendszer

Vonóhorog előkészítés

Navigációs csomag BLUELINK telematika

Elektromos állítású deréktámasz a vezetőoldalon és elektromosan 
állítható első ülések

Automata légkondicionáló páramentesítő rendszerrel, hátsó 
légbeömlők
Intelligens kulcsfelismerő rendszer(Smart Key) nyomógombos 
indítási funkcióval

Biztonsági automata elektromos ablakemelő a vezető oldalon, 
elektromos ablakok hátul

Sebességtartó és -korlátozó automatika, Adaptív sebességtartó 
automatika Stop & Go funkcióval (SCC)

7,2 kW-os fedélzeti töltőberendezés+10,5kW-os háromfázisú 
fedélzeti töltőberendezés


