
Hyundai Kona 1.0 T-GDi 120 Premium Edition 

Műszaki adatok: 998 cm3, Nyomaték 172Nm, Átlagfogyasztás 6,24L, CO2 kibocsátás  142g/km, csomagtartó mérete 361L

Alapfelszerelés:

Dark Knight fényezés:    150.000,-Ft
Listaár extrákkal: 7.549.000,-Ft
Kedvezmény:                600.000,-Ft

Kedvezményes vételár:      6.949.000,-Ft

Elektromos szervokormány (MDPS)

Vezető és utas oldali légzsák, oldallégzsákok elöl

Függönylégzsákok

ABS + tárcsafék elől és hátul

eCall vészhelyzeti segélyhívó rendszer

Sávtartó rendszer (LKA)

Távolsági fényszóró-asszisztens (HBA9

Menetstabilizáló rendszer (ESC)

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAA)

Lejtmenet vezérlő (DBC)

Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre (RSA)

Visszagurulás gátló (HAC)

Immobilizer

Biztonsági gyermekzár

16" könnyűfém felni, Nexen gumiabroncsokkal

Defektjavító készlet

Vetítőlencsés első fényszórók

FULL LED MFR fényszórók elöl
LED-es első helyzetjelző lámpák

LED-es nappali menetfény / DRL

Hazakísérő fény

Automatikus fényszóróvezérlés

Fényezett kilincsek és külső tükrök

Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

Tükörházba épített irányjelző

Színezett üvegek

Ráfutásos balesetet megelőző rendszer, városi, városon kívüli és 
gyalogosfelismerő módokkal (FCA)

Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer 
(LVDA)

Menet közben záródó központi zár sebesség érzékelővel, 
riasztóberendezéssel

ISG - Stop and Go rendszer (automatikus motorleállító és 
újraindító)

Prémium keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS - kerekenkénti 
visszajelzővel)

Esőérzékelős ablaktörlő

Aero Blade ablaktörlők

Tetősín

Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R)

Fém hatású belső kilincsek

Prémium szövetkárpit

Szövet ajtókárpit

Multifunkcionális kormánykerék

Bőrkormány és váltógomb

Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék

Állítható magasságú vezetőülés

Elektromos állítású deréktámasz a vezetőoldalon

Ülésfűtés elől és kormányűtés
60:40 arányban dönthető hátsó ülések

Első kartámasz

Csomagtartó háló az első ülések háttámláján

Megvilágított pipere tükrök a vezető és utasoldalon

Napszemüveg tartó

Automata légkondicionáló páramentesítő rendszerrel

Behajtható kulcs távirányítóval a központi zárhoz

Rögzítő háló a csomagtartóban

Elektromos ablakemelő elöl és hátul

Biztonsági automata elektromos ablakemelő (vezető oldalon)

„Supervision” műszeregység 10,25” színes LCD TFT kijelzővel

Bluetooth kihangosító, hangfelismerő móddal

Sebességtartó és -korlátozó automatika

USB csatlakozó + MP3 támogatás+DAB digitális rádióantenna

Display audio rendszer telefon tükrözéssel, 8" színes 
érintőkijelzővel, tolatókamerával, 6 hangszóróval
VEZETÉK NÉLKÜLI Apple Carplay és Android támogatással  
(elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)


