
Hyundai Kona Electric Style

Sissemakse: 0 eurot
Kuumakse: 591 eurot
Kasutusrent: 48 kuud
Jääkväärtus: 45%
Auto soodushind: 42 290 eurot

Võimsus: 150kW/204 hj
Kütus: elekter
Keretüüp: järskpära
Uste arv: 4
Vedav sild: esisild
Registrimass: 2170 kg

Varustus
• Võtmeta sisenemine ja käivitus (Smart key), 
   kaugkäivituse funktsioon
• Isekohanduv kiirushoidik (SCC)
• Elektrilised esi- ja tagaaknad, automaatse 
   avamis- ja sulgemisfunktsiooniga
• Täisautomaatne kliimaseade ja automaatne 
   udueemaldus esiklaasilt
• Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
• Vihmasensor
• Istmesoojendusega esi- ja tagaistmed

• Roolisoojendus
• Salongi ajastatud soojendus (auto laadimise ajal)
• Valitavad sõidurežiimid: Normal, Eco, Eco+, 
   Sport, Cube
• Elektriline seisupidur (EPB) paigalseisu 
   funktsiooniga (Autohold)
• Roolil asuvate lülitushoobadega mitmeastmeliselt 
   reguleeritav regeneratiivpidurd
• Juhtpuldiga laadimiskaabel (ICCB), Shuko, 
   8 A / 10 A / 12 A

Sisevarustus
• Taskud seljatugede tagaküljel
• Elektriliselt reguleeritav nimmetugi (juhiistmel, 
   kahes suunas)
• Päikeseprillide hoidik
• Käsitsi reguleeritava kalde ja sügavusega 
   roolisammas
• Esiistmete kohal valgustatud peegliga 
   päikesesirmid
• Suhtes 6:4 kokkuklapitav tagaiste
• Salongi meeleoluvalgustus (jalaruumis)
• Hoiulaegas käetoe all keskkonsoolis
• Topsihoidjad keskkonsoolis
• Esiistmetel reguleeritava kõrgusega peatoed
• Pakiruumi valgustus
• Pagasivõrk
• Pakiruumi põhjakatte all laadimiskaabli panipaik
• Metallviimistlusega pedaalid
• Elektriliselt reguleeritavad esiistmed
• Mustad nahast ja tekstiilist istmekatted

Välisvarustus
• Raamita klaasipuhastiharjad (Aeroblade)
• Katusereelingud
• UV-kaitsega päikesekiirgust blokeeriv esiklaas 
   ja esiuste aknad
• Tumendatud tagaklaas
• Taimeriga tagaklaasi soojendus
• Elektrilised soojendusega küljepeeglid
• Projektoritüüpi esituled
• Kerevärvi peeglid, ukselingid ja kaitserauad
• LED-suunatuled küljepeeglites
• Kombineeritud LED-tagatuled
• Mitmefookuselise reflektoriga (MFR) LED 
   esituled, automaatlülitusega kaugtuled
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Rehvid ja veljed
• 7.0J x 17" valuveljed, 215/55R17
• Rehvi kiirremondi komplekt

Garantii 
5 aastat läbisõidupiiranguta
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Ohutus
• eCall – automaatne hädaabikõne süsteem
• Tehisliku mootorimüra süsteem (VESS)
• Juhi ja eesmise kaassõitja esi- ja 
   külgturvapadjad, turvakardinad ees ja taga
• Sõidurajal püsimise abi (LKA)
• Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW)
• Ohutu väljumise hoiatus (SEW)
• Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), 
   nõlvaltstardiabi süsteem (HAC)
• Hõivatud tagaistme märguanne (RSA)
• Tagumised parkimisandurid, väljalülituslülitiga
• Parkimisandurid ees

• Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) 
   auto, jalakäija ja jalgratturi tuvastus
• Isekohanduv kiirushoidik (SCC) koos peatumis- 
   ja sõidu jätkamisfunktsiooniga
• Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke 
   vältimissüsteem (BCA)
• Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega 
   kokkupõrke vältimissüsteem
• Kokkuklapitavad küljepeeglid
• Piirkiiruse teavitus (ISLW)
• Sõiduraja jälgimise abi (LFA)

Heli- ja navigatsioonisüsteem
• Apple CarPlay ja AndroidAuto
• 8 kõlariga Krell Premium-helisüsteem
• Mitme nutiseadme samaaegse 
   Bluetooth-ühenduse võimalus
• Bluelink®-telemaatikateenused (kliimaseadme ja 
   laadimise kaugjuhtimine, uste lukustamine/lukust 
   avamine kaugjuhtimise teel
• 10,25" LCD-puuteekraaniga navigatsioonisüsteem

• Tagurduskaamera koos dünaamiliste abijoontega
• Voolupesa (12 V) + 1 USB-laadimispesa
• USB-ühenduspesa
• Helisüsteemi juhtlülitid roolil
• Bluetooth-ühendus koos hääljuhtimisega
• 10,25" LCD-ekraaniga Supervision-näidikuplokk
• Juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv)
• Esiklaasinäidik (HUD)


