POSEBNA PONUDBA ODPRODAJE VOZIL 2020
KONA HIBRID

Izberite izvedenko
za dodaten prihranek →

Izberite paket opreme
za dodaten prihranek →

01.09.2020

Kona 1.6 GDI / hibrid

1.500 EUR

Premium

1.000 EUR

Impression

1.000 EUR

Hyundai Financiranje predstavlja izjemno ugodno Hyundai EKO financiranje.
Obiščite najbližjega pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai za
brezplačen izračun financiranja.

Prodajna akcija velja do razprodaje zalog oz. do preklica.

Poraba goriva: 3,9 – 4,3 l/100 km;
Emisije plinov CO2: 90 – 99 g/km

Kona HEV 01

CENIK VOZIL HYUNDAI KONA HEV

Cenik in oprema, 01. 09. 2020

hibridno vozilo

Model

1.6 GDI / hibrid

-

TREND
STYLE
PREMIUM
IMPRESSION

Prostornina
ccm

1.580

Moč motorja kW (KM)
bencinski
motor

77,2 (105)

elektro
motor

32 (43,5)

Menjalnik

Cena v
EUR

6-st. robotizirani
menjalnik z dvojno
sklopko (DCT)

24.900
25.600
26.900
28.900

SKUPAJ

103,6 (141)

Hyundai eko Cena z eko
subvencija v subvencijo v
EUR
EUR
2.000
2.000
2.000
2.000

DOPLAČILA:
prevoz in priprava vozila: 160 EUR
kovinska ali mineralna barva: 400 EUR
barva Acid Yellow (W9Y) brez doplačila
Kona HEV 01

22.900
23.600
24.900
26.900

Dodatna oprema
Aluminijasta platišča 18‘‘ s pnevmatikami 225/45 R18 (STYLE, PREMIUM)

Cena v EUR
450

Luči za meglo spredaj z obrobo in letvico odbijača v imitaciji aluminija (TREND, STYLE)

140

Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki (STYLE, PREMIUM)

190

Dodatno zatemnjena zadnja stekla (PRV) (TREND, STYLE)

90

TRA - prednapeljava za vlečno napravo z močnejšim ventilatorjem za hlajenje motorja

130

Dvižni projekcijski zaslon (Head-Up display) (HUD) (STYLE, PREMIUM)
FCA - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s sistemom za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil, kolesarjev in pešcev – FCA (TREND)
Električno strešno okno (MSR) (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION)
Električni pomik voznikovega in sopotnikovega sedeža (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION)
Dvobarvna kombinacija zunanjosti (two-tone) (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION)
Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav (STYLE, PREMIUM)
Paket WINTER I. (TREND, STYLE, PREMIUM):
tristopenjsko gretje prednjih sedežev,
usnjen in ogrevan volanski obroč ter usnjena prestavna ročica
Paket WINTER II. (STYLE, PREMIUM / IMPRESSION):
tristopenjsko gretje prednjih sedežev,
dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev
usnjen in ogrevan volanski obroč ter usnjena prestavna ročica
Paket DESIGN (STYLE):
športna maska motorja s kromirano obrobo
luči za meglo spredaj z obrobo in letvico odbijača v imitaciji aluminija
stranske obloge v temno sivi kovinski barvi z letvicami v imitaciji aluminija
zaščita v zadnjem odbijaču v imitaciji aluminija
Paket LED (STYLE):
bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka
luči za meglo spredaj z obrobo in letvico odbijača v imitaciji aluminija
LED zadnje kombinirane luči
Paket MULTIMEDIA (TREND):
radio z MP3 predvajalnikom, 7‘‘ (17,8 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, združljiv z aplikacijama Android Auto TM* in Apple CarPlayTM*
Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in upravljanjem na volanskem obroču
kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in prikazom v zaslonu multimedijske naprave
Paket MULTIMEDIA DAB (TREND / STYLE, PREMIUM, IMPRESSION):
radio z MP3 predvajalnikom, 7‘‘ (17,8 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, digitalnim sprejemom radijskih frekvenc (DAB+), združljiv z
aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in upravljanjem na volanskem obroču
kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in prikazom v zaslonu multimedijske naprave
Paket MULTIMEDIA KRELL:
integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo*** in 10.25‘‘ (26 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, digitalnim
sprejemom radijskih frekvenc (DAB+), aplikacijo MapCare (7 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov) združljiv z aplikacijama Android AutoTM*
in Apple CarPlayTM*
vrhunski zvočni sistem KRELL – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči, zunanji ojačevalec
Paket SMART (STYLE, PREMIUM):
pametni ključ (Smart Key)
gumb za vžig/izklop motorja
Paket SMART SENSE (STYLE, PREMIUM):
FCA - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk z radarskim sistemom za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil, kolesarjev in
pešcev
BCW - sistem opozarjanja na oviro v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi voznega pasu in sistemom RCCW za opozarjanje na
prečni promet zadaj
električno sklopljivi zunanji ogledali
Paket RADAR (STYLE, PREMIUM / IMPRESSION):
ASCC – aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z nastavitvijo in uravnavanjem razdalje do spredaj vozečega vozila
FCA - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk z radarskim sistemom za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil in pešcev
Paket LIME (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION):
oblazinjenje sedežev v kombinaciji blaga in usnja v črni barvi z limeta dodatki
limeta dodatki na prezračevalnih režah, ključavnici za vžig, ob ročici menjalnika
varnostni pasovi in šivi na volanskem obroču v barvi limete
Paket RED (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION):
oblazinjenje sedežev v kombinaciji blaga in usnja v črni barvi z rdečimi dodatki
rdeči dodatki na prezračevalnih režah, ključavnici za vžig, ob ročici menjalnika
varnostni pasovi in šivi na volanskem obroču v rdeči barvi
Paket ORANGE (IMPRESSION):
usnjeno oblazinjenje sedežev v črni barvi z oranžnimi dodatki
električni pomik voznikovega in sopotnikovega sedeža
prezračevanje prednjih sedežev
oranžni dodatki na prezračevalnih režah, ključavnici za vžig, ob ročici menjalnika
šivi na volanskem obroču v oranžni barvi
Paket LEATHER (IMPRESSION):
usnjeno oblazinjenje sedežev v črni barvi s srebrnimi dodatki
električni pomik voznikovega in sopotnikovega sedeža
prezračevanje prednjih sedežev
šivi na volanskem obroču v srebrni barvi

390
330
540
450
540
90
250

370 / 120

290

1.050

590

740 / 150

750

300

690

630 / 300

290

290

1.430

1.430

_______________________________________________________________________________________________________
Poraba goriva: 5,2 – 6,7 l/100 km;
Emisije plinov CO2: 117 – 153 g/km
Kona 01

Oprema
Oprema TREND:

Motor in pogon
* 6-stopenjski robotiziran menjalnik z dvojno sklopko in možnostjo
ročnega prestavljanja (DCT)
* Obvolanske ročice za upravljanje stopnje regeneracije zavorne energije
in upravljanje prestav menjalnika
* Drive Mode Select – izbira načina vožnje (način pospeševanja
in prestavljanja menjalnika)
* Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem)
* Sistem proti praznenju akumulatorja pri zaklenjenem vozilu

Varnost
* ABS - protiblokirni zavorni sistem
* BAS - ojačevalnik zavorne sile
* ESS - opozorilni sistem ob zaviranju v sili
* ESC - program za nadzor stabilnosti vozila
* ATCC - aktivni sistem proti zdrsu koles
* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine
* Stranski zračni blazini in stranski zračni zavesi
* ISOFIX pritrdilni mesti na zadnjih sedežih
* Varnostna ključavnica na zadnjih vratih
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo
* Samodejno odklepanje vozila in prekinitev dovoda goriva
v primeru trka

Udobje
* Samodejna klimatska naprava s samodejnim odroševanjem
vetrobranskega stekla in dodatnimi režami za prezračevanje zadaj
* LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
* DAW - sistem za nadzor voznikove zbranosti
* Električni progresivni servo ojačevalnik
* Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
* Usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom
hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču
* Električna parkirna zavora s funkcijo držanja vozila na mestu - Autohold
* Po višini nastavljiv voznikov sedež
* Po višini in globini nastavljivi vzglavniki na prednjih sedežih
* Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom
* Deljivi in zložljivi zadnji sedeži 60:40
* Radio z MP3 predvajalnikom, USB priključkom, 5’’ (12,7 cm)
LCD zaslonom,6 zvočniki in upravljanjem na volanskem obroču
* Bluetooth brezžična povezava z upravljanjem na
volanskem obroču
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo za samodejni
spust/dvig in zaščito proti priprtju za voznika
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmnim sistemom
in zložljivim ključem
* Potovalni računalnik s 3,5’’ (8,9 cm) supervision zaslonom med merilniki
* Notranje kljuke za odpiranje vrat v lakirano črni barvi
* Dodatne bralne lučke, stropni predalček za očala in osvetljeni
ogledali v senčnikih
* USB polnilec in 12V vtičnica spredaj
* Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla
* Originalni velur tepihi Hyundai
* Polica prtljažnega prostora in osvetlitev prtljažnega prostora
* Dvojno dno v prtljažnem prostoru

* Zunanji ogledali in kljuke v barvi vozila
* Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik
* Bočne obloge in dodatki v odbijačih v imitaciji aluminija
* Zadnji spojler z vgrajeno tretjo LED zavorno lučjo
* Tonirana stekla
* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike
Oprema STYLE (dodatno k opremi TREND):

Udobje
* Radio z MP3 predvajalnikom, 7’’ (17,8 cm) visokoločljivim barvnim
zaslonom na dotik, združljiv z aplikacijama Android AutoTM*
in Apple CarPlayTM*
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in
upravljanjem na volanskem obroču
* Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in
prikazom v zaslonu multimedijske naprave
* Stikalo za nastavitev osvetlitve armaturne plošče
* Žepa na hrbtniščih prednjih sedežev
* Mreža za pritrditev prtljage v prtljažnem prostoru
* Električno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža
* Aerodinamične metlice brisalcev vetrobranskega stekla

Zunanjost
* Dežni senzor
* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki
Oprema PREMIUM (dodatno k opremi STYLE):

Zunanjost
* Bi-LED žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka
* HBA - sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov
* Luči za meglo spredaj z obrobo in letvico odbijača v imitaciji aluminija
* LED zadnje kombinirane luči
* Športna maska motorja s kromirano obrobo
* Stranske obloge v temno sivi kovinski barvi z letvicami v imitaciji
aluminija
* Zaščita v zadnjem odbijaču v imitaciji aluminija
* Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Oprema IMPRESSION (dodatno k opremi PREMIUM):

Varnost
* Sistemi SMART SENSE:
FCA - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni
trk z radarskim sistemom za zaviranje v sili s senzorji za
zaznavanje vozil, kolesarjev in pešcev
BCW - sistem opozarjanja na oviro v mrtvem kotu z
asistentom ob menjavi voznega pasu in sistemom RCCW za
opozarjanje na prečni promet zadaj

Udobje
* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za vžig
* Dvižni projekcijski zaslon (Head-Up display)
* Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav
* 4,2’’ (10,7 cm) supervision zaslon med merilniki
* Vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo - ECM
* Tristopenjsko gretje prednjih sedežev
* Ogrevan volanski obroč

Zunanjost
* Aluminijasta platišča 18’’ in pnevmatike 225/45 R18
* Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki
* Električno sklopljivi zunanji ogledali
* Solarno vetrobransko steklo in prva stranska stekla

Zunanjost
* Aluminijasta platišča 16’’ in pnevmatike 205/60 R16
* Projekcijski žarometi
* LED dnevne luči in LED pozicijske luči
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali z
integriranimi LED smerniki

Poraba goriva: 3,9 – 4,3 l/100 km;
Emisije plinov CO2: 90 – 99 g/km

Kona HEV 01

TEHNIČNI PODATKI KONA
Izvedenka vozila

BENCINSKI & ELEKTRIČNI Hibrid - HEV

Motor

motor z notranjim izgorevanjem - 1.6 GDI
1.580 ccm

Prostornina:
Maksimalna moč

77,2 kW (105KM) pri 5.700 vrt./min-1

Maksimalni navor

147 Nm pri 4.000 vrt./min-1
elektromotor – 3 fazni sinhroni s permanentnimi magneti

Elektromotor

32 kW (43,5 KM)

Moč elektromotorja
Maksimalni navor

170 Nm

Maksimalna 30 minutna moč

10,1 kW

Visokonapetnostna baterija
Litij-Ionska polimerna

Tip baterije

240 V

Napetost baterije

4

Število celic baterije

1,56 kWh

Kapaciteta

6-stop. robotizirani menjalnik z dvojno sklopko

Menjalnik

160

Največja hitrost
Poraba goriva, EU (l / 100 km):
* mestna/izven mestna vožnja/kombinirano

3,6 – 4,0 / 3,9 – 4,5 / 3,9 – 4,3

Emisije plinov CO2

90 – 99 g/km

Emisije plinov CO

0,0937 g/km

Emisije plinov NOx

0,0032 g/km
38 l

Rezervoar za gorivo
Medosna razdalja

2.600 mm

Dolžina

4.165 mm

Širina

1.800 mm

Višina

1.565 mm

Pogon

na prednji kolesi

Zavore spredaj

diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS

Zavore zadaj

diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS

Masa vozila pripravljenega na vožnjo
Največja tehnična dovoljena masa vozila
Prostornina prtljažnega prostora

1.451 - 1.528
1.880
378 – 1.316 l

Največja dovoljena masa priklopnega vozila**
* zaviranega / nezaviranega
Največja dovoljena navpična obremenitev vlečne naprave

1.300 / 600 kg
80 kg

* "Ogljikov doksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje."
* "Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov."
** Za vleko priklopnega vozila so primerne le nekatere izvedenke vozila.

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; baterija: 8 let / 200.000 prevoženih km*; 12 let na prerjavenje. VELJAVNOST CENIKA: od 01. 09. 2020
do preklica oziroma objave novega cenika. Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Hyundai Avto
Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave. Cene veljajo za vozila na zalogi. **5-letna
garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je
navedeno v servisni knjižici vozila. * Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc. * Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc. *** Paket
informacij, ki so na voljo v Live storitvah niso na razpolago v vseh državah.
Kona HEV 01

