Kona

Dodatna oprema

LED pomožna lučka s projekcijo logotipa Hyundai
(za prednja vrata)
99651ADE00H (za vozila s pametnim ključem)
99651ADE99 (dodaten komplet kablov ni vključen)

LED pomožna lučka (za prednja vrata)
99651ADE00 (za vozila s pametnim ključem)
99651ADE99 (dodaten komplet kablov ni vključen)

LED osvetlitev

Spredaj:
99650ADE20 (modra)
99650ADE20W (bela)

Zadaj (samo v kombinaciji s sprednjo):
99650ADE30 (modra)
99650ADE30W (bela)

Kovinska športna
pedala
J9F05AK200
(A/T, ni na sliki)
J9F05AK300
(M/T, ni na sliki)

Okrasna letev prtljažnih vrat / nerjaveče jeklo
J9491ADE10ST (brušeno -mat)
J9491ADE00ST (krom - sijaj)

18 palčno aluminijasto platišče
(pnevmatika ni vključena)
7.5Jx18, 235/45 R18
Okrasni pokrovček in 5 matic
vključeni.
J9F40AK300
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17 palčno aluminijasto platišče
(pnevmatika ni vključena)
7.0Jx17, 215/55 R17
Okrasni pokrovček in 5 matic
vključeni.
J9F40AK200

Okrasna letev odbijača / nerjaveče jeklo
J9274ADE10ST (brušeno -mat)
J9274ADE00ST (krom - sijaj)

17 palčno aluminijasto platišče
Halla
(pnevmatika ni vključena)
7.0Jx17, 215/55 R17
Okrasni pokrovček vključen,
matice niso vključene.
A4400ADE01

16 palčno aluminijasto platišče
(1,0 T-GDI, pnevmatika ni
vključena)
6.5Jx16, 205/60 R16
Okrasni pokrovček in 5 matic
vključeni.
J9F40AK100

Zaščitne letve na vstopnem pragu / nerjaveče jeklo
komplet štirih
J9450ADE00ST

17 jekleno platišče
(pnevmatika ni vključena)
7.0Jx17, 215/55 R17
Okrasni pokrovček vključen,
matice niso vključene.
D7401ADE00

16 palčni okrasni pokrovi za
jeklena platišča komplet štirih
J9F40AK990
16 palčno jekleno platišče
(1,0 T-GDI, pnevmatika ni
vključena)
6.5Jx16, 205/60 R16
J9H40AK000 (ni na sliki)

Komplet za zaščito pred krajo
platišč
Štiri varnostne matice in ključ.
99490ADE50
TPMS ventili (komplet štirih)
F2F40AK990 (ni na sliki)

Nosilec za smuči in snežne deske tip 600
99701ADE00 (do 6 parov smuči ali 4 snežne deske)
99701ADE90 (U-adapter za montažo na kovinski nosilec)

Strešni nosilec – ALU
maksimalna obremenitev 80 kg
J9211ADE00AL (samo za vozila z OE vzdolžnimi nosilci)

Nosilec za smuči in snežne deske tip 400
99701ADE10 (do 4 pare smuči ali 2 snežni deski)
99701ADE90 (U-adapter za montažo na kovinski nosilec)

Strešni nosilec – kovinski
maksimalna obremenitev 80 kg
J9211ADE00ST (samo za vozila z OE vzdolžnimi nosilci)

Nosilec za kolo Free Ride
maksimalna obremenitev 17 kg
55701SBA21

Nosilec za smuči in snežne deske Xtender
55700SBA10 (do 6 parov smuči ali 4 snežne deske)

Ožičenje za vlečno kljuko
Za vozila brez konektorja:
J9621ADE00CP (13 polna vtičnica)
J9620ADE00CP (7 polna vtičnica)
55621ADE01 (+15/+30 razširitveni komplet za 13 polno
vtičnico)
Priklop na originalni konektor:
J9621ADE10CP (13 polna vtičnica)
J9620ADE10CP (7 polna vtičnica)
55621ADE01 (+15/+30 razširitveni komplet za 13 polno
vtičnico)
Prehodni adapterji:
a) iz 13 polne na 7 polno vtičnico
E919999137
b) iz 7 polne na 13 polno vtičnico
55622ADB00
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai.

Nosilec za kolo Pro
maksimalna obremenitev 20kg
55701SBA10

Nosilec za kolo / pritrditev na vlečno kljuko
E823055001 (za 13 polno vtičnico)
Za pritrditev na 7 polno vtičnico se pozanimaj pri pooblaščenem prodajalcu.

Vlečna kljuka – vertikalno snemljiva
J9281ADE00
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Mreža za pritrditev tovora
85790F2000TRY

Predelna mreža / zgornji okvir
J9150ADE00

Tepihi iz gume z napisom Kona v sivi barvi
komplet štirih
J9131ADE00

Tepihi iz blaga / standard
komplet štirih (voznikov tepih z napisom Kona)
J9141ADE00

Tepihi iz blaga / velur
komplet štirih (spredaj z napisom Kona)
J9143ADE00

Tepih za prtljažni prostor z napisom Kona / enostranski - velur
J9120ADE00 (za vozila brez nizkotonskega zvočnika)

Tepih za prtljažni prostor / obojestranski
J9120ADE10 (univerzalni, delno pokrit prtljazni prostor, logo Hyundai)

Zaščitno korito za prtljažni prostor
J9122ADE00 (za vozila z nizkotonskim zvočnikom)
J9122ADE20 (za vozila brez nizkotonskega zvočnika)

Zaščita odbijača
J9272ADE00BL (črna folija)
J9272ADE00TR (transparentna folija)
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Zaščitna folija pod kljuko
komplet štirih
99272ADE00

Zaščitne zavesice
J9F46AK000 (prednji / komplet dveh)
J9F46AK100 (zadnji / komplet dveh)
J9F46AK200 (prednji in zadnji /komplet štirih)

Zaščita pred soncem in snegom
J9723ADE00

Nosilec za iPad®
(za iPad® 1, 2, 3 in 4 ter iPad®Air 1 in 2)
99582ADE01

Obešalnik / snemljiv
99770ADE10

Kavelj za pritrditev vrečk
99743ADE00

Korekturna barva*
LPA10APEXXXXXH
*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in razpoložljivost

Pripomočki za čiščenje in vzdrževanje*
*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in razpoložljivost
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

GARANCIJE
BREZ OMEJITVE KILOMETROV

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.
Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Tehnični podatki in
oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 01/2020

