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Naziv proizvoda:  Osebno vozilo 
Tip proizvoda: Hyundai Kona 
Proizvajalec: Hyundai Motor Company 12,Heolleung-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea 
Uvoznik (pridobitelj) Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana BRNČIČEVA ULICA 45 1231 Ljubljana - Črnuče 

 

Hyundai Kona 
1,0 STYLE / dodatno zatemnjena stekla, rezervna guma 

6-stopenjski ročni menjalnik 2WD pogon 
 

Prostornina motorja [cm3]: 998 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 88  mestna vožnja: 6,30 

Moč motorja [KM]: 120  izvenmestna vožnja: 4,80 

Najvišja hitrost [km/h]: 181  mešani cikel: 6,30 
 

Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Zasilna rezervna pnevmatika Zadnji spojler z LED zavorno lučjo 

Zadnji brisalec Vzvratni ogledali v barvi vozila 
Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti 

Pribor za polnjenje predrte pnevmatike Po višini nastavljiva snopa žarometov 
Pnevmatike 205/60 R16 Obrobe kolotekov in letve na vratih 
Luč za meglo zadaj LED smerniki v vzvratnih ogledalih 

LED pozicijske luči Kljuke za odpiranje vrat v barvi vozila 
Dnevne LED luči Aluminijasta platišča 6.5J 16'' 

Varnost 
Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine Sistem za pomoč pri strmih spustih (DBC) 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) Sistem za opozarjanje in pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) 
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) Po višini nastavljiva varnostna pasova spredaj 

Pirotehnični zategovalci varnostnih pasov spredaj Opozorilnik za nepripete varnostne pasove zadaj 
Opozorilnik za nepripeta varnostna pasova spredaj Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC) 

High Line sistem za nazdor tlaka v pnevmatikah (za vsako pnevmatiko 
posebej) 

Čelna zračna blazina za voznika 

Čelna zračna blazina za sopotnika Bočni zračni blazini in stranski varnostni zavesi 

Udobje 
Žep na hrbtišču voznikovega sedeža Žep na hrbtišču sopotnikovega sedeža 

Volanski obroč nastavljiv po višini in globini Visokotonska zvočnika 
Usnjen volanski obroč in prestavna ročica USB in AUX priključka 

Upravljanje sistema za prednastavitev hitrosti na volanskem obroču Upravljanje radia na volanskem obroču 
Sredinska konzola z naslonom za roke in predalom Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) 

Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo Samodejno odklepanje vozila v primeru trka 
Samodejna klimatska naprava Reže za gretje/prezračevanje zadaj 

Predal za prtljago v dnu prtljažnika Polica nad prtljažnim prostorom 
Po višini nastavljivi vzglavniki zadaj Po višini nastavljiv voznikov sedež 

Po višini in naklonu nastavljiva vzglavnika spredaj Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki 
Osvetljeni ogledali v senčnikih Omejevalnik hitrosti 

Ogledali v senčnikih Odroševanje vetrobranskega stekla 
Oblazinjenje v blagu (tip B) Notranje kljuke v srebrni barvi 
Nastavitev višine prtljažnega prostora Mreža za pritrditev prtljage 

Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla 
Funkciji "Escort" in "Follow me home" Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali 

Električni progresivni servo volan Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo samodejnega spusta in 
dviga ter zaščito proti priprtju za vsa stekla 

Električna nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu Držala za pločevinke 
Dežni senzor Deljiv zadnji sedež 60:40 

4 zvočniki 12V vtičnica 

Možnost vnosa napak pri sestavljanju opreme vozila. Za točne podatke se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai. 
 


