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Možnost vnosa napak. Za podrobnosti obiščite pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai. 

Hyundai Kona EV 
150 kW / 64 kWh / PREMIUM 

+ Paket WINTER I. 
 

 

Prostornina motorja [cm3]: 0 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 0  mešani cikel: 0,00 

Moč motorja [KM]: 0 Izpusti CO2: [g/km] 
Najvišja hitrost [km/h]: 167  kombinirani 0 
 

Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Pnevmatike 215/55 R17 Full LED žarometi s funkcijo osvetlitve zavoja 
Dvobarvna kombinacija zunanjosti  

Varnost 
Sistem za zaznavo ovir v mrtvem kotu (BCW) Sistem za preprečevanje naleta s senzorji za zaznavo vozil in pešcev 

(FCA) 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) 
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC) 

Udobje 

Zaslon za kamero za vzvratno vožnjo Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 
USB polnilec USB in AUX priključka 

Toplotna črpalka za ogrevanje kabine vozila Sredinska konzola z naslonom za roke in predalom 
Solarno vetrobransko steklo Samodejna klimatska naprava 

Potovalni računalnik s supervision merilniki, 7'' zaslonom med 
merilniki in stikalom za nastavitev osvetlitve instrumentne plošče 

Po višini in globini nastavljiv volanski obroč 

Parkirni senzorji spredaj in zadaj z vizualnim prikazom med merilniki Pametni ključ 

Paket WINTER I. Oblazinjenje v blagu 

Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in prikazom v 
radijskem aparatu 

Električno sklopljivi vzvratni ogledali 

Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo samodejnega 
spusta ter zaščito proti priprtju za voznika 

Električna parkirna zavora Dežni senzor 

Bluetooth prostoročna povezava z glasovnim izbiranjem in 
upravljanjem na volanskem obroču 

Avtoradio z MP3 predvajalnikom in 7'' zaslonom na dotik ter 
digitalnim sprejemom radijskih signalov (DAB) 

3-fazni notranji polnilec  
Motor in pogon 

Obvolansko upravljanje želene stopnje regeneracije električne 
energije 

1-stopenjski reduktor z diferencialom 

 


