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Hyundai Kona HEV 
1,6 GDI STYLE / PRV 

6-stopenjski robotizirani menjalnik 2WD pogon

Prostornina motorja [cm3]: 1580 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 77  mestna vožnja: 3,60 

Moč motorja [KM]: 105  izvenmestna vožnja: 3,90 

Najvišja hitrost [km/h]: 160  mešani cikel: 5,00 

Oprema vozila 

Zunanjost 
Zadnji spojler z LED zavorno lučjo Pribor za polnjenje predrte pnevmatike 

LED smerniki v vzvratnih ogledalih LED pozicijske luči 

Dnevne LED luči 
Varnost 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) Sistem za opozarjanje in pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) 

Sistem za nazdor tlaka v pnevmatikah (TPMS) Protiblokirni zavorni sistem (ABS) 
Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC) Električna parkirna zavora (EPB) 

Udobje 

Usnjen volanski obroč in prestavna ročica USB priključek 

Upravljanje sistema za prednastavitev hitrosti na volanskem obroču Sredinska konzola z naslonom za roke in predalom 

Samodejno odklepanje vozila v primeru trka Samodejna klimatska naprava 

Reže za gretje/prezračevanje zadaj Potovalni računalnik s supervision merilniki, 3.5'' zaslonom med 
merilniki in stikalom za nastavitev osvetlitve instrumentne plošče 

Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki Obvolanski ročici za prestavljanje in uravnavanje stopnje 
regenerativnega zaviranja 

Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili z zaslonom v avdio 
napravi 

Funkcija "Drive Mode Select" - nastavitev trdote volana in načina 
prestavljanja menjalnika glede na izbran način vožnje 

Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali 

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 

Dodatno zatemnjena zadnja stekla Dežni senzor 

Bluetooth prostoročna povezava z glasovnim izbiranjem in 
upravljanjem na volanskem obroču 

Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti 


