KONA
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Dober stil
šteje.

Kona in Kona Hybrid ohranjata edinstven slog svojih predhodnic, hkrati
pa navdušujeta s še več varčnosti in zapeljujeta s svežimi oblikovnimi
poudarki. Elegantnim novim linijam se pridružujejo najsodobnejše
tehnologije, kot so napredne funkcije povezljivosti in novi varnostni
pripomočki, razširjena paleta hibridnih pogonskih sklopov pa skrbi,
da boste za pot do cilja potrebovali še manj goriva.
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Drznite si biti drugačni.
Hyundai KONA.
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Uglajena eleganca v
edinstveni preobleki.

Kona prinaša še več uglajene elegance, s svojim samozavestnim nastopom pa se zlahka loči od drugih športnih
terencev v svojem segmentu. S progresivnimi linijami izžareva drznost in gibek atletski slog, a ohranja tudi
prepoznaven terenski značaj. Njeno športno silhueto krasijo razgibane stranske linije, ki se popolnoma zlijejo z
ostrejšim, a prečiščenim in uravnovešenim prednjim delom. Na njem izstopa prednji odbijač, katerega spodnji del
v celoti prekriva edinstveno oblikovana zaščita, ki elegantno prehaja v obrobe blatnikov.
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Izklesane poteze
s trendovskimi poudarki.
Temne obrobe blatnikov v kombinaciji z zaščito odbijača narekujejo slog samosvojega zadka in še poudarijo drzen
terenski značaj vozila. Obenem se elegantna zadnja žarometa s horizontalno grafiko optično dopolnjujeta z edinstvenim
svetlobnim podpisom prednjega dela, zadku pa vdahneta nezamenljiv slog.
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Oblikovni poudarki.

Prednja maska, ki izžareva moč.
Hyundaijev logotip se po novem nahaja med pokrovom motorja in razširjeno masko hladilnika.
Slednja še dodatno poudari moč in stabilnost, ki ju izžareva prednji del Kone.

10

Prednja žarometa z elegantnimi linijami.
Vpadljiva prednja žarometa se ponašata s popolnoma novo
podobo, ki jo zaznamujejo edinstvena glavna LED žarometa
ter ozke dnevne luči, nameščene nad njima.

Drzen odbijač in zaščita podvozja.
Temna obloga na zadnjem odbijaču zaokroža slog prednjega in stranskega dela, dopolnjuje pa jo robusten vložek v srebrni barvi.
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Veliko več
kot le privlačna.
Hyundai KONA N Line.
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Terenski slog,
ki v sebi skriva
športno plat.

Zakaj bi sledili trendom, če jih lahko ustvarjate sami? Kona je prvič na voljo tudi z dirkaško obarvanim paketom N-Line, ki navduši s
številnimi vpadljivimi dodatki. Prednji del zaznamujejo atletski proporci, ki jih uteleša eleganten pokrov motorja, pod katerim se
razprostira nova mišičasta maska N-Line s Hyundaijevim logotipom. Čudovit spoj izklesanih in tehnično dovršenih potez na prednjem
delu se obenem odlično ujema s povečanimi odprtinami za zrak, ki uglajeno prehajajo v obrobe blatnikov v barvi karoserije, krasi pa jih,
značilen diamantni vzorec 18-palčnih platišč.
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Športni oblikovni poudarki N Line.

Edinstveni dodatki.
Prednji odbijač svojo pripadnost družini N-Line jasno kaže z aerodinamičnim spojlerjem in stranskima obrobama zračnih rež v obliki plavuti,
ki avtomobil optično povežeta s cesto. Večje in tehnično dovršene reže za zrak krasi edinstven mrežasti vzorec.
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Ekspresiven slog.
Dirkaški geni zaznamujejo tudi zadek, na katerem izstopata velik aerodinamični difuzor in dvojna izpušna cev. Športno zašiljene stranske linije
skupaj z aerodinamičnimi dodatki v obliki plavuti skrbijo za boljši pretok zraka in ekspresiven slog.
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Napredna in intuitivna
povezljivost.

Kona z dvema velikima ekranoma predstavlja spoj napredne tehnologije in brezčasne elegance.
Kombinacija 10,25-palčnega digitalnega zaslona merilnikov ter osrednjega zaslona infozabavnega sistema
v enaki velikosti poskrbi tako za visokotehnološki pridih kot tudi za preprosto berljivost in odličen
pregled nad informacijami. Tako je že bežen pogled na osrednji zaslon z navigacijskim sistemom dovolj,
da izveste ključne podatke o svoji poti, vremenskih razmerah in še mnogo več. Sistem vključuje 5-letno
naročnino na storitev Bluelink, ki zajema tudi Hyundaijeve storitve Live. Z njihovo pomočjo boste vedno
na tekočem glede stanja v prometu, vremena, zanimivosti v vaši bližini in točkah nadzora hitrosti*.
Seveda ne manjkata niti storitvi Apple CarPlay™ in Android Auto™, s pomočjo katerih do glasbe,
telefonskih funkcij in aplikacij na svojem telefonu preprosto dostopate prek zaslona infozabavnega sistema.
*Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.
* Opozorilo o kontroli hitrosti (radarju) ni na voljo v vseh državah.
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Brezžično polnjenje.
Površina za brezžično polnjenje je priročno
nameščena na sredinski konzoli. Svoj pametni
telefon, ki podpira Qi, lahko enostavno in hitro
napolnite, ne da bi ga bilo treba priključiti.

USB vhod spredaj in zadaj.
Naj vaše priljubljene naprave ostanejo napolnjene.
Priročni USB vhodi tako spredaj kot zadaj
omogočajo potnikom, da na poti lahko polnijo
svoje naprave.

Zrcaljenje pametnega telefona.
Opcijski 10,25-palčni zaslon na dotik omogoča storitvi Apple CarPlay ™ in Android Auto ™. Tako lahko svoj
pametni telefon priključite in njegova vsebina se zrcali na velikem zaslonu.
Standardni 8-palčni zaslon infozabavnega sistema ima celo brezžični Apple CarPlay ™ in Android Auto ™,
tako da lahko pametni telefon zrcalite, ne da bi ga bilo treba priključiti.
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Ko se prvovrstno udobje spoji z
vsestranskostjo.
Notranjost Kone je moderna, odlikujejo pa jo vsestranskost, udobje in napredna povezljivost. S svojo robustno,
a hkrati prefinjeno zasnovo se odlično poda k aktivnemu življenjskemu slogu, z novimi dodatki pa vrhunsko zaokroža trendovski
šarm zunanjih linij. Osrednjo konzolo in prostor za noge krasi ambientalna osvetlitev, ki poudari elegantno atmosfero,
nadgrajena zasnova pa poskrbi, da je prostora tako za potnike kot za prtljago vedno dovolj. Tako noben izziv ne bo prevelik.
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Praktični dodatki.

Sončna streha.
Z opcijsko sončno streho spustite sonce v kabino in uživajte v njeni izjemni zračnosti.
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Elektronska parkirna zavora.
Uživajte v upravljanju s konicami prstov. Enostaven pritisk na gumb vklopi ali izklopi elektronsko parkirno
zavoro. Priročna funkcija Auto Hold ohranja vaše vozilo popolnoma ustavljeno, ne da bi morali držati
nogo na zavornem pedalu.

Gumb za klic v sili (E-call).
Ta funkcija v primeru nesreče oziroma ob sprožitvi zračnih blazin samodejno sproži klic v sili.
Prav tako lahko s pritiskom na gumb SOS sami pokličete pomoč.
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Več nadzora. Več izbire.

Več elektrike.
Motor z notranjim
izgorevanjem

Motor

Blagi hibrid z
48-voltno baterijo

Motor

Baterija

1,0-litrski bencinski motor T-GDI z 88,3 kW
(120 KM) je mogoče kombinirati s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom ali
7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko.

48-voltna blaga hibridna tehnologija je opcijska
pri 1,0-litrskem bencinskem motorju T-GDI
z 88,3 kW (120 KM) in 6-stopenjskim
inteligentnim ročnim menjalnikom.

1,6-litrski bencinski motor T-GDI z močjo
145,6 kW (198 KM) je združen s 7-stopenjskim
menjalnikom z dvojno sklopko in opcijskim
4-kolesnim pogonom.

48-voltna blaga hibridna tehnologija je
standardna pri 1,6-litrskem dizelskem motorju
s 100 kW (136 KM), ki je na voljo s 6-stopenjskim
inteligentnim ročnim menjalnikom ali
7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko in
opcijskim 4-kolesnim pogonom.

Hibrid

Motor

E-Motor

Baterija

1,6-litrski bencinski motor GDI in 32 kW
električni motor skupaj razvijeta kar
103,6 kW (141 KM). Slednjega poganja 1,56 kWh
litij-ionska polimerna baterija. Ta pogonski sklop
je na voljo s 6-stopenjskim menjalnikom z
dvojno sklopko.

Kona dviguje letvico na področju zmogljivosti in okoljske prijaznosti. Njena motorna paleta vključuje tako bencinski in dizelski agregat kot tudi
blagi hibrid z 48-voltno baterijo in klasični hibridni pogon. Za udobnejšo vožnjo in natančnejše upravljanje skrbijo še številne izboljšave podvozja in
krmilnega sistema. Slednja sta posebej prilagojena novemu vzmetenju, za več varčnosti in manj emisij CO2 so tu še prilagojene pnevmatike. Na
izbiro je tako pogon na prednji kolesi kot tudi štirikolesni pogon na zahtevo, ki skrbi za še odzivnejše krmiljenje in boljšo lego v zavojih. Za gladko
pretikanje lahko poskrbita 6-stopenjski ročni ali 7-stopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko, na voljo pa je tudi 6-stopenjski inteligentni
ročni menjalnik (iMT), ki pri različicah z blagim hibridnim sistemom skrbi za nižjo porabo goriv.
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Blagi hibrid z 48-voltno baterijo.

Z blagim hibridnim sistemom, povezanim z 48-voltno baterijo, prihranite na gorivu in znižate raven emisij. Dizelski agregat je z njim opremljen že serijsko, pri bencinskem agregatu z 88,3 kW (120 KM)
pa je na voljo opcijsko. Sistem pri pospeševanju podpira klasični motor, saj glede na stanje baterije in moč pospeška prispeva dodaten navor, s tem pa niža porabo in raven emisij CO2.
Blagi hibrid se odlično izkaže tudi v mestni gneči, saj pri postankih omogoča hitrejši in bolj gladek ponovni zagon motorja, s tem pa prihrani še več goriva.
Poleg tega starter generator blagega hibridnega sistema (MHSG) zbira kinetično energijo, nastalo ob zaviranju in jo pretvarja v elektriko, ki jo shranjuje v bateriji.
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Pogonski sklop Kone Hybrid.

Kona Hybrid varčnosti daje nov pomen, kar ji omogoča uigrana kombinacija bencinskega in električnega motorja, ki sta združena v paralelni hibridni pogonski sklop. To pomeni, da s skupnim delovanjem
zagotavljata neverjetno nizko porabo ter omejujeta izpuste emisij, elektromotor pa pri tem podpira litij-ionska baterija kapacitete 1,56 kWh. Hibridni sistem neopazno preklaplja med bencinskim in električnim
motorjem, po potrebi pa istočasno aktivira tudi oba pogona. Slednja skupaj razvijeta 103,6 kW (141 KM) in 256 Nm navora. Električni motor omogoča regenerativno zaviranje, pri čemer pomaga zaustaviti vozilo
ter z energijo, ki pri tem nastane, polni baterijo.
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Storitve Bluelink® Connected Car Services.

Upravljajte s svojim avtomobilom kar preko pametnega telefona – ali celo z glasom! Kona je opremljena z najnovejšo različico sistema Bluelink® Connected Car Services, ki z napredno povezljivostjo,
glasovnim upravljanjem in številnimi drugimi funkcijami skrbi za praktičnost brez primere. Sedaj lahko s preprostimi glasovnimi ukazi spreminjate nastavitve klimatske naprave,
upravljate z multimedijskim sistemom ali aktivirate ogrevanje stranskih ogledal in volanskega obroča. Širok nabor funkcij, ki jih lahko nadzirate kar preko aplikacije Bluelink,
dopolnjuje še 5-letna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, ki je prav tako vključena v navigacijski sistem.
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P
Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.
Preprosto sedite v avto in zaženite navigacijo. Če je vaša Kona
opremljena z navigacijo, lahko z aplikacijo Bluelink pot
načrtujete tudi izven vozila. Aplikacija se poveže z
navigacijskim sistemom in nanj naloži načrt poti, tako da vas
sistem ob prihodu v vozilo že čaka z navodili.

Upravljanje z vozilom na daljavo.
Ste pozabili zakleniti avto? Brez skrbi! Kona vas bo na to
opozorila s sporočilom na vaš pametni telefon. Po prejemu
slednjega preprosto vtipkate PIN kodo, nato pa vrata s
pomočjo aplikacije Bluelink zaklenete ali odklenete kar na
daljavo.

Aktualne informacije o cenah goriva.
S pomočjo redno posodobljene podatkovne baze boste brez
težav poiskali najbližjo in najcenejšo bencinsko črpalko ter
tako prihranili čas in denar. Ušli vam ne bodo niti podatki o
delovnih časih črpalk in razpoložljivih načinih plačila, ki so
prikazani na zaslonu navigacijskega sistema.

Storitev “Connected Routing”.
Izkoristite prednosti, ki jih prinašajo izčrpnejše prometne
informacije, natančnejše napovedi časa prihoda ter
zanesljivejše načrtovanje alternativnih poti. Zmogljiv sistem v
oblaku s pomočjo obsežne baze aktualnih in preteklih
prometnih informacij zagotavlja boljše načrtovanje poti.

Iskanje vozila.
Ste pozabili, kje ste parkirali? Ni težave. Preprosto odprite
aplikacijo Bluelink, ki vas bo vodila do avtomobila.

Diagnostika vozila.
Za večjo brezskrbnost lahko preko aplikacije Bluelink kadarkoli
preverite delovanje vozila na svojem pametnem telefonu.

Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.
Funkcija omogoča, da boste prosto parkirno mesto našli hitro
in popolnoma brez stresa. Izkoristite sprotne informacije za
iskanje in primerjavo možnosti parkiranja v garažah,
parkiriščih in na ulici.

Storitev “Last Mile Navigatiion”.
Če morate svojo Kono parkirati, še preden pridete do
končnega cilja, lahko navodila navigacije z osrednjega zaslona
posredujete aplikaciji Bluelink na svojem telefonu. Ta vas bo
nato s pomočjo tehnologije navidezne realnosti ali Google
zemljevidov vodil do cilja.
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Hyundai
SmartSense.

Ker za nas nič ni pomembnejše od varnosti vaših najdražjih, smo Koni namenili tudi
številne varnostne posodobitve. Z obsežnim naborom naprednih varnostnih in
asistenčnih sistemov, združenih pod oznako Hyundai SmartSense, smo poskrbeli,
da bo vsaka vaša pot minila popolnoma brez skrbi.
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Sistem za preprečevanje naleta (FCA)
Standardni sistem FCA vas opozori in samodejno zavira, ko kamera zazna nenadno
zaviranje avtomobila pred vami ali pešce na vaši poti. Izbirni sistem FCA uporablja
kamero in radar za zaznavanje vozil, pešcev in kolesarjev.
Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)
Sistem s pomočjo prednje kamere nadzoruje črte na cestišču. Če vozilo zaide
onkraj slednjih, voznika na to opozori in s prevzemom nadzora nad krmiljenjem
pomaga vozilu, da se vrne na svoj vozni pas.
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Sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu (LFA)
Ko je LFA aktiviran, ohranja vozilo na sredini voznega pasu. Deluje pri hitrostih med
0 in 180 km/h tako na avtocestah kot na mestnih ulicah.
Aktivni sistem za prednastavitev hitrosti z omejevalnikom (SCC w / Stop & Go)
Zagotavlja več varnosti in manj stresa. Ohranja nastavljeno razdaljo do vozila pred
vami ter samodejno zmanjša oziroma poveča hitrost do nastavljene. Funkcija nudi
tudi samodejno ustavljanje in speljevanje.

Funkcija opozarjanja na speljevanje vozila pred vami (LVDA)
Ta pametna funkcija v mestni gneči ali križišču opozori voznika,
ko vozilo pred njim po postanku zopet spelje.
Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja trka (BCA)
Sistem s pomočjo dveh radarskih senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača
zaznava vozila v vašem mrtvem kotu in vas nanje opozori. Če v tovrstni situaciji
aktivirate smernik, vas bo zvočno opozoril na nevarnost ter aktiviral zavore, da
prepreči morebitno trčenje.

Sistem za preprečevanje naleta ob prečnem prometu zadaj (RCCA)
Zmanjša tveganje trka s približujočim se vozilom ob vzvratni vožnji oziroma izhodu
iz parkirnega mesta. Voznika opozori z zvočnim in vizualnim opozorilom ter po
potrebi tudi samodejno zavira.
Sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov (HBA)
Za manj stresa in maksimalno vidljivost. Sistem ne zaznava le vozil na nasprotnem
pasu, temveč tudi vozila pred vami in vedno ustrezno prilagodi dolžino snopa
žarometov.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW)
Sistem v primeru, da zazna vzorec, ki nakazuje na neprevidno ali nezbrano vožnjo,
voznika z napisom na zaslonu instrumentne plošče opomni, da je čas za počitek.
Inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev (ISLW)
Bodite na tekočem z omejitvami hitrosti. Za prepoznavo prometnih znakov sistem
uporablja sprednjo kamero in podatke iz navigacijskega sistema. Nato na zaslonu
navigacijskega sistema in na instrumentni plošči prikaže omejitve hitrosti in znake
prepovedi vožnje v realnem času.

33

f a two-tone
On top
roofofand
that,
matching
the option
mirror
of ahousings
two-toneinroof
Phantom
and matching
Black allows
mirror
you
housings
to further
in Phantom
customize
Black
colour
allows
combinations
you to further
to express
customize
to create
coloura combinations
car perfectly matched
to express
to to
your
create
taste.
a car perfectly matched to your taste.

Izrazite svoj slog.
Dizajn Kone lahko povsem prilagodite svojemu okusu. Odenete jo lahko v kar 10 različnih barv karoserije, med katerimi je tudi 5 novih odtenkov. Za še več personalizacije pa lahko poskrbite s črno streho
ter ohišji stranskih ogledal v odtenku Phantom Black ter tako zares ustvarite unikatno barvno kombinacijo, ki bo v popolnosti odražala vaš edinstven osebni slog.
*kovinska
**mineralna

Phantom Black (MZH)**

Atlas White (SAW)

Cyber Grey (C5G)*

Dark Knight (YG7)**

Galactic Grey (R3G)

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Dive in Jeju (UTK)

Surfy Blue (V7U)*

Pulse Red (Y2R)**

Ignite Flame (MFR)

Misty Jungle (Y7H)**

Available
untilz November
Na
voljo tudi
dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Available
from
untilz November
November
Na voljo tudi
dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Available
fromz dvobarvno
November zunanjostjo
Na voljo tudi
- barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
- barva strehe Phantom Black

Atlas
ChalkWhite
White(Solid)
(Metallic)

Cyber
Atlas White
Grey (Metallic)
(Solid)

Dark
CyberKnight
Grey (Metallic)
(Pearl)

Mere
Chalk
Phantom
White
Black
(Metallic)
(Pearl)
Optional two-tone roof
available in Phantom Black

WIP

Optional two-tone roof
available in Phantom Black

WIP

Optional two-tone roof
available in Phantom Black

Optional two-tone roof
available in Phantom Black

Višina
Galactic
Dark Knight
Grey(Pearl)
(Metallic)

Galactic Grey (Metallic)

Optional two-tone roof
available in Phantom Black

1.565 / 16-palčna kolesa
(1.575 N Line)
Strešni nosilci vključeni

1.800
1.559 (1.565 HEV)

Dolžina
Medosna razdalja

4.205 (4.215 N Line)
2.600

Kolotek zadaj
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Optional
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roof
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Optional
Optional
Optional
Optional
Optionaltwo-tone
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two-tone
two-tone
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Optional
Optional
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Optional
Optionaltwo-tone
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roof
roof
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Optional
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Dive in Jeju (Solid)

Vsi podatki
Optional two-tone roof
Optional two-tone roof
se nanašajo
available in Phantom Black
available in Phantom Blac
na Kono,
opremljeno z
18-palčnimi
kolesi.
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Širina
Kolotek spredaj

Enota: mm

1.568 (1.577 HEV)

Barve notranjosti.
Trim Black / Black

Trim Black / Light Beige

Trim Khaki colour package

Trim Black / Black
Trim Black / Black
Trim Black / Black

Trim Black / Light Beige
Trim Black / Light Beige
Trim Black / Light Beige

Trim Khaki colour package
Trim Khaki colour package
Trim Khaki colour package

N Line Interior colours.

Upgrade
your comfort
Črno
oblazinjenje
/ črna

zone. Choose from three N Line seat options
foroblazinjenje
more motor
sport
Črno
/ svetlo
bežflair.

Oblazinjenje v sivo-zeleni barvi

N Line Interior colours.
Upgrade your comfort zone. Choose from three N Line seat options for more motor sport flair.

Črni sedeži (blago, blago B, usnje)

Svetlo bež sedeži (usnjeni)

Sedeži v sivo-zeleni barvi (usnje)

Barve notranjosti N Line.
Seats Black (Cloth, Cloth B, Leather)

Seats Light Beige (Leather)

Seats Khaki colour package (Leather)
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Seats Black (Cloth, Cloth B, Leather)
Seats Black (Cloth, Cloth B, Leather)
Seats Black (Cloth, Cloth B, Leather)

Seats Light Beige (Leather)
Seats Light Beige (Leather)
Seats Light Beige (Leather)

Seats Khaki colour package (Leather)
Seats Khaki colour package (Leather)
Seats Khaki colour package (Leather)

40
40
40

Privlačni sedeži N Line z logotipom N in rdečimi kontrastnimi šivi nudijo izjemno oporo in udobje.

Sedeži N Line so na voljo v treh različicah. Izbirajte med oblazinjenjem v blagu, usnju ali velurju.
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1 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.
2 Garancija 8 let oziroma 160.000 prevoženih kilometrov na baterijo.
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

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv.
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 02/2022

