KONA

Galios agregatai ir savybės

Comfort /
Comfort ♥Edition
18 990 € 17 990 €
21 990 € 20 990 €
23 990 € 21 990 €
24 990 €

Fresh / Fresh ♥Edition
17 590 € 16 590 €
-

1.0 T-GDI, 120 AG, 6-MT
1.6 T-GDI, 177 AG, 7-DCT AT
1.6 T-GDI, 177 AG, 4 WD, 7-DCT AT
1.6, hibridinis, 141 AG, 6-DCT AT
Tinkamumas bekelėje
Priekinės įkišos kampas
Užpakalinės įkyšos kampas
Įveikiamos rampos kampas
Prošvaisa
Didžiausia galima įveikti įkalnė
Techninės specifikacijos
Benzininio variklio tipas
Elektros variklio tipas
Variklio dydis
Benzininio variklio didžiausia galia

Style / Style ♥Edition
21 590 €
23 990 €
25 990 € 23 490 €
28 990 € 23 990 €

1.0 T-GDI, 120 AG
17 ˚
29 ˚
16 ˚
171 mm
48%

1.6 T-GDI, 7 DCT 177 AG

1.0 T-GDI, 120 AG

1.6 T-GDI, 7 DCT 177 AG

1.6 GDI, hibridinis, 6 DCT

Tiesioginis įpurškimas, DOHC

Tiesioginis įpurškimas, kintamos geometrijos

Benzininio variklio didžiausias sukimo momentas

Elektrinio variklio didžiausia galia
Elektrinio variklio didžiausias sukimo momentas

Didžiausia hibridinės sistemos galia
Didžiausias hibridinės sistemos sukimo momentas

Pavarų dėžės tipas

998 cm3
120 AG
172 Nm
-

1 591 cm3
177 AG
265 Nm
-

6 pavarų mechaninė

7 laipsnių automatinė
dvigubos sankabos

50 l
-

DegalÅ³ bako talpa
Akumuliatoriaus tipas
Akumuliatoriaus energijos lygis
Sąnaudos ir emisijos
Bendros WLTP CO2 emisijos
Bendros WLTP sąnaudos

„Fresh“ /
„Comfort“

„Style“

142 g/km

145 g/km

Nuolatinis magnetinis
1 580 cm3
105 AG
147 Nm
43,5 AG
170 Nm
141 AG
265 Nm
6 laipsnių automatinė
dvigubos sankabos
38 l
Ličio jonų polimerų
1,56 kWh

Priekiniai
Keturi
„Comfort“
varantieji
varantieji
164 g/km 186–187 g/km 115 g/km

6,2 l /100 km 6,4 l / 100 km 7,7 l / 100 km

Našumas
0 → 100 km/h
60 → 100 km/h
80 → 120 km/h
0–400 m
Stabdymo atstumas 100 → 0 km/h
Svorio informacija
Kėbulo svoris
Bendras svoris
Priekaba be stabdžių
Priekaba su stabdžiais

hibridinis
17 ˚
29 ˚
16 ˚
171 mm
33,0 %

17,5 ˚
29,6 ˚
16,7 ˚
177,5 mm
68,1 %

1.0 T-GDi

1.6 T-GDi

5,0 l/100 km

5,4 l/100 km

11,2 s
8,6 s
38 m

11,6 s
9,0 s
36 m

12,0 s
8,8 s
17,8 s
35 m

7,7 s
4,3 s
15,9 s
35 m

7,9 s
4,3 s
16,5 s
35 m

1 233–1 350 kg
1,775 kg
600 kg
1,200 kg

1 312–1 421
1,835 kg
600 kg
1,250 kg

1 350–1 496
1,910 kg
600 kg
1,250 kg

1 376–1 453 kg
1,880 kg
600 kg
1,300 kg
Bagažinė
361–1 143 l

Fresh / Fresh ♥Edition

Comfort / Comfort ♥Edition

Style / Style ♥Edition

6.5J X 16"

6.5J X 16"

Plieniniai ratlankiai

lengvojo lydinio ratlankiai

205/60R16

205/60R16

235/45R18

7.5J X 17"

7.5J X 18"

-

lengvojo lydinio ratlankiai
215/55R17
6.5J X 16"

hibridinis

122 g/km

8,2–8,3 l/100 km

Stogo apkrova: 80 kg

Padangos ir ratlankiai

„Style“

-

lengvojo lydinio ratlankiai
205/60R16

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

7.5J X 18"
lengvojo lydinio ratlankiai

lengvojo lydinio ratlankiai
235/45R18
7.5J X 18"
lengvojo lydinio ratlankiai
225/45R18 „Michelin“ PS4

versija 15.05.2020

Fresh / Fresh ♥Edition

Comfort / Comfort ♥Edition

Style / Style ♥Edition

Oro kondicionavimo sistema

Automatinė oro kondicionavimo
sistema

Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema

Pastovaus greičio palaikymo
sistema ir greičio ribotuvas
Durų užrakto nuotolinio valdymo
sistema

Standartinė įranga

Odinis šildomas vairas
Važiavimo įkalne pagalbinė
sistema
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir
srautinis garso siuntimas

18 col. „Style“ – dvispalviai lengvojo
lydinio ratlankiai
Stogo bagažinė
Išmanusis raktas
Elektra reguliuojama vairuotojo Chromuotos grotelės ir šoninė apdaila,
sidabro spalvos apsaugos nuo
sėdynės juosmens atrama
palindimo elementas, chromuota
Lietaus jutiklis
valstybinio numerio lentelės apdaila
7.0 col. spalvotas jutiklinis ekranas
Tamsinti galiniai šoniniai langai
Manevravimo kamera
LED gabaritiniai žibintai
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“
HUD ekrano atspindys
palaikymas
Priekinis statymo jutiklis
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu
16 col. arba 17 col. lengvojo
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefonų
lydinio ratlankiai
įkrovimo sistema
Elektrochrominis
galinio vaizdo
hibridinėse versijose taip pat yra
veidrodėlis
elektrinis rankinis stabdis
Automatinė avarinio stabdymo sistema
Galiniai statymo jutikliai

Fresh /
Fresh ♥Edition

Komforto savybės
Reguliuojamas vairo atstumas ir aukštis
3 lygių priekinių sėdynių šildymas
Šildomas vairas
Oro kondicionavimo sistema
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, vienu palietimu elektra valdomas
vairuotojo langas
Priekinis puodelio laikiklis
Durų užrakto nuotolinio valdymo sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas
Lietaus jutiklis
Išmanusis raktas – atrakina duris ir paleidimo mygtukus be raktelio
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Vairavimo dinamika

●
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Rankinis

Comfort /
Comfort ♥Edition
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Fresh /
Fresh ♥Edition

Comfort /
Comfort ♥Edition

Style /
Style ♥Edition
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Fresh /
Fresh ♥Edition

Comfort /
Comfort ♥Edition

Style /
Style ♥Edition
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Juoda

Juoda

Juodos / chromo spalvos

Juoda

Juoda

Tamsiai pilkos spalvos, dažyti

Juoda

Juoda

Tamsiai pilka, su sidabro
spalvos akcentu

-

-

●

Važiavimo įkalne
pagalbinė sistema

●
Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema (ne hibriduose)
●
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (hibriduose)
50:50 keturių varomųjų ratų fiksuojamoji
„Eco“, „Sport“ ir „Normal“ važiavimo režimai (7 ir 6 laipsnių automatinė dvigubos sankabos- transmisija)

Išorė
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai
LED dienos šviesos žibintai
Galinis aptakas su LED stabdžių žibintu
LED posūkių indikatoriai veidrodėliuose
Stogo bagažinė
„Aeroblade“ priekinio stiklo valytuvai
LED gabaritiniai žibintai
Tamsinti galiniai šoniniai langai
Priekinės grotelės
Kėbulo lipdiniai (ratų arkos, šoniniai slenksčiai)
Šoninė apdaila

Style /
Style ♥Edition

Sidabro spalvos galinis apsaugos nuo palindimo elementas, chromuota
valstybinio numerio lentelės apdaila

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 022020

Vidaus dizainas

Fresh /
Fresh ♥Edition

Comfort /
Comfort ♥Edition

Style /
Style ♥Edition

●
●
●
●
-

●
●
●
●
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●
●
●
-
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●
●
●
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●
●
●
●
●
●

Fresh /
Fresh ♥Edition

Comfort /
Comfort ♥Edition

Style /
Style ♥Edition

7 col. spalvotas jutiklinis
ekranas su
manevravimo kamera,
palaikantis „Apple
Carplay“ ir „Android
Auto“
3,5 col. LCD ekranas
(hibriduose 4,2 col.

7 col. spalvotas jutiklinis
ekranas su
manevravimo kamera,
palaikantis „Apple
Carplay“ ir „Android
Auto“
4,2 col. spalvotas LCD
ekranas

●
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●

●
●
●
-

●
●
●
●
-
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Fresh /
Fresh ♥Edition

Comfort /
Comfort ♥Edition

Style /
Style ♥Edition
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Comfort /
Comfort ♥Edition

Style /
Style ♥Edition

60:40 sulankstomi galinių sėdynių atlošai – padidina bagažinės talpą
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Priekinė skaitymo lemputė
Odinis vairas ir pavarų svirties rankena
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu
Dėklas akiniams nuo saulės lubose
Metalizuotos vidinės durų rankenėlės
Salono lubinis apšvietimas
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose
Bagažinės tinklas
Elektra reguliuojama juosmens atrama
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Rankinio stabdžio rankena su chromo apdaila (1.0 ir 1.6 T-GDI)

Informacijos ir pramogų sistema – sąsajos kalba: anglų

5 col. nespalvotas
ekranas

Prietaisų skydelio informacijos ekranas ir kelionės kompiuteris

3,5 col. LCD ekranas

RDS radijas, 6 garsiakalbiai, USB ir AUX* jungtys, „Bluetooth“ srautinis garso
siuntimas (* hibridinėse versijose nėra AUX jungties)
12 V maitinimo lizdas
Garso valdikliai ant vairo
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga
Manevravimo kamera su dinaminiais kreipikliais
HUD ekrano atspindys
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)

Saugumas
Padangos remonto rinkinys
Vairuotojo priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės
Priekinės ir galinės saugos užuolaidos
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo kontrolės
sistema (ESC), elektroninė stabilumo sistema (ESP)
Važiavimo juostos pagalbos sistema, 3 režimai Važiavimo juostos laikymosi
sistema (LKA)
Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)
Imobilizatorius
Elektrinis rankinis stabdis (* tik hibriduose)
Pagalbinė tolimųjų šviesų funkcija (HBA) – automatiškai perjungia artimąsias
ir tolimąsias šviesas
Galinis statymo jutiklis
Priekinis statymo jutiklis

Pasirenkami elementai ir vidaus dizaino variantai
Fresh /
Fresh ♥Edition

„Metallic“ spalva

395 €

Dviejų atspalvių stogas (Dark Knight/Phantom Black)

495 €

„Metalic“ spalva + dviejų atspalvių stogas

775 €

●
●
●

●

●

Avarinio stabdymo sistema – kamera ir jutiklis, priekinio susidūrimo išvengimo
sistema (FCA)

395 €

395 €

●

„Led“ paketas – LED artimųjų ir tolimųjų šviesų sistema su pagalbine tolimųjų
šviesų funkcija ir statiniu posūkio žibintu (halogeniniu)

-

995 €

●

„Navi“ paketas – navigacijos sistema su 8 col. spalvotu jutikliniu ekranu
(hibriduose – su 10,25 col. jutikliniu ekranu) ir „KRELL Premium“ garso sistema
su 7 garsiakalbiais, žemų dažnių garsiakalbiu ir atskiru 8x 45 W stiprintuvu. Taip
pat įeina ryklio peleko formos antena.

-

775 €

775 €

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 022020

„Safety“ paketas – aklosios zonos įspėjimo sistema ir įspėjimo apie skersinį
eismą važiuojant atbuline eiga sistema bei automatiškai užlenkiami šoniniai
veidrodėliai.

-

495 €

-

Paaiškinimai: ● standartinis elementas, o pasirenkamas elementas už papildomą mokestį, – negalimas elementas

Sėdynių ir salono apdaila

Fresh / Fresh ♥Edition

Comfort/Comfort ♥Edition

Style / Style ♥Edition

Tekstiliniai apmušalai

Tekstiliniai apmušalai

Tekstiliniai apmušalai

Tekstiliniai apmušalai

Tekstiliniai apmušalai

„1.0 T-GDi“ ir „1.6 T-GDi“

hibridai

-

Fresh / Fresh
♥Edition

Comfort/
Comfort
♥Edition

Style /
Style
♥Edition

Odos ir tekstilės sėdynių apmušalai su White dizaino paketu.
Sėdynės su baltomis siūlėmis ir dekoratyvinėmis juostomis,
baltos spalvos prietaisų skydelio ir centrinio skydelio apdailos
detalės. Pilkos spalvos lubų apdaila, blizgūs juodi vairo stipinai,
ventiliacinės angos ir vidinės durų rankenėlės.

-

-

495 €

Odos ir tekstilės sėdynių apmušalai su Lime dizaino paketu.
Žaliosios citrinos spalvos saugos diržų apdaila, sėdynių siūlės ir
dekoratyvinės juostos, prietaisų skydelio ir centrinio skydelio
apdailos detalės. Pilkos spalvos lubų apdaila, blizgūs juodi vairo
stipinai ir vidinės durų rankenėlės.

-

-

495 €

Odos ir tekstilės sėdynių apmušalai su Red dizaino paketu.
Raudonos spalvos saugos diržų apdaila, sėdynių siūlės ir
dekoratyvinės juostos, prietaisų skydelio ir centrinio skydelio
apdailos detalės. Pilkos spalvos lubų apdaila, blizgūs juodi vairo
stipinai ir vidinės durų rankenėlės.

-

-

495 €

Fresh / Fresh
♥Edition

Comfort/
Comfort
♥Edition

Style /
Style
♥Edition

-

-

1 495 €

-

-

Odinis paketas – Orange – juodos perforuotos odos sėdynės,
elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su
vėsinimo funkcija ir „Orange“ dizaino paketas. (Juodi saugos
diržai, oranžinės sėdynių siūlės, oranžinės spalvos prietaisų
skydelio ir centrinio skydelio apdailos detalės). Juodos spalvos
lubų apdaila, plieno spalvos vairo stipinai ir vidinės durų
rankenėlės. 1 g/km didesnės automobilio CO2 emisijos.

-

-

1 495 €

Odinis paketas – Lime – juodos perforuotos odos sėdynės,
elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su
vėsinimo funkcija ir „Lime“ dizaino paketas. (Žaliosios citrinos
spalvos saugos diržų apdaila, sėdynių siūlės ir dekoratyvinės
juostos, prietaisų skydelio ir centrinio skydelio apdailos detalės.
Juodos spalvos lubų apdaila, plieno spalvos vairo stipinai ir
vidinės durų rankenėlės.) 1 g/km didesnės automobilio CO2 emisijos.

-

-

1 495 €

Odos ir tekstilės apmušalai ir dizaino paketai

Odos apmušalai ir dizaino paketai
Odinis paketas hibridams – Juodos perforuotos odos sėdynės su
baltomis siūlėmis, elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio
keleivio sėdynės ir vėsinimo funkcija. Baltos spalvos prietaisų
skydelio ir centrinio skydelio apdailos detalės. Pilkos spalvos lubų
apdaila, blizgūs juodi vairo stipinai, ventiliacinės angos ir vidinės
durų rankenėlės.
Odinis paketas – Juodos perforuotos odos sėdynės su pilkomis
siūlėmis, elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio
sėdynės ir vėsinimo funkcija.

1 495 €
(1.0 ir „1.6 T-GDi“)

1 g/km didesnės automobilio CO2 emisijos.

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 022020

Odinis paketas – Red – juodos perforuotos odos sėdynės, elektra
reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su vėsinimo
funkcija ir „Red“ dizaino paketas. (Raudonos spalvos saugos
diržų apdaila, sėdynių siūlės, prietaisų skydelio ir centrinio
skydelio apdailos detalės. Juodos spalvos lubų apdaila, plieno
spalvos vairo stipinai ir vidinės durų rankenėlės.)

-

-

1 495 €

1 g/km didesnės automobilio CO2 emisijos.
Paaiškinimai: ● standartinis elementas, o pasirenkamas elementas už papildomą mokestį, – negalimas elementas

Išorės spalvos
Metalizuota arba perlamutrinė spalva
„Dark Knight“ arba „Phantom Black“ stogas ir veidrodėliai

„Galactic Grey“ perlamutrinė
(bazinė spalva be papildomo mokesčio)

„Blue Lagoon“
metalizuota / perlamutrinė

„Tangerine Comet“ perlamutrinė

„Lake Silver“ metalizuota / perlamutrinė

„Acid Yellow“ metalizuota /
perlamutrinė

„Pulse Red“ metalizuota / perlamutrinė

„Chalk White“ metalizuota

„Dark Knight“ stogo spalva

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

„Phantom Black“ – perlamutrinė

„Ceramic Blue“ perlamutrinė

„Dark Knight“ perlamutrinė

„Phantom Black“ stogo spalva

versija 022020

