
Hyundai KONA
Saugos įranga Classic Comfort Style

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB) kartu su pėsčiųjų įspėjimo funkcija
Padangos remonto rinkinys (TMK)

Vairuotojo, keleivio ir šoninės oro pagalvės

Užuolaidinės saugos oro pagalvės
Elektrinis vairo stiprintuvas (MDPS)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
VDC Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC/ESP)

Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)

Išmaniosios tolimosios šviesos (HBA)

Vairuotojo įspėjimas (DAA)
Imobilizatorius
Galiniai statymo jutikliai (RPAS)            o
Priekiniai statymo jutikliai (FPAS)            o           o

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)

Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema (DBC)

Vairavimo režimo pasirinkimas (tik DCT)             -         -/         -/

50:50 sukimo momento užraktas (4 varantieji ratai)             -         -/         -/

Išorė Classic Comfort Style

Elektra reguliuojamas ir šildomas veidrodis, šoniniai veidrodėliai

Dienos šviesos žibintai su LED
Galinis aptakas su HMSL (LED)

Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED

Išilginiai stogo bėgeliai            -

Valytuvai – „Aeroblade“            -
LED artimųjų / tolimųjų šviesų žibintai su statinio lenkimo funkcija ir pagalbinė tolimųjų šviesų 
funkcija (HBA)

           -           o

Kombinuoti galiniai LED žibintai            -           -

Tamsinti stiklai + stiklai su saulės elementais            -           -

Radiatoriaus grotelės juoda spalva juoda spalva
juoda+chromo 

spalvos danga

Dangos (ratų arkos), durelių papuošimai, šoninės dekoratyvinės juostos nedažyta (juoda)
nedažyta 
(juoda)

tamsiai pilka 

spalva

Šoninis slenkstis nedažyta (juoda)
nedažyta 
(juoda)

Dažyta su 

sidabriniais 

šoniniais 

slenksčiais

Galinė slydimo plokštė, dažyta sidabro dažais + chromo aplikacija ant galinės numerių lentelės 
papuošimo

            -            -

Salonas Classic Comfort Style

2-a sėdynė 6:4 užlenkiama 2-os eilės nuleidžiama sėdynė (sėdynė užlenkiama lygiai)

Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis

Stogo skydelio apšvietimas

Galinė ventiliacijos anga – 2-a eilė

Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas            -

Oda aptraukta pavarų svirties rankena ir odinis vairas

Dėklas akiniams nuo saulės            -

Vidinė rankena – metalo dažai            -

Lemputė – 2-oje eilėje (1 lemputė)            -

Kišenės sėdynių atlošuose – keleivio ir vairuotojo pusėse            -

Bagažo tinklas            -

Elektrinė juosmens atrama            -

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis            -           -

Rankinio stabdžio svirties mygtukas – chromo aplikacija            -           -

Sėdynių ir vidaus dizainas Classic Cloth Comfort Cloth Comfort Cloth

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
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Komforto įranga Classic Comfort Style

Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas

Priekinių sėdynių šildytuvai

Šildomas vairas
Oro kondicionierius manual automatic automatic

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu

Pastumiamas puodelių laikiklių dangtelis

Elektra valdomas vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija            -
Lietaus jutiklis            -

Nuotoliniu būdu (atlenkiamu rakteliu) valdomas centrinis durelių užraktas – vairuotojo valdymas           -

Beraktė durų rakinimo sistema            -           -
5 col. monochrominis ekranas           -           -

7 col. spalvotas jutiklinis ekranas su „Apple Carplay“, „Android Auto“ ir balso atpažinimu            -

Navigacijos sistema su 8 col. LCD jutikliniu ekranu + „KRELL Premium“ garso sistema + 8 
garsiakalbiai + DAB + kamera su dinaminiais kreiptuvais + „Bluetooth“ su balso atpažinimu + 
ryklio peleko formos antena

           -           o           o

„Supervision“ skydelis su kelionės kompiuteriu 3,5" LCD Mono 3,5" LCD Mono 4,2" Colour LCD

RDS radijas su 6 garsiakalbiais, šaltiniai: USB, AUX, „Bluetooth“
Maitinimo lizdas (12 V) (2EA)

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

„Bluetooth“ ryšys telefonui
Vaizdo kamera su dinaminiais kreipikliais            -
Projekcinis ekranas            -           -

Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas            -           -

Ratai ir padangos Classic Comfort Style

16 colių plieniniai ratlankiai su 205/60R16 padangomis           -           -

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60R16 padangomis (tik su 1,0 T-GDI)            -           -

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55R17 padangomis (tik su 1,6 T-GDI)            -           -

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45R18 padangomis            -           -

Papildoma gamyklinė įranga Classic Comfort Style

„Metallic“ spalva 395 395 395
„Metalic“ spalva + 2 atspalvių stogas            - 775 775

           -         - 495

Medžiaginės / odinės sėdynės: Vidaus spalvų paketo C tipo Lime gelsvai žalsva, įskaitant gelsvai 
žalsvą temą (dygsniai, oro anga, saugos diržai, aplikacijos aplink pavarų svirtį, variklio užvedimo 
mygtuko žiedas). Juodas stogo apvadas ir blizgios vidinės durelių rankenėlės ir vairo stipinas

           -         - 495

Medžiaginės / odinės sėdynės: Vidaus spalvų paketo D tipo Red raudona, įskaitant raudona 
temą (dygsniai, oro anga, saugos diržai, aplikacijos aplink pavarų svirtį, variklio užvedimo 
mygtuko žiedas). Juodas stogo apvadas ir blizgios vidinės durelių rankenėlės ir vairo stipinas

           -         - 495

Odinės sėdynės ir vidaus dizaino paketai            -           - 1 495

Odinės sėdynės su ventiliacija ir elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio) Juoda tema            -           - 1 495

Odinės sėdynės su ventiliacija ir elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio) Orange, oranžinės 
spalvos vidaus paketą sudaro oranžinės spalvos tema (siūlės, ventiliacinės angos, pavarų svirties 
apdaila, variklio užvedimo mygtuko žiedas) ir juodas stogo apvadas.

           -           - 1 495

Odinės sėdynės su ventiliacija ir elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio) Lime, gelsvai žalsvos 
spalvos vidaus paketą sudaro gelsvai žalsvos spalvos tema (siūlės, ventiliacinės angos, pavarų 
svirties apdaila, variklio užvedimo mygtuko žiedas). Juodas stogo apvadas ir blizgios vidinės 
durelių rankenėlės ir vairo stipinas

           -           - 1 495

Odinės sėdynės su ventiliacija ir elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio) Red, raudonos spalvos 

vidaus paketą sudaro raudonos spalvos tema (siūlės, ventiliacinės angos, pavarų svirties apdaila, 
variklio užvedimo mygtuko žiedas). Juodas stogo apvadas ir blizgios vidinės durelių rankenėlės ir 
vairo stipinas

           -           - 1 495

Navigacijos + „Krell Premium Audio“ paketas: Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu, 
„Krell Premium“ garso sistema su 8 garsiakalbiais, ryklio peleko formos antena, „Android Auto“ 
jau įdiegtas, „Apple Car Play“ jau įdiegtas, „Live“ paslaugos

           - 775 775

Safety paketas:  Aklosios zonos aptikimo sistema (BSD), Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant 
atbuline eiga sistema (RCTA), elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai

           - 495 495

        standartinė įranga

  o    papildoma įranga

  -     nėra
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