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   Tehnilised andmed

Bensiinimootori tüüp

Elektrimootori tüüp 

Mootori töömaht

Bensiinimootori suurim võimsus

Bensiinimootori suurim pöördemoment

Elektrimootori suurim võimsus 

Elektrimootori suurim pöördemoment

Käigukasti tüüp

Kütusepaagi maht

Aku tüüp

Aku mahtuvus

Kütusekulu ja heitmed

WLTP kombineeritud CO2

WLTP kombineeritud kütusekulu

Pakiruumi maht 466 liitrit

                      TÄIESTI UUS KONA

 Kona 1.6 Hybrid 141 hj, 6-käiguline 
topeltsiduriga automaatkäigukast

First Edition

Olulisim põhivarustus

34 490 €

Uus Tarkvarauuendused õhu kaudu (OTA) Uus 12,3" TFT LCD-ekraaniga näidikuplokk

Uus Elektrooniline käiguvahetus roolisambalt

Eco-pakett – tekstiil/nahk Fossile Gray; istme küljed – ökonahk Eco, istme 
põhimaterjal/turvapadja silt – seemisnahk Eco Tricoat, biomaterjal 8%; 
põrandamatid 100% ümbertöödeldud PET-plastkiust

Uus LED-esituled Meeleoluvalgustus

Uus Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)
Elektriliselt reguleeritavad esiistmed

Uus Parkimisandurid ees (PDW) Elektriline fotokroomne (isetumenev) peegel (ECM)

Uus Bose Premium Sound-helisüsteem, 7 kõlarit, bassikõlar, 
kõrgsageduskõlar, väline võimendi, keskkõlar

Uus Suhtes 4:2:4 kokkuklapitav tagaiste

Uus Juhi seisundi jälgimiskaamera salongis (ICC) 18-tollised valuveljed

Uus 12,3" LCD-ekraaniga RDS DAB-raadio ja navigatsioonisüsteem Nimmetoega juhiiste

Automaatne kliimaseade Tumendatud tagaklaasid

Automaatne udueemaldus esiklaasilt Katusereelingud

Bluetooth-ühenduse ja hääljuhtimisega vabakäesüsteem UV-kaitsega päikesekiirgust blokeeriv esiklaas koos päikesekaitseribaga

Parkimisandurid taga (PDW) Topsihoidjad ja käetugi esiistmete vahel

Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus Vihmasensor

Kolmeastmeliselt reguleeritav tagaistme soojendus Elektriliselt reguleeritavad esiistmed

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega Isekohanduv kiirushoidik (SCC) 

Juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv) Elektriline seisupidur

Digivõti – sisenemiseks ja käivitamiseks, võti jagatav kuni 3 muu seadmega/inimesega, 
kasutatav ainult NFC-tehnoloogiaga (lähiväljaside). Piiratud funktsionaalsus; kasutamine 
võimalik vähemalt järgmiste seadmetega: Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S20 
FE/S21/Note20/Z Flip, iPhone XR/XS/XS Max/11/11Pro/11 Max /12 Mini/12 Pro/12 Max, 

Apple Watch Series 5 (iOS 13.6 või uuem, Watch OS 6.2.8 või uuem) Jagamine on praegu 
võimalik ainult Samsungi seadmetega omavahel ja Apple’i seadmetega omavahel.

Elektriliselt avatav tagaluuk

Päevatuled servast servani ulatuva horisontaalse LED-valgusriba otstes
Elektriline seisupidur

Roolisoojendus 
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos auto ja jalakäija tuvastusega
Uus Ristmikul pöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastus (JT) – 
radari ja kaameraga (FCA 1.5)  4" TFT LCD-ekraaniga näidikuplokk

Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA) Tagurduskaamera 

Rehvid ja veljed First Edition

Hybrid 18'' valuveljed (põhivarustus)

Rehvid: 215/55 R18

43,5 hj

170 Nm

6-käiguline topeltsiduriga automaatkäigukast

38 liitrit

Liitiumioon-polümeer

 1,56 kWh

DOCH, bensiini otsesissepritse (GDI)

Püsimagnetiga sünkroonmootor (PMSM)

1580 cm3

105 hj / 5700 p/min

144,2 Nm / 4000 p/min

105 g/km

5,0 l/100 km

Suutlikkus

Suurim kiirus 155 (Eco) / 165 (Sport)

Massid

Tühimass 1410–1525 kg

Täismass 1950 kg 

Katuse kandevõime 100 kg

Kiirendus 0 → 100 km/h 11,2 sek

Pidurdusteekond 100 → 0 km/h 34,4 m

Piduriteta järelhaagise mass 600 kg

Piduritega järelhaagise mass 1300 kg

2660 mm 860 mm

4350 mm 

830 mm

1570 mm

1825 mm

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.

Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta. versioon 23.03.2023



12 V voolupesa

Helisüsteemi lülitid roolil

Nutitelefoni rakendusega kasutatavad Bluelinki telemaatikateenused

Bluetooth-ühenduse ja hääljuhtimisega vabakäesüsteem

Tagurduskaamera koos abijoontega 

Juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv, vajalik ühilduv mobiiltelefon)

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)

Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)

Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)

Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)

Kiirteesõidu abisüsteem (HDA)

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)

Käsitsi seadistatav piirkiiruse järgimise abisüsteem (MSLA)

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)

Immobilisaator

Hõivatud tagaistme märguanne (ilma andurita) 

Elektriline seisupidur

Automaatlülitusega esituled ja kaugtulede automaatlülituse süsteem (HBA)

Tagurduskaamera

Parkimisandurid ees ja taga

Selgitused: ● Põhivarustus; € Valikvarustus lisatasu eest; – Pole saadaval

Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem 
(RCCA) 

Esikokkupõrke vältimise abisüsteem auto, jalakäija ja jalgratturi ning ristmikul 
pöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastusega (JT) (FCA 1.5)

  Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas ●

  Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus ●

  Tagaistme istmesoojendus ●

Mugavus ja praktilisus First Edition

  Topsihoidjad ja käetugi esiistmete vahel ●

  Elektriline seisupidur paigalseisu funktsiooniga (AutoHold) ●

  Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key) ●

  Roolisoojendus ●

  Konditsioneeriga kliimaseade Automaatne

  Elektrilised esi- ja tagaaknad ●

  Digivõti – sisenemiseks ja käivitamiseks, võti jagatav kuni 3 muu 
seadmega/inimesega, kasutatav ainult NFC-tehnoloogiaga (lähiväljaside). Sõltuvalt 
seadmest piiratud funktsionaalsus.   

●

Sõidudünaamika

  Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC) ●

  Isekohanduv kiirushoidik ●

  Vihmasensor ●

  Elektriliselt avatav tagaluuk ●

  Valitavad sõidurežiimid: Eco ja Sport  ●

Välisvarustus

  Elektrilised soojendusega küljepeeglid ●

  Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (MCB) ●

  Käiguvalitsad roolil ●

  Elektrooniline käiguvahetus roolisambalt ●

  Katusereelingud ●

 Akustilise kattekilega kaetud esiklaas ●

 Tumendatud tagaklaasid ●

  Päevatuled servast servani ulatuvas horisontaalses LED-valgusribas Põlevad ainult päevatuled otstes

  LED-piduritulega tagaspoiler ●

  Suunatuledega küljepeeglid ●

Sisevarustus

  Suhtes 40:20:40 kokkuklapitav tagaistme seljatugi ●

  Salongi esiosa meeleoluvalgustus (64 valitavat värvitooni) ●

Teabe- ja meelelahutussüsteem 

Integreeritud 12,3“ TFT LCD-ekraan ja 12,3'' ekraaniga navigatsioonisüsteem

 7 kõlari ja bassikõlariga Bose Premium Sound-helisüsteem ●

 Elektriline fotokroomne (isetumenev) peegel (ECM) ●

●

●

Turvavarustus

●

2 USB-pesa ees ja 2 USB-pesa taga ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tehase valikvarustus First Edition

●

●

●

●

●

●

Must katus 590 €

LED Plus-pakett – projektoritüüpi LED-esituled ja servast servani valgustatud 
horisontaalne LED-valgusriba (päevatuled)

890 €

Metallik-, pärlmutter- ja erivärvid
(* Mirage Green – tasuta)                                                                                                    

550 €

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.
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* Tasuta

Põhivarustuses: Eco-pakett – tekstiil/nahk Fossile Gray; istme küljed – ökonahk Eco, istme põhimaterjal/turvapadja silt – seemisnahk Eco Tricoat, biomaterjal 8%; 
põrandamatid 100% ümbertöödeldud PET-plastkiust

ECO-pakett: tekstiil/nahk Fossile Gray; istme küljed – ökonahk Eco, istme põhimaterjal/turvapadja silt – 
seemisnahk Eco Tricoat, biomaterjal 8%; põrandamatid 100% ümbertöödeldud PET-plastkiust

Hyundai jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteteatamiseta. 

Need pildid on vaid illustreerivad. Lisateabe saamiseks võta ühendust kohaliku Hyundai edasimüüjaga.

 Kerevärvid

 Sisekujundus ja materjalid

Laepolster

22% ümbertöödeldud PET-plastkiust

Juhi turvapadja kate roolil 

Biovärv (rapsiõiesisaldus 10%)

Istmekatete materjal/Eco-pakettPõrandamatid Istme küljed Peatoed

Polüpropüleen (BCF)
(100% ümbertöödeldud PET-plastkiust)

Seemisnahk Eco Triocoat
(biomaterjal 8%)

Ehtne ökonahk Eco
(40% väiksema kroomisisaldusega)

Võrk
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