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   Tehniskie parametri

Benzīna dzinēja tips

Elektromotora tips 

Dzinēja tilpums

Benzīna dzinēja maksimālā jauda

Benzīna dzinēja maksimālais griezes moments

Elektromotora maksimālā jauda 

Elektromotora maksimālais griezes moments

Pārnesumkārbas veids

Degvielas tvertnes tilpums

Akumulatora tips

Akumulatora enerģijas ietilpība

Patēriņš un izmeši

CO2 izmeši WLTP kombinētajā ciklā
Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā

Bagāžas ietilpība aizmugurē 466 litri

                      PILNĪGI JAUNAIS KONA

 Kona 1.6 Hybrid 141 ZS 6-DCT-aut. First Edition

Svarīgākais standarta aprīkojums

34 490 €

Jaunums Bezvadu programmatūras atjauninājumi (OTA) Jaunums 12,3" TFT LCD mērinstrumentu bloks

Jaunums Elektroniskā pārnesumu pārslēgšana uz stūres statņa

Eko paka – Fossile Gray audums/āda; sēdekļu sāni – eko āda, sēdekļa 
pamatmateriāls/drošības spilvena etiķete – trīskāršs eko zamšs, bio 
materiāli 8%; paklājiņi – 100% BCF pārstrādāts PET

Jaunums LED priekšējie lukturi Noskaņas apgaismojums

Jaunums Inteliģentā atslēga Elektriski regulējami sēdekļi vadītājam un pasažierim

Jaunums Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); uz priekšu Elektrohromatisks spogulis (ECM)

Jaunums Augstas klases Bose audiosistēma, 7 skaļruņi, zemo frekvenču 
skaļrunis, augsto frekvenču skaļrunis, ārējais pastiprinātājs, centrs

Jaunums 4:2:4 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi

Jaunums Salona iekšējā kamera (ICC) – autovadītāja statusa uzraudzībai 18'' vieglmetāla diski

Jaunums 12,3" LCD displejs, RDS un DAB radio, navigācijas sistēma Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts

Automātiskā gaisa kondicionēšana Tonēti logi aizmugurē

Automātisks logu atkausētājs Jumta bagāžnieks

Bluetooth brīvroku sistēma ar balss atpazīšanu Solārais vējstikls ar saules joslu

Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); atpakaļgaitā Priekšējais krūžu turētājs, centrālais roku balsts

3 pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde Lietus sensors

3 pakāpju aizmugurējo sēdekļu apsilde Elektriski regulējami sēdekļi vadītājam un pasažierim

Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA) ar joslu/ceļa malas marķējuma noteikšanu Inteliģentā kruīza kontrole (SCC) 

Qi bezvadu viedtālruņa uzlāde Elektriskā stāvbremze

Digitālā atslēgta – iekāpšana/iedarbināšana un atslēgas kopīgošana (līdz 3 citām 
ierīcēm/cilvēkiem); tikai ar NFC (tuvā lauka sakariem). Ierobežota funkcionalitāte; garantēta vismaz 

šādām ierīcēm: 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 vai jaunāka 

operētājsistēma, Watch OS 6.2.8 vai jaunāka operētājsistēma). Pašlaik kopīgošana ir pieejama tikai 

starp Samsung-Samsung/Apple-Apple ierīcēm.

Bagāžas nodalījuma durvju elektriska atvēršana

Seamless Horizon dienas gaitas lukturi (DRL) – izgaismoti tikai sāni Elektriskā stāvbremze

Apsildāma stūre 
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma ar transportlīdzekļu/gājēju 
noteikšanu/
Jaunums JT – Sensor Fusion (FCA 1.5)  4" TFT LCD mērinstrumentu bloks

Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA) Atpakaļskata monitors 

Riepas un diski First Edition

Hibrīds 18'' vieglmetāla diski (STD)

Riepas: 215/55 R18

43,5 ZS

170 Nm

6 pakāpju DCT automātiskā divsajūgu transmisija

38 litri

Litija jonu polimēra

 1,56 kWh

DOHC, GDI tiešā benzīna iesmidzināšana

Sinhronais motors ar pastāvīgiem magnētiem (PMSM)

1580 cm
3

105 ZS pie 5700 apgr./min

144,2 Nm pie 4000 apgr/min

105 g/km

5,0 l/100 km

Veiktspēja

Maks. ātrums 155 (eco) / 165 (sport)

Masas

Pašmasa 1410–1525 kg

Pilna masa 1950 kg 

Jumta bagāžnieka slodze 100 kg

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h 11,2 sek.

Bremzēšana 100 → 0 km/h 34,4

Piekabe bez bremzēm 600 kg

Piekabe ar bremzēm 1300 kg

2660 mm 860mm

4350 mm 

830mm

1570 mm

1825 mm

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Attēliem ir tikai informatīvs raksturs, faktiskais produkts var atšķirties no attēla.
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12 V kontaktligzda

Audiosistēmas vadības slēdži uz stūres

Bluelink telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību

Bluetooth brīvroku sistēma ar balss atpazīšanu

Atpakaļskata monitors ar norādēm 

Qi bezvadu viedtālruņa uzlāde, nepieciešams saderīgs tālrunis

Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA)

Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)

Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA) 

Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)

Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)

Palīgsistēma braukšanai pa ātrgaitas ceļiem (HDA)

Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA)

Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)

Vadītāja modrības brīdinājums (DAW)

Imobilaizers

Aizmugures pasažieru brīdinājums bez sensora 

Elektriskā stāvbremze

Automātiskā apgaismojuma vadība un tālo gaismu palīgsistēma (HBA)

Atpakaļskata monitors

Stāvvietas attāluma brīdinājums, uz priekšu/atpakaļgaitā

Apzīmējumi: ● standarta aprīkojums, € pieejams par papildu samaksu, - nav pieejams

  Stūres attāluma un augstuma regulēšana ●

  3 pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde ●

  Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi ●

Komforta aprīkojums First Edition

  Priekšējais krūžu turētājs, centrālais roku balsts ●

  Elektriskā stāvbremze ar Autohold ●

  Inteliģentā atslēga – durvju atslēgšana un iedarbināšanas poga ●

  Apsildāma stūre ●

  Gaisa kondicionēšana automātiska

  Priekšējo un aizmugures logu elektropiedziņa ●

  Digitālā atslēgta – iekāpšana/iedarbināšana un atslēgas kopīgošana (līdz 3 citām 
ierīcēm/cilvēkiem); tikai ar NFC (tuvā lauka sakariem). Ierobežota funkcionalitāte 
tikai specifiskām ierīcēm.   

●

Braukšanas dinamika

  Palīgsistēma braukšanai kalnā (HAC) ●

  Inteliģentā kruīza kontrole ●

  Lietus sensors ●

  Bagāžas nodalījuma durvju elektriska atvēršana ●

  Braukšanas režīma izvēle: Eco un Sport  ●

Āriene

  Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi ●

  Vairāku sadursmju bremzēšana (MCB) ●

  Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas uz stūres ●

  Elektroniskā pārnesumu pārslēgšana uz stūres statņa ●

  Jumta bagāžnieks ●

 Vējstikls ar akustisko plēvi ●

 Tonēti logi aizmugurē ●

  Seamless Horizon LED dienas gaitas lukturi izgaismotas tikai joslas malas

  Aizmugurējais spoileris ar LED bremžu signālu ●

  Sānu spoguļi ar pagrieziena rādītājiem ●

Salona dizains

  40:20:40 proporcijā nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ●

  Noskaņas apgaismojums priekšā (64 krāsas) ●

Infoizklaides sistēma 

Integrēts 12,3” TFT LCD displejs un 12,3" navigācijas sistēma

 Augstas klases Bose audiosistēma ar 7 skaļruņiem un zemo frekvenču 
skaļruni

●

 Elektrohromatisks spogulis (ECM) ●

●

●

Drošība

●

2 USB pieslēgvietas priekšā un 2 USB pieslēgvietas aizmugurē ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Rūpnīcas papildu aprīkojums First Edition

●

●

●

●

●

●

Frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma; automobiļi/gājēji/velosipēdisti/JT 
(FCA 1.5)

Melns jumts 590 €

LED plus paka – projekcijas LED priekšējie lukturi un pilnībā izgaismoti Seamless 
Horizon LED dienas gaitas lukturi

890 €

Metāliskās, perlamutra un īpašās krāsas 
(* Mirage Green – bez maksas)                                                                                                    

550 €

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Attēliem ir tikai informatīvs raksturs, faktiskais produkts var atšķirties no attēla.
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* Bez maksas

Standarta: Eko paka – Fossile Gray audums/āda; sēdekļu sāni – eko āda, sēdekļa pamatmateriāls/drošības spilvena etiķete – trīskāršs eko zamšs, bio materiāli 8%; 
paklājiņi – 100% BCF pārstrādāts PET

Eko paka: Fossile Gray audums/āda; sēdekļu sāni – eko āda, sēdekļa pamatmateriāls/drošības spilvena etiķete – 
trīskāršs eko zamšs, bio materiāli 8%; paklājiņi – 100% BCF pārstrādāts PET

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo Hyundai pārdevēju.

 Virsbūves krāsas

 Salona dizaina un materiālu izvēle

Griestu apdare

22% pārstrādāts PET

Vadītāja stūres drošības spilvena pārsegs 

Bioloģiska krāsa (10% rapša ziedi)

Sēdekļu pārvalku materiāls/Eko pakaPaklājiņi Sēdekļu sāni Galvas balsts

BCF – polipropilēns 
(100% pārstrādāts PET)

Trīskāršs eko zamšs
(bio materiāli 8%)

Eko dabiska āda
(par 40% samazināts hroma saturs)

Tīkls

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Attēliem ir tikai informatīvs raksturs, faktiskais produkts var atšķirties no attēla.
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