Hyundai KONA
Drošība
Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (AEB) ar gājēju brīdinājuma funkciju
Riepu remonta komplekts (TMK)
Vadītāja, pasažiera un sānu gaisa drošības spilveni
Drošības aizkars
Elektriskais stūres pastiprinātājs (MDPS)
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)
VDC (ESC/ESP) adaptīvā balstiekārta
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
Viedā tālo gaismu (HBA)
Vadītāja uzmanības sistēma (DAA)
Imobilaizers
Aizmugurējais sensors auto novietošanai (RPAS)
Priekšējais sensors auto novietošanai (FPAS)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HAC)
Bremžu vadība braukšanai lejup (DBC)
Braukšanas režīma izvēle (tikai DTC modeļiem)
50:50 griezes momenta bloķēšana (4WD)
Eksterjers
Elektriski regulējams un apsildāms spogulis O/S spoguļi
LED dienas gaitas lukturi
Augšējais stopsignāls
Sānu spoguļi ar integrētiem LED pagrieziena rādītājiem
Jumta sliedes
Stiklu tīrītāji – Aeroblade
LED tuvās/tālās gaismas lukturi ar statiskās lieces funkciju un tālo gaismu palīgsistēma (HBA)
Aizmugures LED kombinētie lukturi
Aptumšoti stikli + tonētie stikli
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Aizmugurējais kartera aizsargs sudraba krāsā + hromēti aizmugurējās numura plāksnes rotājumi
Salons
2. sēdeklis 6:4 nolokāmi 2. rindas sēdekļi (nolokāms taisni)
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Jumta konsoles lampiņa
Aizmugurējais ventilācijas kanāls – 2. rinda
Saulessarga spogulīšu apgaismojums
Pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas apdari un ādas stūre
Saulesbriļļu nodalījums
Iekšējais rokturis – metāliskā krāsa
Salona gaisma – 2. rindā (1 spuldzīte)
Sēdekļa atzveltņu kabatas – vadītāja un pasažiera pusē
Bagāžas tīkls
Ķermeņa lejasdaļas atbalsts
Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis (ECM)
Rokas bremzes sviras poga ar hroma apdari
Sēdekļi un salona dizains
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Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
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Komforts
Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu
Priekšējo sēdekļu apsilde
Apsildāma stūre
Gaisa kondicionētājs
Priekšējo un aizmugures logu elektropiedziņa
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Glāžu turētāji starp priekšējiem sēdekļiem
Vadītāja puses elektrisko logu automātiskas pacelšanas/nolaišanas funkcija
Lietus sensors
Durvju atvēršana bez atslēgas (salokāmā atslēga) un centrālā atslēga – vadītāja kontrole
Inteliģentās atslēgas sistēma
5 collu vienkrāsains ekrāns
7 collu krāsains skārienjutīgs ekrāns ar Apple Carplay un Android Auto instalāciju un balss
atpazīšanas sistēmu
Navigācijas sistēmas ar 8 collu LCD skārienjutīgo ekrānu + KRELL Premium skaņas sistēma + 8
skaļruņi + DAB + kamera ar dinamiskām kontroles līnijām + bluetooth ar balss atpazīšanas
sistēmu + haizivs spuras tipa antena
Mērinstrumentu panelis ar Trip Computer sistēmu
RDS radio ar 6 skaļruņiem, audio avoti: USB, AUX, Bluetooth
Elektrības kontaktligzda (12V) (2EA)
Audio sistēmas vadības pogas uz stūres
Bluetooth savienojamība ar telefonu
Skata kamera ar dinamiskām kontroles līnijām
Vējstikla displejs
Bezvadu viedtālruņa lādētājs
Riteņi un riepas
16'' tērauda diski un 205/60R16 riepas
16'' vieglmetāla diski un 205/60R16 riepas (tikai 1,0 T-GDI)
17'' vieglmetāla diski un 215/55R17 riepas (tikai 1,6 T-GDI)
18'' vieglmetāla diski un 235/45R18 riepas
Rūpnīcas papildaprīkojums
Metāliskā krāsa
Metāliskā krāsa + divu toņu jumts
LED pakete: Dubulti LED tuvās/tālās gaismas lukturi ar statiskās lieces funkciju
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Auduma/ādas sēdekļi: Salona krāsu paka C-type Lime ar laima krāsas motīvu (šuves,
ventilācijas kanāli, drošības jostas, kā arī ātruma pārslēgšanas kloķa un dzinēja iedarbināšanas
pogas apļa apdare) Melns griestu audums un glancēti durvju iekšējie rokturi un stūres spieķi
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Auduma/ādas sēdekļi: Salona krāsu paka D-type Red ar sarkans krāsas motīvu (šuves,
ventilācijas kanāli, drošības jostas, kā arī ātruma pārslēgšanas kloķa un dzinēja iedarbināšanas
pogas apļa apdare) Melns griestu audums un glancēti durvju iekšējie rokturi un stūres spieķi
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Auduma/ādas sēdekļi ar salona dizaina pakotni

Ādas sēdekļi un salona dizaina pakotnes
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Ādas sēdekļi, ieskaitot ventilāciju un regulējamo sēdekli (vadītājs + pasažieris), melna tēma
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Ādas sēdekļi, ieskaitot ventilāciju un regulējamo sēdekli (vadītājs + pasažieris) Orange salona
krāsu pakotne ar apelsīnu krāsas motīvu (šuves, ventilācijas kanāli, ātruma pārslēgšanas kloķa
un dzinēja iedarbināšanas pogas apļa apdare) un melnu jumta apdari.

-

-

o

-

-

o

-

-

o

-

o

o

-

-

o

Ādas sēdekļi, ieskaitot ventilāciju un regulējamo sēdekli (vadītājs + pasažieris) Lime salona krāsu
pakotne ar laima krāsas motīvu (šuves, ventilācijas kanāli, drošības jostas, kā arī ātruma
pārslēgšanas kloķa un dzinēja iedarbināšanas pogas apļa apdare). Melna jumta apdare un
spīdīgs salona durvju rokturis un stūres rata spieķis.
Ādas sēdekļi, ieskaitot ventilāciju un regulējamo sēdekli (vadītājs + pasažieris) Red salona krāsu
pakotne ar sarkanas krāsas motīvu (šuves, ventilācijas kanāli, ātruma pārslēgšanas kloķa,
dzinēja iedarbināšanas pogas apļa apdare). Melna jumta apdare un spīdīgs salona durvju
rokturis un stūres rata spieķis.

Navigācijas + Krell Premium Audio pakete : Navigācijas sistēma ar 8" skārienekrānu, Krell
Premium skaņas sistēma ar 8 skaļruņiem + haizivs spuras tipa antena, Android Auto
preinstalācija, Apple Car Play preinstalācija, haizivs spuras tipa antena

Safety pakete: Aklās zonas uzraudzības sistēma (BSD), Aizmugures šķērsvirziena satiksmes
brīdinājums (RCTA), Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
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