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Jaunais KONA N

Piedziņa un aprīkojuma līmeņi

36 990 €

KONA N 2.0 T-GDi 2WD 280 ZS, 8 pakāpju dubultsajūga automātiskā transmisija (N DCT)
Svarīgākais standarta aprīkojums

Elektroniski kontrolēts mehāniskais ierobežotas slīdes diferenciālis (eLSD)

Elektroniski kontrolējama balstiekārta

N Grin Control System ar 5 braukšanas režīmiem, starta kontroli, zemāka pārnesuma
ieslēgšanu atbilstoši apgriezienu skaitam, vilces kontroles režīma izvēli: sniegam, dziļam
sniegam, dubļiem, smiltīm

Tehniskie dati
2.0 T-GDi 280 ZS benzīna turbodzinējs ar starpdzesētāju un bezpakāpju maināmajām gāzu sadales fāzēm (e-CVVT)

Dzinējs un transmisija

Slapjā tipa 8 pakāpju dubultsajūga automātiskā transmisija (N DCT)
1998 cm³
280 ZS pie 5500-6000 apgr./min
392 Nm pie 2100-4700 apgr./min

Darba tilpums
Maksimālā jauda
Maksimālais griezes moments
Balstiekārta un bremzes
Priekšējā balstiekārta
Aizmugures balstiekārta
Priekšējās bremzes
Aizmugures bremzes

Makfersona statņi
Daudzsviru
Φ360 mm ventilējamu disku ar sarkaniem N bremžu suportiem
Φ314 mm disku ar sarkaniem N bremžu suportiem

Diski un riepas
Diski
Riepas

8,0 J x 19" pelēki matēti kalti N diski
235/40R19 Pirelli P-Zero ultra augstas veiktspējas riepas

Veiktspēja
0 → 100 km/h
80 → 100 km/h
0–400 m
Maksimālais ātrums
Bremzēšanas ceļš no 100 līdz 0 km/h

5,5 s (ar starta kontroli)
3,5 s
14,0 s
240 km/h
33,3 m

Izmeši un patēriņš
CO2 izmeši WLTP kombinētajā ciklā
Degvielas patēriņš WLTP kombinētajā ciklā

196 g/km
8,6 l/100 km

Masa
Pašmasa (min.–maks.)
Automašīnas pilna masa
Piekabe bez bremzēm
Piekabe ar bremzēm
Jumta kravnesība

1510-1569 kg
2010 kg
700 kg
1600 kg
80 kg

Izmēri
Degvielas tvertnes tilpums
Pagrieziena rādiuss
Klīrenss
Garums
Platums
Garenbāze
Augstums

50 l
5,83 m
17,3 cm
4215 mm
1800 mm
2600 mm
1565 mm
Bagāžas ietilpība
361 l
1143 l

Ar paceltiem aizmugures sēdekļiem (pēc VDA metodes, mērot līdz logu līnijai)

Ar nolocītiem aizmugures sēdekļiem, mērot līdz logu līnijai (VDA maks.)

Izmēri

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Apzīmējumi: ● Standarta aprīkojums, o Papildu aprīkojums
Komforts un ērtības
3 pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde
Ventilējami priekšējie sēdekļi
Apsildāma stūre ar ādas apdari
Stūres statnis ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu
Saulessargi vadītājam un pasažierim ar apgaismotu spogulīti ar vāciņu
Pretzagļu signalizācija
Āra temperatūras displejs
Inteliģentā kruīza kontrole (SCC) ar Stop&Go funkciju
Centrālās atslēgas tālvadība
Inteliģentā atslēga un dzinēja iedarbināšanas un apturēšanas sistēma
Elektriski darbināmi logi priekšā, vadītāja loga automātiskas pacelšanas un nolaišanas un drošības funkcija
Motora pārsega izolācija
Automātiski aptumšojams atpakaļskata spogulis
Pilnībā automātiska klimata kontroles sistēma
Aizmugures ventilācijas atveres apsildei un dzesēšanai
Automātiski priekšējie lukturi
Lietus sensors
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N Grin pārnesumu pārslēgšanas funkcija (NGS) – maksimāla jauda, nospiežot pogu (līdz 20 sekundēm)
N Grin Control sistēma: 5 individuāli braukšanas režīmi: Eco, Normal, Sport, N un Custom
Augstas veiktspējas priekšējie un aizmugures amortizatori
Starta kontrole – funkcija maksimāla paātrinājuma sasniegšanai, uzsākot kustību no vietas
Apgriezienu saskaņošana, ieslēdzot zemāku pārnesumu
Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas uz stūres
Bremžu vadība braukšanai lejup
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā
Apvidus režīms ‒ vilces kontroles režīmu izvēle: sniegam, dziļam sniegam, dubļiem, smiltīm
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Āriene
Sudraboti melns krāsots N priekšējais režģis ar N logotipu
Vējstikls ar akustisko pārklājumu
Solārais vējstikls un priekšējie sānu logi ar aizsardzību pret UV stariem
Buferi un ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
Spīdīgi melni sānu spoguļi
Elektriski regulējami, apsildāmi un automātiski nolokāmi sānu spoguļi ar pagrieziena rādītājiem
LED dienas gaitas lukturi
Trīsstūrveida LED aizmugures miglas lukturi
Priekšējie miglas lukturi
Aerodinamiski plakani vējstikla tīrītāji
MFR LED priekšējie lukturi (tālā un tuvā gaisma)
LED aizmugurējie kombinētie lukturi
Melns moldings ap sānu logiem
Tonēti logi aizmugurē
Automātiski elektriski nolokāmi sānu spoguļi
Sudrabkrāsas aizsargplāksne aizmugurē
Riteņu arku uzlikas un sānu sliekšņi virsbūves krāsā
Divdaļīgs aizmugurējais jumta spoileris ar trīsstūrveida bremžu lukturi
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Salons
Stūre un pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari
Elektriski regulējami sporta priekšējie sēdekļi ar zamšādas sēdekļu pārsegiem
Divos virzienos mehāniski regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Glāžu turētāji ar apgaismojumu priekšā
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Dinamika
Mehāniskā rokas bremze
Elektroniski kontrolējama balstiekārta
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Elektroniski kontrolēts ierobežotas slīdes diferenciālis (e-LSD)
Regulējama izplūdes skaņa
N Power Sense priekšējā ass – ar paaugstinātu stingrību un samazinātu svaru
N Track Sense pārnesumu pārslēgšana (NTS) – automātiski adaptīva pārnesumu pārslēgšanas sistēma braukšanai trasē
N Power pārnesumu pārslēgšana (NPS) – uzlabots paātrinājums, pārslēdzot pārnesumus uz augšu, N un N Custom braukšanas režīmos

Saulesbriļļu nodalījums un lasīšanas apgaismojums priekšējā griestu konsolē, 2. rindas griestu apgaismojums, bagāžas nodalījuma apgaismojums

Glāžu turētājs aizmugures centrālajā roku balstā
Regulējams instrumentu bloka apgaismojums
Regulējams bagāžas nodalījuma grīdas panelis, bagāžas tīkls
Priekšējais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu
Fona apgaismojums priekšā pie kājām
Pedāļi un kājas balsts ar metāla apdari

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Infoizklaide

Infoizklaides sistēma
Supervision Cluster
Sporta tipa attēla projicēšana vadītāja acu priekšā (HUD)
Navigācijas sistēma ar Live pakalpojumiem salonā (ar SIM karti)
Bluelink telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību
Apple CarPlay un Android Auto atbalsts
KRELL Premium audiosistēma ar 7 skaļruņiem, zemo frekvenču skaļruni un 8x45 W pastiprinātāju
RDS un DAB radio
USB pieslēgvieta
USB uzlādes pieslēgvieta
Borta dators
Dubultā Bluetooth brīvroku sistēma un audio straumēšana
12 V kontaktligzda
10 W bezvadu viedtālruņa Qi lādētājs
Drošība
eCall – automātiska ārkārtas izsaukumu sistēma
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)
Avārijas stopsignāls (ESS)
Priekšējie un sānu drošības spilveni vadītājam un pasažierim, priekšējie un aizmugurējie aizkarveida drošības spilveni
Drošības jostu priekšspriegotāji vadītājam un priekšējam pasažierim
Imobilaizers
Augšējie un apakšējie ISOFIX stiprinājumi bērnu sēdeklītim aizmugures sēdeklī
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma ar automašīnu, gājēju un velosipēdistu noteikšanu (FCA)
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDW)
Brīdinājums par priekšā braucošā automobiļa izkustēšanos (LVDA)
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA) ar joslu/ceļa malas marķējuma noteikšanu
Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)
Inteliģentais ātruma ierobežojuma brīdinājums (ISLW)
Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)
Vadītāja modrības brīdinājums (DAW)
Aizmugurējo pasažieru brīdinājums (ROA)
Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW) uz priekšu - atpakaļgaitā ar izslēgšanas slēdzi
Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)
Drošas izkāpšanas brīdinājums (SEW)
Tālo gaismu palīgsistēma (HBA)
Riepas remonta komplekts
Atpakaļskata monitors (RVM) ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Sēdekļi un salona dizains

Standarta salons: Melnas zamšādas N Sport sēdekļi, Performance Blue krāsas šuves uz stūres, pārnesumu pārslēga apvalka, stāvbremzes roktura, priekšējā roku balsta un
sēdekļiem. Melns griestu tapsējums.

Virsbūves krāsas
Metāliska, perlamutra vai īpaša krāsa: cena 395 EUR

Atlas White (SAW)
īpaša krāsa

Sonic Blue (PYU)
īpaša krāsa

Cyber Gray (C5G)
metāliska

Dark Knight Gray Pearl (YG7)
perlamutra

Ignite Red (MFR)
bez maksas

Phantom Black (MZH)
perlamutra

Performance Blue (SFB)
īpaša krāsa

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visiem attēliem ir informatīvs raksturs. Piegādāto automobiļu faktiskais aprīkojums un krāsu toņi var atšķirties.
Hyundai MotorBaltic Oy
Apzīmējumi: ● standarta aprīkojums, o papildu aprīkojums, p papildu aprīkojuma pakotnes daļa, – nav pieejams

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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