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Naziv proizvoda:  Osebno vozilo 
Tip proizvoda: Hyundai Kona 
Proizvajalec: Hyundai Motor Company 12,Heolleung-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea 
Uvoznik (pridobitelj) Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana BRNČIČEVA ULICA 45 1231 Ljubljana - Črnuče 

 

Hyundai Kona 
1,0 PREMIUM / Winter, LIME, rg 

6-stopenjski ročni menjalnik 2WD pogon 
 

Prostornina motorja [cm3]: 998 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 88  mestna vožnja: 6,60 

Moč motorja [KM]: 120  izvenmestna vožnja: 4,90 

Najvišja hitrost [km/h]: 181  mešani cikel: 6,40 
 

Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Zaščita v zadnjem odbijaču v imitaciji aluminija Zasilna rezervna pnevmatika 

Vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik Športna maska motorja s kromirano obrobo 

Stranske obloge v temno sivi kovinski barvi z letvicami v imitaciji 
aluminija 

Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti 

Pnevmatike 215/55 R17 Luči za meglo spredaj 
Luč za meglo zadaj LED smerniki v vzvratnih ogledalih 

LED pozicijske luči LED luči zadaj 

Dnevne LED luči Bi-LED žarometi s funkcijo osvetlitve zavoja 
Varnost 

Sistem za pomoč pri strmih spustih (DBC) Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) 

Sistem za opozarjanje in pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) Protiblokirni zavorni sistem (ABS) 
Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC)  

Udobje 

Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) Samodejna klimatska naprava 

Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki Paket WINTER 
- trostopenjsko gretje prednjih sedežev, 
- usnjen in ogrevan volanski obroč ter usnjena prestavna ročica 

Paket LIME 
- oblazinjenje sedežev v kombinaciji blaga in usnja v črni barvi z 
limeta dodatki 
- limeta dodatki na prezračevalnih režah, ključavnici za vžig, ob ročici 
menjalnika 
- varnostni pasovi in šivi na volanskem obroču v barvi limete 
- kljuke za odpiranje vrat in dodatek na volanskem obroču v lakirano 
črni barvi 

Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo samodejnega 
spusta in dviga ter zaščito proti priprtju za vsa stekla 

Dodatno zatemnjena zadnja stekla Dežni senzor 

 


