Hyundai KONA
Model och version
Bensin
Euro NCAP

Rekommenderat kundpris

Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

1.0 T-GDi - 120 hk

Life

Manuell, 6-växlad

*****

164.900 kr

1.0 T-GDi - 120 hk

Trend

Manuell, 6-växlad

*****

184.900 kr

1.0 T-GDi - 120 hk

Premium

Manuell, 6-växlad

*****

204.900 kr

1.6 T-GDi 177 hk

Trend

Automat, 7-växlad DCT

*****

214.900 kr

1.6 T-GDi 177 hk

Premium

Automat, 7-växlad DCT

*****

234.900 kr

1.6 T-GDi 177 hk 4WD

Trend

Automat, 7-växlad DCT

*****

229.900 kr

1.6 T-GDi 177 hk 4WD

Premium

Automat, 7-växlad DCT

*****

249.900 kr

Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

1.6 CRDi - 115 hk

Life

Manuell, 6-växlad

*****

184.900 kr

1.6 CRDi - 115 hk

Trend

Manuell, 6-växlad

*****

204.900 kr

1.6 CRDi - 115 hk

Premium

Manuell, 6-växlad

*****

229.900 kr

1.6 CRDi - 136 hk

Trend

Automat, 7-växlad DCT

*****

219.900 kr

1.6 CRDi - 136 hk

Premium

Automat, 7-växlad DCT

*****

244.900 kr

1.6 CRDi - 136 hk 4WD

Trend

Automat, 7-växlad DCT

*****

234.900 kr

1.6 CRDi - 136 hk 4WD

Premium

Automat, 7-växlad DCT

*****

259.900 kr

Diesel
Euro NCAP

Rekommenderat kundpris

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka

Standard

5 års lackgaranti

Metallicklack

4.900 kr

12 års garanti mot genomrostning

Metallicklack (Pearleffekt, speciallack)

5.900 kr

Tvåfärgad exteriörfärg (inte med Sunroof)

8.900 kr

Dato: 29.01.2019 - Version-nr.: 1
Alla priser är exkl metalliclack
Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar utan förvarning. Med reservation för tryckfel.
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare
till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

0 kr

Utrustningsnivå

Färger

Life

Interiör färge

·3
 .5” supervision display i instrumentgrupp
TFT LCD

· Förarstol ställbar i höjd

Svart (standard)

·6
 x airbags

· HAC, backstartassistans

Tvåfärgad exteriörfärg

· Armstöd fram
· Audio 4.0 Mono LCD screen w. USB, AUX &
Bluetooth
· Autobroms (AEB) med detektering av
fotgängare och fordon

· ISG, start & stopp

Phantom Black

· LED varselljus
· Luftkonditionering, manuell

· Autolight-funktion för automatisk växling
mellan varsel- och halvljus

· Läderklädd ratt & växelspaksknopp

·E
 lfönsterhissar fram & bak

· Rattknapparför styrning av ljudsystem och bluetooth

·E
 luppvärmd ratt

· Stålfälgar 16” med hjulsida

·E
 luppvärmda stolar fram

· Trailer-paket (Endast diesel)

·E
 xtra värmare av PTC- typ (endast diesel)

· Trötthetsvarnare

· Farthållare/begränsare

· Utvändiga backspeglar och dörrhandtag lackerade
i bilens färg

· Filhållningsassistans
(LKAS) och -varning (LDWS)

· Utvändiga backspeglar; uppvärmda med integrerad
blinkers

·F
 järrstyrt centrallås

· Varning för låg spolarvätska

Dark Knight
Standard

Galactic Grey (R3G)

Metalliclack

Chalk White (P6W)

Lake Silver (SS7)

Trend
· Life spec. +

Pulse Red (Y2R)

· 7 ” touch screen

· Elhissar fram; autofunktion förare

· Apple Carplay

· Förvaringsficka i framstolarnas ryggstöd

· Automatisk klimatanläggning; 1 zon, med
anti-fog funktion

· Glasögonhållare

· Automatiskt avbländbar backspegel

· Illumination light baksäte

· Backkamera

· Lättmetallfälgar 17”

· Bagagenät

· Parkeringssensor bak

·B
 lind spot detection - Varning för korsande
trafik vid backning

· Regnsensor

·D
 imljus fram

· Smartkey

·D
 rivemode select (Endast DCT)

· Solskydd med täckt spegel, förar- och passagerarsida

·D
 örrhandtag interiört; kromfinish

· Svankstöd; förare

·E
 lektriskt infällbara yttre backspeglar

· Takrails

Premium

Acid Yellow (W9Y)

Blue Lagoon (Z3U)

Pearleffekt

Dark Night (YG7)

Tangerine Comet (TA9)

· Life spec. +
· Trend spec. +
·4
 ,2” supervision display i instrumentgrupp
LCD

· Krell Premium sound system

·8
 ” touch screen m. DAB+ & navigationssystem

· Kromdetaljer sidolinje

·B
 akre skid plate i silverfinish

· LED bakljusgrupp

·B
 i-LED strålkastare med statiskt kurvljus

· Lättmetallfälgar 18”

·G
 rill; Svart & krom

· Parkeringssensorer fram

·H
 ead up display

· Tonade rutor

· Helljusasstistent

· Trådlös mobilladdare

Dato: 29.01.2019 - Version-nr.: 1
Alla priser är exkl metalliclack
Hyundai Sverige förbehåller sig rätten till ändringar utan förvarning. Med reservation för tryckfel.
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyundai-handlare
till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Ceramic Blue (SU8)

Phantom Black (MZH)

