KONA Hybrid

Modell och version
Hybrid bensin
Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

Förbrukning*

CO2*

1.6 GDi 141hk

Pure

1.6 GDi 141hk

Essential

1.6 GDi 141hk

Advanced

Rek. kundpris

Automat, 6-växlad

4.9 l/100km

112

249 900 kr

Automat, 6-växlad

4.9 l/100km

112

279 900 kr

259 900 kr

Automat, 6-växlad

5.0 l/100km

113

299 900 kr

279 900 kr

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körsträcka

Standard

Rek. lanseringspris**

0 kr

1 års vägassistans

Metalliclack

6 900 kr

5 års lackgaranti

Pärleffekt

6 900 kr

8 års batterigaranti eller 160 000 km
12 års garanti mot genomrostning
*WLTP-standard
**Kampanjen gäller till och med 2021-08-31

Datum: 2021-02-23 – Version-nr.: 1
Alla priser är inklusive moms och 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.

Utrustningsnivå

Exteriörfärger

Pure

Standard

· 1 USB-laddare fram & 12V-uttag

· Filhållningsassistans, aktiv (LKA)

· 16” aluminiumfälgar

· Fjärrstyrt centrallås

· 4,2” instrumentering

· Höjdjusterbart förarsäte (manuell)

· 6 airbags

· Invändiga dörrhandtag i metall-look

· 6:4 delbart baksäte

· ISOFIX yttre baksäten

· 8” pekskärm med DAB

· Körlägesväljare

· ABS, ESC, HAC

· LED-positionsljus

· Anti-fog

· LED-varselljus

· Autobroms m. detektering av fordon och
fotgängare (FCA)
· AutoLight för aut. växling mellan varseloch halvljus

Dive in Jeju (UTK)

Bild
kommer

Ignite Flame (MFR)

· Läderklädd ratt m. värme
· Läderklädd växelspaksknopp

· Automatisk klimatanläggning 1-zon

· Mugghållare fram

· Backkamera

· Multifunktionsratt

· Bagagerumsbelysning

· Multijusterbar ratt

· Bagagerumsnät

· Rattpaddlar

· Barnlås (manuell)

· Sidoblinkers integrerade i backspeglar

· Bluetooth

· Skivbromsar bak 15”

· Dimljus bak

· Skivbromsar fram 16”

· Däckreparationssats

· Solglasögonhållare

· Däcktrycksvarning (TPMS)

· Solskydd fram m. spegel

· eCall

· Strålkastare av projektionstyp

· Elektronisk parkeringsbroms

· Takrails

· Elmanövrerade fönsterhissar fram och bak

· Apple CarPlay™ & Android Auto™

· Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar

· Textilklädsel

· Eluppvärmda stolar fram

· Varningssystem för glömt barn 2:a raden

· Farthållare

· Ventilation 2:a raden

Atlas White (SAW)

Pärleffekt

Phantom Black (MZH)

Dark Knight (YG7)

Pulse Red (Y2R)

Misty Jungle (Y7H)

Metalliclack

Essential
· Pure-utrustning +

· Förberedd för dragkrok

· 10,25” TFT LCD instrumentering

· Förvaringsfickor på ryggstöden

· Adaptiv farthållare med Stop&Go

· Höjdjusterbart passagerarsäte (manuell)

· Autobroms m. detektering av fordon,
cyklister och fotgängare (FCA)

· Parkeringssensorer bak

· Automatiskt avbländbar innerbackspegel (ECM)

· Regnsensor

· Dimljus fram

· SmartKey

· Elektriskt infällbara ytterbackspeglar

· Svankstöd förare (el)

Datum: 2021-02-23 – Version-nr.: 1
Alla priser är inklusive moms och 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.

Cyber Gray (C5G)

Galactic Grey (R3G)

Surfy Blue (V7U)

Utrustningsnivå

Interiörfärger

Advanced

Pure/Essential/Advanced

· Essential-utrustning +

· Head Up display

· 1 extra USB fram

· KRELL Premium ljudsystem

· 10,25” TFT LCD pekskärm m. navigationssystem

· LED-bakljus

· Advanced designpaket inkl: grill i svart högglans,
silverfärgad skid plate, svart dörrlist och svart
hjulram

· LED-strålkastare hel- och halvljus

· BlueLink®

· Parkeringssensorer fram och bak

· Dödavinkelvarnare m. varning för korsande
trafik vid backning

· Tonade rutor bak

· Framruta med solband

· Trådlös mobilladdare

Svart 1-tons (TRY)
Textil
Deluxpaket
Svart 1-tons (TRY)
Läder

Svart / Beige (MTU)
Läder

Fabriksmonterad extrautrustning
Essential
· Tonade rutor: Framruta m. solband & tonade rutor bak

Svart / Khaki (YFX)
Läder

2 500 kr

· Trådlös mobilladdare

2 900 kr

· Tvåtonslack (ej tillsammans med sollucka)

6 900 kr

· 18” aluminiumfälgar med Michelin-däck

6 900 kr

· Sollucka (ej tillsammans med tvåtonslack)

9 900 kr

· Teknikpaket: 10,25” pekskärm m. navigationssystem, skyltavläsare,
motorvägsassistans (HDA), BlueLink® & trådlös mobilladdare

15 900 kr

· Deluxpaket: Läderklädsel, elmanövrerade & ventilerade framsäten

17 900 kr

Fälgar
16” aluminiumfälgar

Advanced
· Förarassistanspaket: Fotlampa fram i LED, mugghållare fram med glidlock,
skyltavläsare & motorvägsassistans (HDA)

3 900 kr

· Tvåtonslack (ej tillsammans med sollucka)

6 900 kr

· 18” aluminiumfälgar (Michelindäck)

6 900 kr

· Sollucka (ej tillsammans med tvåtonslack)

9 900 kr

· Deluxpaket: Läderklädsel, elmanövrerade & ventilerade framsäten

17 900 kr
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18” aluminiumfälgar

