Hyundai KONA electric

Electric
Motor

Utrustningsnivå

Växellåda

Rekommenderat kundpris

100 kW / 39 kWt

Trend

Automatik

359.900 kr

150 kW / 64 kWt

Trend

Automatik

409.900 kr

150 kW / 64 kWt

Premium

Automatik

444.900 kr

Garanti

Lack

5 års nybilsgaranti med fri körstracka

Standard

5 års lackgaranti

Metalliclack

4.900 kr

8 års batterigaranti (upp till 20.000 mil)

Metalliclack (Pearleffekt, seciallack)

5.900 kr

12 års garanti mot genomrostning

Datum: 2019-07-01 - Version-nr.: 2
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

Trend

Interiörfärge

· 17” lättmetallfälg med fälgsida i plast

· Körprogram, EcoPlus/Eco/Normal och Sport

Svart (standard)

· 39 kWh eller 64kWh batteri

· Lackerade stötfångare, dörrhandtag och ytterbackspeglar

Grå/Blå (endast m. delläder-läder)

· 4x elfönsterhissar m. autofunktion förare & passagerare
fram

· LED bakljusgrupp

· 6 airbags

· LED varselljus

· Adaptiv farthållare

· Luftvärmepump med invändig kondensor

Dark Knight

· Aktiv filhållningsassistans och -varning

· Mediaskärm 7” med Apple CarPlay

Chalk White

· Aluminium-pedaler

· Multifunktionsratt

· Armstöd fram

· Parkeringssensorer fram & bak

· Autobroms, assisterar inbromsning vid kollisionsrisk m.
detektering av fotgängare och fordon

· Privacy glass

· Autodefog-funktion, fuktsensor för automatisk luftstyrning till vindruta

· Rattpaddlar för nivå av retardation/bromsenergiåtervinning

· Autolight

· Regnsensor

· Automatisk klimatanläggning; 1 zon

· Smart key

· Automatiskt avbländbar backspegel

· SuperVision 7” display i instrumentgrupp

· Backkamera med dynamiska guidelinjer, visning i
mediaskärm

· Svankstöd förarstol

· Bluetooth

· Takrails

· Döda vinkelvarnare - varning för korsande trafik vid
backning

· Trötthetsvarnare för föraren

· Elektrisk handbroms

· Värme framsäten

· Elmanövrerade ytterbackspeglar; uppvärmda samt
elektrisk infällbara

· Värme ratt

· Förarsäte justerbart i höjd

· Ytterbackspeglar med LED-blinkers

Tvåfärgad exteriörfärg
Phantom Black

Standard

Rekommenderade färger
Galactic Grey (R3G)
Interiör:
Tak/speglar :

Metalliclack
Pulse Red (Y2R)
Interiör:
Tak/speglar :
Chalk White (P6W)
Interiör:
Tak/speglar :
Acid Yellow (W9Y)
Interiör:
Tak/speglar :
Pearleffekt

· Glasögonhållare

Tangerine Comet (TA9)
Interiör:
Tak/speglar :

· ICCB laddkabel
Premium
· Trend specs. +

Dark Knight (YG7)
Interiör:
Tak/speglar : Exteriörfärg

· 64 kWh batteri

· Heljusassistent

· Automatisk skyltigenkänning

· KRELL premium ljudsystem

· Bi-LED strålkastare

· Läderklädsel med ventilerade säten

· Elmanövrerade säten förare samt passagerare fram

· Navigationssystem med 8” mediaskärm, inkl.
DAB +

· Head-Up display, visar varningar och information i
förarens synfält

· Qi-laddplatta för sladdlös laddning av mobiltelefon

Tillägg

Ceramic Blue (SU8)
Interiör:
Tak/speglar :

Pris

· Deluxepakke: Bi-LED strålkastare m. heljusassistent, delläderklädsel, navigationssystem
med 8” mediaskärm, inkl Apple Carplay och Live services, DAB+ och KRELL ljudsystem
(endast Trend)

19.900 kr

· Sunroof (inte med tvåfärgad exteriörfärg)

7.900 kr

· Tvåfärgad exteriörfärg (inte med sunroof )

8.900 kr

Datum: 2019-07-01 - Version-nr.: 2
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.

