
Kona T-GDI 120 88 kW 6 st. man Kona
Základní cena: 399 990 Kč

Shrnutí

Model
Kona

399 990 Kč (základní cena)

Motorizace
T-GDI 120 88 kW 6 st. man
0 Kč

Barva
Galaxy Gray *

0 Kč

Interiér
Černo-šedý

0 Kč

Stupeň výbavy
Kona
0 Kč

16" ocelová kola, pneumatiky 205/60 R16
Sada na opravu pneumatik 
LED denní světla, nárazníky, kliky dveří v barvě vozu
Boční LED blikače integrované ve zpětných zrcátkách, zadní LED brzdové světlo
ve spojleru
Projektorové přední světlomety
Tónovaná skla, zadní spojler
Metalický lak Velvet Dune / Galaxy Grey
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční airbagy vpředu,
okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky
Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový
asistent BA + stabilizační systém ESC
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA, systém sledování únavy řidiče
DAW
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku
(Isofix)
Anatomicky tvarovaná sedadla s látkovým čalouněním, prémiové látkové
čalounění pro Style
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant
Monitorování tlaku v pneumatikách, funkce komfortního blikání - trojblik
Elektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové ovládání u řidiče pro
Style a vyšší)
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Automatické světlomety (světelný senzor)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, dva sklopné klíče
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, automatické uzamčení vozu
při rozjezdu
Manuální klimatizace
Tempomat s omezovačem rychlosti, alarm, imobilizér
Přístrojový panel s 3,5" TFT LCD displejem, palubní počítač 
ISG - stop and go systém 
Asymetricky dělená a sklopná zadní sedadla (60:40)
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem, osvětlení
zavazadlového prostoru
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HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Czech Republic
Tel.: +420 222 334 399, Fax: +420 251 025 499
www.hyundai.cz

Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.
* Obrázek vozu v této barvě není bohužel dostupný.
*** Dostupné pouze pro vybrané skladové vozy.
**** Akční nabídka se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané do 30. 4. 2018 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě
využití bezkonkurenčního Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. Neplatí pro velkoodběratele.

Integrovaný audio systém s 5" displejem + USB, AUX + 6 reproduktorů
Ovládání audiosystému na volantu 
Bluetooth handsfree
5 let záruka bez omezení ujetých km
5 let asistenční služby
5 let kondičních prohlídek

Příplatková výbava

Celková cena příplatkové výbavy: 0 Kč

Příslušenství
Bezpečnostní sada + 1 199 Kč

Sada velurových autokoberců + 1 290 Kč

Celková cena příslušenství: + 2 489 Kč

Ceníková cena: 402 479 Kč


