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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΤ ΚΑΙ ΦΠΑ
(ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ)

ΧΡΕΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

H51033
H51034
H51035
H51036
H51037

KONA HYBRID PREMIUM
KONA HYBRID PREMIUM +SMART PACK
KONA HYBRID PREMIUM PLUS
KONA HYBRID PREMIUM PLUS +SMART PACK
KONA HYBRID DISTINCTIVE

24.490 €
25.090 €
25.590 €
26.190 €
27.590 €

500 €
500 €
500 €
0€
500 €

•
•
•
•
•

5 Χρόνια εργοστ. εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων
5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
5 Χρόνια δωρεάν ετήσιος τεχνικός έλεγχος
5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής
8 Χρ./160.000χλμ εργοστ. εγγύηση Υβριδικής Μπαταρίας

Το KONA Hybrid συνδυάζει την πιο πολυβραβευμένη SUV σχεδίαση, με την πλέον προηγμένη και απολαυστική πλήρη
υβριδική τεχνολογία, ήδη δοκιμασμένη και βραβευμένη από το Hyundai Ioniq, με πολλαπλές διακρίσεις Car of the Year
σε πλείστες βορειοευρωπαϊκές αγορές. Ένας θερμικός βενζινοκινητήρας 1.6 λίτρων, ένας ισχυρός ηλεκτροκινητήρας
και μία τελευταίας τεχνολογίας αυτοφορτιζόμενη μπαταρία, προσφέρουν με ευφυή τρόπο συνδυαστική ισχύ 141 ίππων
με πλούσια ροπή 265Nm. Και όλα αυτά, με την εξαιρετική απόκριση ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι. Ποτέ άλλοτε η υβριδική οδήγηση δεν ήταν τόσο απολαυστική όσο σήμερα!
Προικισμένο με πλούσιους χώρους για όλους τους επιβάτες, το KONA Hybrid παρουσιάζει τεχνολογίες αιχμής και στον
τομέα της ασφαλούς οδήγησης, όχι μόνο μέσα από το προηγμένο πακέτο S-10 τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας,
αλλά και με την
συνδεσιμότητας. και προικισμένο με εξαιρετική εργονομία εργονομία H γνωστή βραβευμένη σχεδίαση για τα διπλά
εμπρός φωτιστικά σώματα, η εμπνευσμένη από το ice hockey περιμετρική προστατευτική «πανοπλία», το επιβλητικό
πλάτος και το εξαιρετικά μακρύ μεταξόνιο που εξασφαλίζει μέγιστη άνεση και εσωτερική ευρυχωρία, τώρα
συνδυάζεται με την ηλεκτροκίνηση!
Το νέο KONA HYBRID ήρθε για να μείνει! Από την αυτοφορτιζόμενη μπαταρία, που φορτίζει κάθε φορα που φρενάρετε
, τροφοδοτείται ένας 43,5PS ηλεκτροκινητήρας που προσθέτει ισχύ στον βενζινοκινητήρα όποτε κριθεί αναγκαίο
χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση και μέχρι συνολική συνδυαστική ισχύ 141 PS και μέγιστη ροπή 256 Nm!

