KONA Hybrid
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΤ ΚΑΙ ΦΠΑ
(ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ)

ΧΡΕΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

H51300
H51310
H51320

KONA HYBRID 141ps 6-DCT PREMIUM
KONA HYBRID 141ps 6-DCT PREMIUM PLUS
KONA HYBRID 141ps 6-DCT DISTINCTIVE

24.790 €
26.390 €
28.090 €

500 €
500 €
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 ανανεωμένο KONA Hybrid διαθέτει 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 Full Hybrid τρόπο, συνδυαστική ισχύ
141 ίππων με πλούσια ροπή 265Nm και μικτή κατανάλωση 4,9-5,1 lt/100km με τα νέα αυστηρότερα κριτήρια WLTP.
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!
Ήδη πολυβραβευμένο για τη σχεδίασή του, στη νέα Facelift 2021 εκδοχή του γίνεται ακόμη κομψότερο και
εκλεπτυσμένο, διατηρώντας το επιβλητικό πλάτος και ένα εξαιρετικά μακρύ μεταξόνιο που εξασφαλίζει μέγιστη
άνεση και εσωτερική ευρυχωρία, με αυξημένο χώρο αποσκευών 374 lt. Το πανίσχυρο άκαμπτο πλαίσιο, κατά 52%
από ατσάλι Hyundai Steel εξαιρετικά υψηλής αντοχής UHSS (Ultra High Strength Steel), καθώς και η στάνταρ πίσω
ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων Multi-link, προσφέρουν στιβαρή οδήγηση και αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια 5
αστέρων. Η εξαιρετική ποιότητα υλικών και συναρμογής συναντά πρωτοποριακές τεχνολογίες άνεσης, ενεργητικής
ασφάλειας και προηγμένης συνδεσιμότητας που ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό – όπως το Lane Following Assist
είτε η, ασύρματη πλέον, σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay.
Εντυπωσιακή είναι και η ψηφιοποίηση του εσωτερικού. Επιπρόσθετα από τη νέα πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων
10,25’’, η οθόνη πολυμέσων και πλοήγησης 10,25’’ του ΚΟΝΑ Hybrid διαθέτει τεχνολογίες προνοητικής
εξοικονόμησης καυσίμου ECO-DAS, αλλά και τις προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής BlueLink® για απομακρυσμένο
έλεγχο και εντοπισμό του αυτοκινήτου, συνέχιση της πλοήγησης στο κινητό (last mile navigation), προσθήκη
προορισμών από το ημερολόγιο του κινητού στο αυτοκίνητο, πληροφορίες χώρων και τιμών στάθμευσης σε
πραγματικό χρόνο, ώστε η εμπειρία του νέου ΚΟΝΑ Hybrid να γεμίζει την καθημερινότητά σας με διαρκείς
ευχάριστες εκπλήξεις.

