
KONA / KONA Electric

Αξεσουάρ



Γιατί αξίζετε το γνήσιο!

Γνήσια Πατάκια
- Ποικιλία υλικών ανάλογα με τις προσδοκίες σας
- Σχεδιασμένα για τέλεια εφαρμογή
- Ανθεκτικές οπές σταθεροποίησης και αντιολισθητική βάση

Γνήσιοι Κοτσαδόροι
- Εξαντλητικά δοκιμασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για 
   τους κατασκευαστές αυθεντικών εξαρτημάτων (ΟΕΜ)
- Πιστοποιήσεις CARLOS BC για μεταφορείς ποδηλάτων και 
   CARLOS TC για ρυμούλκηση τρέιλερ και τροχόσπιτων με  
   απόλυτη ασφάλεια
- Διαδικασία βαφής E-coat για αποτελεσματική αντισκωριακή
   προστασία

Γνήσιες Μπάρες Οροφής
- Σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν τη μεταφορική ικανότητα του αυτοκινήτου σας.
- Ειδικός αεροδυναμικός σχεδιασμός για λιγότερο θόρυβο
- Εξαντλητικά δοκιμασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις  
  προδιαγραφές για τους κατασκευαστές αυθεντικών εξαρτημάτων (ΟΕΜ)

Γνήσιες Ζάντες
- Σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις των αυθεντικών εξαρτημάτων (ΟΕ).
- Δομική αντοχή εγγυημένη από εξαντλητικές δοκιμές

Τα αξεσουάρ αυτού του καταλόγου τοποθετούνται στα KONA με απλούς κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), τα υβριδικά (HEV), 
μοντέλα 2018 (ΜΥ18) και 2021 (ΜΥ21) (σελ. 1 ως 25) και στα ηλεκτρικά ΚΟΝΑ (EV), μοντέλα 2019 (ΜΥ19) και 2021 (ΜΥ21) (σελ. 26 
ως 31). Δείτε τους σχετικούς πίνακες για τις ακριβείς συμβατότητες στις σελίδες 24, 25 και 31 αντίστοιχα.

Σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν τέλεια, τα Γνήσια Αξεσουάρ Hyundai κατασκευάζονται 
και δοκιμάζονται με τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές όπως το νέο σας KONA. Έτσι δε 
ρισκάρετε ποτέ για την ποιότητα και την αντοχή τους. Γιατί το αξίζετε!
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Επιλέξτε!

Το ξεχωριστό, καινούριο KONA σας κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση 
για το πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Επιλέξτε τα Γνήσια Αξεσουάρ 
που εξασφαλίζουν ότι το απολαμβάνετε στο μέγιστο. Ένα μικρό 
SUV που έχει και στυλ, αλλά και θράσος!
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Φωτισμός δαπέδου LED, λευκός, μπροστά

Φωτισμός δαπέδου LED, λευκός, πίσω

Φωτισμός δαπέδου LED, μπλε, μπροστά

Φωτισμός δαπέδου LED, μπλε, πίσωΦωτισμός εισόδου LEDΦωτισμός εισόδου LED με σήμα ΚΟΝΑ

Φωτισμός εισόδου LED με σήμα Hyundai

Δημιουργήστε το!
Προσθέστε μια προσωπική πινελιά με αυτά τα αξεσουάρ styling. Εκπλήξτε τους πάντες με τη 
μοναδική εμφάνιση του δικού σας KONA.

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου αποσκευών
Όσο κι αν είναι το σκοτάδι, με αυτό το φωτισμό θα βρείτε 
εύκολα αυτό που ψάχνετε και δε θα φοβάστε πού πατάτε.
99652ADE00

Φωτισμοί εισόδου LED
Πολύ σικάτοι και πρακτικοί, φωτίζουν το έδαφος όταν ανοίγετε τις 
μπροστινές πόρτες. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μπορείτε 
να επιλέξετε φωτισμό που προβάλει στο έδαφος το σήμα της 
Hyundai ή το λογότυπο ΚΟΝΑ.
99651ADE00 (απλό φως, για την τοποθέτηση απαιτεί και το κιτ 
καλωδίωσης 99651ADE90)
99651ADE00H (σήμα Hyundai, για την τοποθέτηση απαιτεί και το 
κιτ καλωδίωσης 99651ADE90)
J9651ADE00 (λογότυπο ΚΟΝΑ)

Φωτισμός δαπέδου LED
Κρυφός φωτισμός δαπέδου, σας δίνει ένα θερμό, πολυτελές καλοσώρισμα.  Με το 
άναμμα της μηχανής ο φωτισμός σιγοσβήνει. Διαθέσιμο σε μπλε και λευκή απόχρωση.
Η πίσω σειρά τοποθετείται μόνο σε συνδυασμό με τη μπροστινή. 
99650ADE20  (Μπλε, μπροστά)
99650ADE20W (Λευκό, μπροστά)
99650ADE31 (Μπλε, πίσω)
99650ADE21W   (Λευκό, πίσω)

Σπορ πεντάλ
Μεταλλικά πεντάλ, για πιο σπορ εμφάνιση 
και πιο γερό πάτημα (δεν απεικονίζονται).
J9F05AK200  (για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)
J9F05AK300 (για χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων)

6 7

StylingStyling



Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών
Μια γοητευτική λεπτομέρεια από γυαλιστερό ή ματ ανοξείδωτο 
ατσάλι, προσφέρει ένα στυλάτο τελείωμα στην πόρτα των 
αποσκευών.
J9491ADE10ST (ματ) 
J9491ADE00ST  (γυαλιστερή)

Διακοσμητική λωρίδα προφυλακτήρα
Καλύπτει όλο το πάνω μέρος του προφυλακτήρα με μια όμορφη 
λωρίδα από ανοξείδωτο ατσάλι, σε γυαλιστερή ή ματ υφή. 
Μόνο για ΜΥ18 ICE.
J9274ADE10ST (ματ)
J9274ADE00ST (γυαλιστερή)

Διακοσμητικά μαρσπιέ
Επειδή η πρώτη εντύπωση μετράει, καλοσωρίστε τους επιβάτες 
σας με αυτές τις προστατευτικές λωρίδες από ανοξείδωτο 
ατσάλι με το λογότυπο του KONA.
J9450ADE00ST (Σετ των 4)

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών, ματ

Διακοσμητική λωρίδα πίσω προφυλακτήρα, ματΔιακοσμητικά μαρσπιέ

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας αποσκευών, γυαλιστερή

Διακοσμητική λωρίδα πίσω προφυλακτήρα, γυαλιστερή

Συνδυασμός γυαλιστερών διακοσμητικών λωρίδων πόρτας αποσκευών και προφυλακτήρα 
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3. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ 4. Ζάντα αλουμινίου 17” Halla1. Ζάντα αλουμινίου 16” κιτ 2. Ζάντα αλουμινίου 16” κιτ 
(μόνο για υβριδικά)

6. Ζάντα αλουμινίου 17”

13. Μπουλόνια κλειδώματος με 
κλειδί

Θήκες αποθήκευσης τροχών
Πολύ χρήσιμες αν εναλλάσσετε καλοκαιρινούς με χειμερινούς 
τροχούς. Πολύ ανθεκτικές, με εργονομικό σχεδιασμό για 
ευκολία και καθαριότητα στη μεταφορά και την αποθήκευση. 
Έχουν και ειδική θήκη για μπουλόνια. Διατίθενται σε 4άδα σε 
ένα μέγεθος, κατάλληλες για τροχούς μέχρι 255/45 R20.
99495ADB00

Οι κωδικοί αφορούν σκέτες ζάντες, χωρίς ελαστικά.
Τα “κιτ” περιλαμβάνουν καπάκι και μπουλόνια.

Χαρακτηρίστε το!
Επιλέξτε μία από τις γνήσιες ζάντες αλουμινίου και δώστε στο KONA σας πιο κομψή ή πιο ζωηρή εμφάνιση.

8. Ζάντα αλουμινίου 18” κιτ 
(μόνο για υβριδικά)

9. Ζάντα αλουμινίου 18”

5. Ζάντα αλουμινίου 17”

7. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ 11. Τάσια για ατσάλινες ζάντες 16”

1. Ζάντα αλουμινίου 16” κιτ
Με 5 διπλές ακτίνες, ασημί, 
6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 
205/60 R16.
J9F40AK100

2. Ζάντα αλουμινίου 16” κιτ
Με 5 ακτίνες, 6.5Jx16, κατάλληλη 
για ελαστικά 205/60 R16. Μόνο 
για υβριδικά.
CMF40AK000

3. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ
Με 10 διπλές ακτίνες, ασημί, 
7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 
215/55 R17.
J9F40AK200

4. Ζάντα αλουμινίου 17” Halla
Με 10 ακτίνες, ασημί, 7.0Jx17, 
κατάλληλη για ελαστικά 215/55 
R17. Περιλαμβάνει καπάκι, δεν 
περιλαμβάνει μπουλόνια.
A4400ADE01

5. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ
Με 5 ακτίνες, 7.0Jx17, κατάλληλη 
για ελαστικά 215/55 R17.
J9F40AK040

6. Ζάντα αλουμινίου 17”
Με 5 διπλές ακτίνες, ασημί, 
7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 
215/55 R17.
Q4400ADS07H

7. Ζάντα αλουμινίου 18” κιτ
Με 5 διπλές ακτίνες, δίχρωμη, 
7.5Jx18, κατάλληλη για ελαστικά 
235/45 R18.
J9F40AK300

8. Ζάντα αλουμινίου 18”
7.5Jx18, κατάλληλη για ελαστικά 
235/45 R18. Μόνο για υβριδικά.
CMF40AK010

9. Ζάντα αλουμινίου 18” κιτ
Με 5 διπλές ακτίνες, 7.5Jx18, 
κατάλληλη για ελαστικά 235/45 
R18.
J9F40AK050

10. Ατσάλινη ζάντα 16”
6.5Jx16, κατάλληλη για ελαστικά 
205/60 R16. Ιδανική για χειμερινά 
ελαστικά.
J9H40AK00 (δεν απεικονίζεται)

11. Τάσια για ατσάλινες ζάντες 
16”
Από υψηλής ποιότητας πλαστικό, 
σε σετ 4 τεμαχίων.
J9F40AK990

12. Ατσάλινη ζάντα 17”
Με 10 ακτίνες, βαμμένη ασημί, 
7.0Jx17, κατάλληλη για ελαστικά 
215/55 R17. Ιδανική για χειμερινά 
ελαστικά. Περιλαμβάνει καπάκι, 
δεν περιλαμβάνει μπουλόνια.
J9401ADE00

13. Μπουλόνια κλειδώματος 
ζάντας με κλειδί
Ένας αποτελεσματικός και 
αξιόπιστος τρόπος να 
προστατέψετε τις ζάντες σας από 
την κλοπή.
99490ADE50

14. TPMS - Βαλβίδες-αισθητήρες 
πίεσης ελαστικών
Μείνετε ήσυχοι για την ασφάλεια 
και τη σωστή αίσθηση στην 
οδήγηση ελέγχοντας ανά πάσα 
στιγμή την πίεση των ελαστικών. 
Σε σετ των 4.
F2F40AK990 (δεν απεικονίζεται)

12. Ατσάλινη ζάντα 17”
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Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ, μοντέλα 400 & 600
Η λύση για δραστήριες χειμερινές διακοπές. Φορτώστε εύκολα 
και γρήγορα τον εξοπλισμό σας και κλειδώστε τον για ασφάλεια. 
Το μοντέλο 400 χωράει 4 ζευγάρια σκι και 2 σνόουμπορντ, το 
μοντέλο 600 6 και 4 αντίστοιχα.
99701ADE00 (600)
99701ADE10 (400)
99701ADE90 (Κιτ προσαρμογής σε ατσάλινες μπάρες οροφής)

Μπαγαζιέρα οροφής μοντέλο 330
Αεροδυναμική, στιβαρή, εύκολη στην τοποθέτηση και ανθεκτική 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σας προσφέρει επιπλέον χώρο 
όποτε τον χρειάζεστε. Ανοίγει και από τις δύο πλευρές και 
κλειδώνει για ασφάλεια. Διαστάσεις: 144 x 86 x 37,5cm. 
Χωρητικότητα: 330Lt / 75Kg (στην οροφή του KONA ως 61Kg). 
Παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα το μέγιστο φορτίο οροφής του 
αυτοκινήτου σας.
99730ADE10

Μπάρες οροφής, αλουμινένιες
Βρείτε περισσότερο χώρο για τις περιπέτειές σας. Αυτές οι 
ελαφριές μπάρες εφαρμόζουν εύκολα στις ράγες οροφής του 
KONA. Το μέγιστο φορτίο οροφής του αυτοκινήτου είναι 80kg, 
περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων.
J9211ADE00AL 

Μπάρες οροφής, ατσάλινες
Εύκολες στη χρήση και αξιόπιστες, γίνονται βάση για τα φορτία 
της επιλογής σας. Σχεδιασμένες ειδικά για τις ράγες οροφής του 
KONA. Το μέγιστο φορτίο οροφής του αυτοκινήτου είναι 80kg, 
περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων.
J9211ADE00ST

Μεταφορέας ποδηλάτου Active
Δένει εύκολα το σκελετό και τις ρόδες και μεταφέρει ως 17kg, 
ενώ έχει και ασφαλές κλείδωμα.
99700ADE10 (περιλαμβάνει αντάπτορα για τις ατσάλινες 
μπάρες)

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro
Ακόμα πιο εύκολη μεταφορά με μια κορυφαία βάση. Δένετε το 
σκελετό και μετακινείτε οριζόντια το ποδήλατο στην οροφή με 
το ένα χέρι, με περιστροφικά χερούλια. Μεταφέρει ως 20kg και 
κλειδώνει με ασφάλεια.
99700ADE00
99700ADE90 (κιτ προσαρμογής για τις ατσάλινες μπάρες)

Φορτώστε το!
Το KONA σας είναι φτιαγμένο για να το απολαμβάνετε. Δώστε του πρόσθετες δυνατότητες μεταφοράς, 
ανάλογα με τις ανάγκες σας..

Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ, μοντέλo 600 Μπάρες μεταφοράς σκι και σνόουμπορντ, μοντέλo 400

Μπαγαζιέρα οροφής μοντέλο 330 Μπάρες οροφής, ατσάλινες

Μπάρες οροφής, αλουμινένιες Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Active

Μπάρα μεταφοράς ποδηλάτου Pro
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Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόροΚιτ καλωδίωσης κοτσαδόρουΑναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου 
αποσκευών

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών
Εφαρμόζει ανάμεσα στο πίσω κάθισμα και την οροφή. Πολύ χρήσιμο όταν μεταφέρετε 
πολλές αποσκευές ή ένα κατοικίδιο ζώο. Δεν εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού προς 
τα πίσω.
J9150ADE00

Αναδιπλούμενη πολλαπλή θήκη χώρου 
αποσκευών
Βάλτε σε τάξη και κρατήστε σταθερά 
ψώνια ή άλλα μικροπράγματα, 
μεταφέρετέ τα όπου θέλετε και μετά 
διπλώστε τη θήκη για να μην πιάνει 
χώρο. Με το σήμα της Hyundai.
99123ADE00

Μεταφορέας ποδηλάτων για κοτσαδόρο
Μεταφέρει ως δύο ποδήλατα με μέγιστο 
φορτίο τα 60kg. Διαθέτει μηχανισμό 
δίπλωσης για να επιτρέπει την πρόσβαση 
στο χώρο αποσκευών χωρίς να 
αφαιρούνται τα ποδήλατα. Κλειδώνει για 
αυξημένη αντικλεπτική προστασία. Έχει 
πρίζα 13 επαφών.
E823055001

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος
Από υψηλής ποιότητας ατσάλι, 
ανθεκτικός στη διάβρωση, με εύκολη 
τοποθέτηση και αφαίρεση. Μέγιστο 
φορτίο για μεταφορά ποδηλάτων 75kg. 
Πιστοποιημένος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές UNECE 55R και 
ISO9227NSS και σύμφωνος με τις 
απαιτήσεις για μεταφορά ποδηλάτων και 
τρέιλερ (CARLOS, TC, BC).
J9281ADE00 (ΜΥ18)
J9281ADE50 (ΜΥ21)
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Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου
Για την εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι φίσες της καλωδίωσης του αυτοκινήτου και μια πολυλειτουργική μονάδα που ενισχύει τα 
απαραίτητα σήματα. Συμβατή με απλές και LED λάμπες, παρέχει ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης στα φλας ή τα φώτα 
φρένων του τρέιλερ. Επίσης παρέχει ηχητική προειδοποίηση αν σπάσει κάποια λάμπα. Όταν συνδέεται τρέιλερ, το πίσω φως ομίχλης 
απενεργοποιείται αυτόματα. Διαθέσιμο είτε με πρίζα 7 επαφών με οπές απορροής για αποφυγή συσσώρευσης νερού είτε με 
αδιάβροχη πρίζα 13 επαφών. Το σύστημα των 13 επαφών μπορεί να διαχειριστεί όλες τις λειτουργίες των σύγχρονων τροχόσπιτων. 
Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μπορείτε να παραγγείλετε επέκταση.

Για οχήματα χωρίς αναμονή σύνδεσης:
J9621ADE00CP (ICE MY18, 13 επαφών)
J9620ADE00CP (ICE MY18, 7 επαφών)

Για οχήματα με αναμονή σύνδεσης (απαραίτητος έξτρα εργοστασιακός εξοπλισμός για τα ΜΥ21):
J9621ADE10CP (ICE MY18, 13 επαφών)
J9621ADE10PC (ICE MY21 & HEV MY20-21, 13 επαφών)
J9620ADE10CP (ICE MY18, 7 επαφών)
J9620ADE10PC (ICE MY21 & HEV MY20-21, 7 επαφών)

Για μεγαλύτερη ευελιξία μπορείτε να παραγγείλετε αντάπτορες ή επεκτάσεις.
E919999137 (13 επαφές στο όχημα, 7 στο ρυμουλκούμενο)
55622ADB00 (7 επαφές στο όχημα, 13 στο ρυμουλκούμενο)
55621ADE01 (επέκταση +15/+30 για κιτ 13 επαφών)

Σημαντική σημείωση για τους κοτσαδόρους
Η μέγιστη δυνατότητα έλξης διαφέρει ανάλογα με το ακριβές μοντέλο. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για 
περισσότερες πληροφορίες.



Πατάκια υφασμάτινα, βελούδινα, πράσινα Πατάκια υφασμάτινα, βελούδινα, πορτοκαλί Πατάκια υφασμάτινα, βελούδινα, κόκκινα

Πατάκια παντός καιρούΠατάκια υφασμάτινα, στάνταρΠατάκια υφασμάτινα, βελούδινα, γκρι

Πατάκια υφασμάτινα, βελούδινα
Όμορφα αλλά και ανθεκτικά, από υψηλής ποιότητας ύφασμα με 
βελουτέ υφή, φτιαγμένα στα μέτρα του KONA, με το σήμα 
κεντημένο στα μπροστινά. Έχουν οπές και αντιολισθητική βάση 
για να γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο. Υπάρχει επιλόγή 
χρώματος για το σήμα και τη γύρω ραφή. Σε σετ των 4.
J9143ADE00 (γκρι, για ICE)
J9143ADE00OR (πορτοκαλί, για ICE)
J9143ADE00GN (πράσινα, για ICE)
J9143ADE00RD (κόκκινα, για ICE)
J9143ADE00H (γκρι, για HEV)

Πατάκια υφασμάτινα, στάνταρ
Προστασία του δαπέδου από την καθημερινή φθορά. Από 
σκληρή τσόχα, φτιαγμένα στα μέτρα του KONA, με το σήμα 
ραμμένο στη θέση του οδηγού. Έχουν οπές και αντιολισθητική 
βάση για να γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ των 4.
J9141ADE00 (για ICE)
J9141ADE00H (για HEV)

Πατάκια παντός καιρού
Ανθεκτικά και εύκολα στο πλύσιμο, προστατεύουν από το χώμα, 
το νερό και τη λάσπη. Φέρουν το σήμα KONA και έχουν οπές για 
να γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ των 4.
J9131ADE00 (για ICE)
J9131ADE00H (για HEV)
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Μοκέτα χώρου αποσκευών

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα, μαύρη

Μεμβράνες προστασίας μαρσπιέ (διάφανες, 
μπροστά)

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα, 
διάφανη

Μεμβράνες προστασίας μαρσπιέ (μαύρες, πίσω)

Μεμβράνη προστασίας εσοχής χειρολαβών

Λασπωτήρες μπροστά

Μοκέτα χώρου αποσκευών
Κρατάει το χώρο αποσκευών σας σαν καινούριο για 
ακόμα περισσότερο. Από υψηλής ποιότητας βελουτέ 
ύφασμα, με το σήμα KONA.
J9120ADE00 (πλήρης επικάλυψη)

Μοκέτα χώρου αποσκευών διπλής όψης
Σχεδιασμένο ειδικά για το KONA με διπλή λειτουργία. 
Η μια πλευρά έχει μαλακή υφή από υψηλής 
ποιότητας βελουτέ ύφασμα ενώ η άλλη έχει ελαστική 
επιφάνεια, ανθεκτική στη βρομιά για φορτία που 
μπορεί να λερώσουν.
J9120ADE10 (μερική επικάλυψη, με σήμα Hyundai)
J9120ADE20 (πλήρης επικάλυψη, σήμα KONA)

Μεμβράνη προστασίας πίσω προφυλακτήρα
Προστατεύει διακριτικά από γρατσουνιές και 
γδαρσίματα κατά τη φορτοεκφόρτωση.
J9272ADE00BL (μαύρη, ΜΥ18)
J9272ADE50BL (μαύρη, ΜΥ21)
J9272ADE00TR (διάφανη, ΜΥ18)
J9272ADE50TR (διάφανη, ΜΥ21)

Μεμβράνες προστασίας μαρσπιέ
Προστατεύουν διακριτικά τη βαφή των μαρσπιέ από 
γδαρσίματα. Σε σετ των 4, διαφανείς ή μαύρες.
99451ADE00TR (διαφανείς)
99451ADE00BL (μαύρες)

Μεμβράνες προστασίας εσοχής χειρολαβών
Προστατεύουν από γρατσουνιές και γδαρσίματα από 
νύχια ή κλειδιά.
99272ADE00 (Σετ των 4)

Σετ λασπωτήρων
Είτε σε άσχημο καιρό είτε σε δύσκολα εδάφη, οι 
αυθεντικοί λασπωτήρες προστατεύουν το κάτω 
μέρος του αυτοκινήτου, τα περβάζια και τις πόρτες 
από τη λάσπη και τη βρομιά.
J9F46AK000 (μπροστινοί)
J9F46AK100 (πίσω, ΜΥ18)
J9F46AKF00 (πίσω, ΜΥ21)
K4F46AK000 (μπροστινοί, EV & HEV)
K4F46AK100 (πίσω, EV & HEV ΜΥ18)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αδιάβροχο
Είτε εργαλεία κήπου είτε κατοικίδια ζώα, οτιδήποτε μπορεί να λερώσει μεταφέρεται άφοβα με αυτό το 
κάλυμμα. Αντιολισθητικό, με διπλωμένες άκρες και το σήμα KONA, εφαρμόζει άψογα στο χώρο.
J9122ADE00 (για οχήματα με πίσω subwoofer)
J9122ADE20 (για οχήματα χωρίς πίσω subwoofer)

Πλαστικά προστατευτικά θυρών
Προσθέτουν δυναμισμό ενώ προστατεύουν από μικροχτυπήματα σε στενούς χώρους. Μπορούν να βαφτούν 
στο χρώμα του αυτοκινήτου (απεικονίζονται στη σελίδα 12).
J9271ADE00BL
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Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων
Κρατά έξω τη ζέστη από τον ήλιο και προστατεύει το παρμπρίζ 
και τα μπροστινά παράθυρα το χειμώνα.
J9723ADE00

Κρεμάστρα κουστουμιού
Τοποθετήστε την εύκολα πίσω από το κάθισμα και φτάστε 
ατσαλάκωτοι στο γραφείο ή το ξενοδοχείο σας. Πρέπει να 
αφαιρείται όταν στην πίσω θέση υπάρχει επιβάτης.
99770ADE10

Βάση iPad πίσω θέσης
Ασφαλίζει στο πίσω μέρος του μπροστινού καθίσματος και 
επιτρέπει στο iPad να περιστρέφεται για καλύτερη θέαση (το 
iPad δεν περιλαμβάνεται). Συμβατό με iPad 1, 2, 3 & 4 καθώς και 
iPad Air 1 & 2.
99582ADE01

Απολαύστε το!
Προσθέστε μικρές ανέσεις και ευκολίες για εσάς και τους επιβάτες του καινούριου σας KONA.

Κουκούλα παρμπρίζ και μπροστινών παραθύρων

Κρεμάστρα κουστουμιού
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Σετ φροντίδας χειμερινό

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό

Τρίγωνο προειδοποίησης
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ειδοποιεί 
έγκαιρα τα ερχόμενα οχήματα για την 
παρουσία σας. Ελαφρύ και σταθερό, διπλώνει 
για να αποθηκευτεί και είναι συμβατό με τις 
τελευταίες προδιαγραφές που απαιτούνται 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ECE-
R27).
99942ADE00

Τσάντα σετ ασφαλείας
Περιλαμβάνει δύο ανακλαστικά γιλέκα, 
τρίγωνο προειδοποίησης και κιτ πρώτων 
βοηθειών. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές DIN 
13164:2014 που απαιτούνται από τη 
νομοθεσία στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες.
99940ADE00

Ανακλαστικό γιλέκο
Ορατό από μακριά, μέρα και νύχτα. Σύμφωνο 
με τις προδιαγραφές ΕΝ 20471 που 
απαιτούνται από τη νομθεσία στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
99941ADE00

Χρώμα για γρατσουνιές με πινελάκι
Καλύψτε γρατσουνιές στο αυτοκίνητό σας και 
προστατέψτε το από τη διάβρωση. Ζητήστε 
από τον αντιπρόσωπό σας το ακριβές χρώμα 
για το αυτοκίνητό σας.

Ξύστρα πάγου με ενσωματωμένο γάντι
Κρατήστε το χέρι σας στεγνό και ζεστό καθώς 
καθαρίζετε το χιόνι και τον πάγο από τα 
τζάμια.
LP950APE01H 

Σετ φροντίδας χειμερινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένο 
υγρό καθαριστικό παρμπρίζ που καθαρίζει τη 
βρομιά από το δρόμο, τη βροχή και το χιόνι. 
Επίσης ένα σπρέυ ξεπαγώματος τζαμιών, που 
καθαρίζει τον πάγο και εμποδίζει τα τζάμια να 
ξαναπαγώσουν, μια ξύστρα για την αφαίρεση 
πάγου κι ένα σφουγγάρι.
LP973APE109H (πλήρες σετ)
Μπορείτε να παραγγείλετε τα περιεχόμενα και 
μεμονωμένα.

Σετ φροντίδας καλοκαιρινό
Περιλαμβάνει ένα μπουκάλι συμπυκνωμένου 
καλοκαιρινού καθαριστικού παρμπρίζ, που 
καθαρίζει λιπαρές ουσίες, νεκρά έντομα και 
άλλες βρομιές. Για επίμονους λεκέδες από 
έντομα υπάρχει και σχετικό σπρέυ. 
Περιλαμβάνει επίσης σπρέυ καθαρισμού για 
ζάντες αλουμινίου, που αφαιρεί εύκολα 
γράσσα και σκόνη από το φρενάρισμα, καθώς 
κι ένα σφουγγάρι.
LP974APE102H (πλήρες σετ)
Μπορείτε να παραγγείλετε τα περιεχόμενα και 
μεμονωμένα.

Φροντίστε το!
Προετοιμαστείτε για κακοτοπιές με αυτά τα Γνήσια Αξεσουάρ Hyundai

Τρίγωνο προειδοποίησης Ανακλαστικό γιλέκο

Χρώμα για γρατσουνιές με πινελάκιΤσάντα σετ ασφαλείας
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Σύνοψη Αξεσουάρ Hyundai KONA

Είδος Διευκρινίσεις Κωδικός 
ICE  
MY18

ICE 
MY21

HEV 
MY20

HEV 
MY21

Styling

Φωτισμός εισόδου LED 
με σήμα

Σήμα Hyundai, απαιτεί και το 
κιτ καλωδίωσης 99651ADE90 99651ADE00H ● ● ● ●

Σήμα KΟΝΑ J9651ADE00 ● ● ● ●

Φωτισμός εισόδου LED 
απλός

Απαιτεί και το κιτ καλωδίωσης 
99651ADE90 99651ADE00 ● ● ● ●

Φωτισμός δαπέδου LED

Μπλε εμπρός 99650ADE20 ● ● ● ●

Λευκός εμπρός 99650ADE20W ● ● ● ●

Μπλε πίσω 99650ADE31 ● ● ● ●

Λευκός πίσω 99650ADE31W ● ● ● ●

Φωτισμός LED πόρτας 
και χώρου αποσκευών 99652ADE00 ● ● ● ●

Σπορ πεντάλ

Αριστεροτίμονα, αυτόματα J9F05AK200 ● ● ● ●

Αριστεροτίμονα, χειροκίνητα J9F05AK300 ● ●

Δεξιοτίμονα, αυτόματα K4F05AK000 ● ● ● ●

Διακοσμητική λωρίδα 
πόρτας αποσκευών

Ματ J9491ADE10ST ● ● ● ●

Γυαλιστερή J9491ADE00ST ● ● ● ●

ΔΙακοσμητική λωρίδα 
πίσω προφυλακτήρα

Ματ J9274ADE10ST ●

Γυαλιστερή J9274ADE00ST ●

Διακοσμητικά μαρσπιέ Σετ των 4 J9450ADE00ST ● ● ● ●

Τροχοί

Ζάντα αλουμινίου κιτ 16" (1) 6.5Jx16,  
κατάλληλη για 205/60 R16 J9F40AK100 ● ● ●

Ζάντα αλουμινίου κιτ 16" (2) 6.5Jx16,  
κατάλληλη για205/60 R16 CMF40AK000 ● ●

Ζάντα αλουμινίου κιτ 17" (3) 7.0Jx17,  
κατάλληλη για 215/55 R17 J9F40AK200 ●

Ζάντα αλουμινίου 17" 
Halla

(4) Ασημί, 7.0Jx17,  
κατάλληλη για 215/55 R17 A4400ADE01 ● ●

Ζάντα αλουμινίου 17" 
ασημί

(5) 7.0Jx17,  
κατάλληλη για  215/55 R17 Q4400ADS07H ● ●

Ζάντα αλουμινίου 17" κιτ (6) 7.0Jx17,  
κατάλληλη για 215/55 R17 J9F40AK040 ● ●

Ζάντα αλουμινίου 18" κιτ (7) 7.5Jx18, 
κατάλληλη για 235/45 R18 J9F40AK300 ●

Ζάντα αλουμινίου 18" κιτ (8) 7.5Jx18,  
κατάλληλη για 235/45 R18 J9F40AK050 ● ●

Ζάντα αλουμινίου 18" κιτ (9) 7.5Jx18,  
κατάλληλη για 235/45 R18 CMF40AK010 ● ●

Ατσάλινη ζάντα 16" (10) 6.5Jx16,  
κατάλληλη για 205/60 R16 J9H40AK000 ● ● ●

Τάσια για ατσάλινη 
ζάντα 16" Σετ των 4 J9F40AK990 ● ● ●

Είδος Διευκρινίσεις Κωδικός 
ICE  
MY18

ICE 
MY21

HEV 
MY20

HEV 
MY21

Ατσάλινη ζάντα 17" (12) 7.0Jx17, κατάλληλη για 
215/55 R17 J9401ADE00 ● ●

Αισθητήρες TPMS F2F40AK990 ● ● ● ●

Μπουλόνια κλειδώματος 
με κλειδί 99490ADE50 ● ● ● ●

Θήκες αποθήκευσης 
τροχών

4άδα, για όλα τα μεγέθη ως 
255/45 R20 99495ADB00 ● ● ● ●

Μεταφορά

Μπάρες οροφής 
ατσάλινες

Μόνο για οχήματα με ράγες 
οροφής J9211ADE00ST ● ● ● ●

Μπάρες οροφής 
αλουμινένιες

Μόνο για οχήματα με ράγες 
οροφής J9211ADE00AL ● ● ● ●

Μπάρα ποδηλάτου Pro Με ατσάλινες μπάρες θέλει και 
τον αντάπτορα 99700ADE90 99700ADE00 ● ● ● ●

Μπάρα ποδηλάτου 
Active

Περιλαμβάνει αντάπτορα για 
ατσάλινες μπάρες 99700ADE10 ● ● ● ●

Μπάρες μεταφοράς σκι 
600

Με ατσάλινες μπάρες θέλει και 
τον αντάπτορα 99701ADE90 99701ADE00 ● ● ● ●

Μπάρες μεταφοράς σκι 
400

Με ατσάλινες μπάρες θέλει και 
τον αντάπτορα 99701ADE90 99701ADE10 ● ● ● ●

Μπαγαζιέρα οροφής 330 L 99730ADE10 ● ● ● ●

Κοτσαδόρος 
αφαιρούμενος

J9281ADE00 ● ●

J9281ADE50 ● ●

Κιτ καλωδίωσης 
κοτσαδόρου

13 επαφών, για οχήματα χωρίς 
έτοιμη αναμονή J9621ADE00CP ●

7 επαφών, για οχήματα χωρίς 
έτοιμη αναμονή J9620ADE00CP ●

13 επαφών,  για οχήματα με 
έτοιμη αναμονή J9621ADE10CP ●

7 επαφών,  για οχήματα με 
έτοιμη αναμονή J9620ADE10CP ●

13 επαφών,  για οχήματα με 
έτοιμη αναμονή J9621ADE10PC ● ● ●

7 επαφών,  για οχήματα με 
έτοιμη αναμονή J9620ADE10PC ● ● ●

Αντάπτορες καλωδίωσης

13 επαφές στο όχημα / 7 στο 
τρέιλερ E919999137 ● ● ● ●

7 επαφές στο όχημα / 13 στο 
τρέιλερ 55622ADB00 ● ● ● ●

Κιτ επέκτασης 
καλωδίωσης +15/+30 55621ADE01 ● ●

Μεταφορέας ποδηλάτων 
για κοτσαδόρο E823055001 ● ● ● ●

Διαχωριστικό χώρου 
αποσκευών

Θήκη μεταφοράς Αναδιπλούμενη 99123ADE00 ● ● ● ●

Προστασία

Είδος Διευκρινίσεις Κωδικός 
ICE  
MY18

ICE 
MY21

HEV 
MY20

HEV 
MY21

Πατάκια υφασμάτινα 
στάνταρ

Σετ των 4, αριστεροτίμονα J9141ADE00 ● ●

Σετ των 4, δεξιοτίμονα J9141ADE10 ● ●

Σετ των 4, αριστεροτίμονα J9141ADE00H ● ●

Πατάκια υφασμάτινα 
βελούδινα

LHD / set of 4 J9143ADE00 ● ●

Σετ των 4, δεξιοτίμονα J9143ADE10 ● ●

Πράσινα, σετ των 4, 
αριστεροτίμονα J9143ADE00GN ● ●

Πορτοκαλί, σετ των 4, 
αριστεροτίμονα J9143ADE00OR ● ●

Κόκκινα, σετ των 4, 
αριστεροτίμονα J9143ADE00RD ● ●

Σετ των 4, αριστεροτίμονα J9143ADE00H ● ●

Σετ των 4, δεξιοτίμονα J9143ADE10H ● ●

Πατάκια παντός καιρού                                                                                        

Σετ των 4, αριστεροτίμονα J9131ADE00 ● ●

Σετ των 4, δεξιοτίμονα J9131ADE10 ● ●

Σετ των 4, αριστεροτίμονα J9131ADE00H ● ●

Σετ των 4, δεξιοτίμονα J9131ADE10H ● ●

Κάλυμμα χώρου 
αποσκευών αδιάβροχο

Χωρίς σκέλος στη δεξιά γωνία J9122ADE00 ● ● ● ●

Με σκέλος στη δεξιά γωνία J9122ADE20 ● ● ● ●

Μοκέτα χώρου 
αποσκευών διπλής όψης

Σήμα Hyundai, χωρίς σκέλος 
στη δεξιά γωνία J9120ADE10 ● ● ● ●

Σήμα ΚΟΝΑ, με σκέλος στη 
δεξιά γωνία J9120ADE20 ● ● ● ●

Μοκέτα χώρου 
αποσκευών Με σκέλος στην δεξιά γωνία J9120ADE00 ● ● ● ●

Μεμβράνη προστασίας 
πίσω προφυλακτήρα

Μαύρη J9272ADE00BL ● ●

Διαφανής J9272ADE00TR ● ●

Μαύρη J9272ADE50BL ● ●

Διαφανής J9272ADE50TR ● ●

Μεμβράνες προστασίας 
μαρσπιέ

Διαφανείς 99451ADE00TR ● ● ● ●

Μαύρες 99451ADE00BL ● ● ● ●

Λασπωτήρες

Μπροστά J9F46AK000 ● ● ● ●

Πίσω J9F46AK100 ● ●

Μπροστά K4F46AK000 ● ●

Πίσω K4F46AK100 ●

Πίσω J9F46AKF00 ● ●

Πλαστικά προστατευτικά 
θυρών J9271ADE00BL ● ● ● ●

Μεμβράνες προστασίας 
εσοχής χειρολαβών 99272ADE00 ● ● ● ●

Άνεση

Είδος Διευκρινίσεις Κωδικός 
ICE  
MY18

ICE 
MY21

HEV 
MY20

HEV 
MY21

Κουκούλα παρμπρίζ και 
μπροστινών παραθύρων J9723ADE00 ● ● ● ●

Βάση iPad® πίσω θέσης Συμβατό με iPad® 1, 2, 3 & 4 και 
iPad® Air 1 & 2 99582ADE01 ● ● ● ●

Κρεμάστρα κουστουμιού 99770ADE10 ● ● ● ●

Ασφάλεια & Φροντίδα

Τσάντα σετ ασφαλείας 99940ADE00 ● ● ● ●

Ανακλαστικό γιλέκο 99941ADE00 ● ● ● ●

Προειδοποιητικό 
τρίγωνο 99942ADE00 ● ● ● ●

Σετ φροντίδας 
καλοκαιρινό LP974APE102H ● ● ● ●

Σετ φροντίδας χειμερινό LP973APE109H ● ● ● ●

Ξύστρα πάγου με γάντι LP950APE01H ● ● ● ●
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Ενισχύστε το.

Το ηλεκτρικό ΚΟΝΑ σας έρχεται να προσθέσει την επιλογή της ηλεκτροκίνησης 
χωρίς συμβιβασμούς, στο στυλ, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία των com-
pact SUV. Για να ενισχύσετε αυτά τα πλεονεκτήματα αξιοποιήστε τη γκάμα των 
Γνήσιων Αξεσουάρ.
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Καλώδιο φόρτισης Mode 3

Καλώδιο φόρτισης Mode 3
Για μέγιστες δυνατότητες, διαθέτει φίσσες τύπου 2 και στα δυο 
άκρα, που είναι το ευρωπαϊκό στάνταρ φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. Συνδέεται με εναλλασσόμενο ρεύμα και παρέχει 
έξυπνη λειτουργία για την εξασφάλιση του σωστού ρυθμού 
φόρτισης και τη διακοπή όταν η μπαταρία φορτίσει. Οι 
ηλεκτρικές επαφές είναι από ατόφιο μέταλλο, ενώ οι 
εργονομικές λαβές διαχέουν αργά και με ασφάλεια τη ζέστη που 
συσσωρεύεται κατά τη φόρτιση. Τα υλικά είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικά για φθορές κατά το λύγισμα, καθώς και απόλυτα 
αδιάβροχα. Οι φίσσες τύπου 2 κλειδώνουν με ασφάλεια 
αυτόματα. Το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες 
και οικιακές πρίζες τύπου 2 μέχρι τα 22kW.
99631ADE003A (μονοφασικό)
99632ADE003A (τριφασικό)
99631ADE003B (μονοφασικό)

Φορτίστε το.
Η φόρτιση του ηλεκτρικού ΚΟΝΑ σας δε θα μπορούσε να είναι ευκολότερη, εξυπνότερη και ταχύτερη. 
Το υψηλής ποιότητας καλώδιου Mode 3 είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί απροβλημάτιστα και να 
αντέχει στη σκληρή χρήση και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Πληροφορίες προϊόντων

Κωδικός 99631ADE003A 99632ADE003A 99631ADE003B

Ρεύμα Μονοφασικό Τριφασικό Μονοφασικό

Τάση 250 V 480 V 250 V

Ένταση 32 A

Ισχύς 
φόρτισης* 7,4 kW 22 kW 7,4 kW

Φίσσες Τύπου 2

Τρόπος 
φόρτισης Mode 3

Βάρος 2.67 g 3.50 g 3.40 g

Μήκος 5 m 5 m 7.5 m

Χρώμα μπλε

Υλικό PUR

Θερμοκρασίες 
λειτουργίας από -30°C ως +50°C

*Μέγιστη ισχύς φόρτισης ΚΟΝΑ
Μονοφασικό: 7,2kW
Τριφασικό:  11kW
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2. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ

1. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ

Πατάκια υφασμάτινα, βελούδινα
Όμορφα αλλά και ανθεκτικά, από υψηλής ποιότητας ύφασμα με 
βελουτέ υφή, φτιαγμένα στα μέτρα του KONA Electric, με το 
σήμα κεντημένο στα μπροστινά. Έχουν οπές και αντιολισθητική 
βάση για να γατζώνουν σταθερά στο δάπεδο. Σε σετ των 4.
K4143ADE00

1. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ
Με 5 ακτίνες, 7.0Jx17”, κατάλληλη για ελαστικά 215/55 R17. 
Περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.

2. Ζάντα αλουμινίου 17” κιτ
Με 5 ακτίνες, 7.0Jx17”, κατάλληλη για ελαστικά 215/55 R17. 
Έχει πλαστικά ανθρακί ενθέματα που ενισχύουν την 
αεροδυναμική εμφάνιση του ηλεκτρικού ΚΟΝΑ.
Περιλαμβάνει καπάκι και μπουλόνια.
K4F40AK000

Σύνοψη Αξεσουάρ Hyundai KONA ElectricΑξεσουάρ Hyundai KONA Electric

Αξεσουάρ Διευκρινίσεις Κωδικός 
EV  

MY19
EV 

MY21

Styling

Φωτισμός εισόδου LED με σήμα

Σήμα Hyundai, απαιτεί και το κιτ 
καλωδίωσης 99651ADE90 99651ADE00H ● ●

Σήμα ΚΟΝΑ J9651ADE00
● ●

Φωτισμός εισόδου LED απλός Απαιτεί και το κιτ καλωδίωσης 
99651ADE90 99651ADE00 ● ●

Φωτισμός δαπέδου LED

Μπλε εμπρός 99650ADE20 ● ●

Λευκός εμπρός 99650ADE20W ● ●

Μπλε πίσω 99650ADE31 ● ●

Λευκός πίσω 99650ADE31W ● ●

Φωτισμός LED πόρτας και χώρου 
αποσκευών 99652ADE00 ● ●

Σπορ πεντάλ
Αριστεροτίμονα J9F05AK200 ● ●

Δεξιοτίμονα K4F05AK000 ● ●

Διακοσμητική λωρίδα πόρτας 
αποσκευών

Ματ J9491ADE10ST ● ●

Γυαλιστερή J9491ADE00ST ● ●

Διακοσμητικά μαρσπιέ Σετ των 4 J9450ADE00ST ● ●

Τροχοί

Ζάντα αλουμινίου 17" κιτ 7,0Jx17, κατάλληλη για 215/55 R17 52910DD100B ●

Ζάντα αλουμινίου 17" κιτ 7.0Jx17, κατάλληλη για 215/55 R17 K4F40AK000 ●

Ζάντα αλουμινίου 17" κιτ 7.0Jx17, κατάλληλη για 215/55 R17 J9F40AK200 ●

Ζάντα αλουμινίου 17" ασημί 7.0Jx17, κατάλληλη για 215/55 R17 Q4400ADS07H ● ●

Ζάντα αλουμινίου 17" Halla Silver, 7.0Jx17, κατάλληλη για 215/55 R17 A4400ADE01 ● ●

Τάσια για ατσάλινες ζάντες 16" Σετ των 4 J9F40AK990 ●

Ατσάλινη ζάντα 17" J9401ADE00 ● ●

Θήκες αποθήκευσης τροχών Ένα μέγεθος, για ελαστικά ως και 255/45 
R20 99495ADB00 ● ●

Αισθητήρες TPMS F2F40AK990 ● ●

Μπουλόνια κλειδώματος με κλειδί 99490ADE50 ● ●

Μεταφορά

Μπάρες οροφής ατσάλινες Μόνο για οχήματα με ράγες οροφής J9211ADE00ST ● ●

Μπάρες οροφής αλουμινένιες Μόνο για οχήματα με ράγες οροφής J9211ADE00AL ● ●

Μπάρα ποδηλάτου Pro Για ατσάλινες μπάρες οροφής χρειάζεται ο 
αντάπτορας 99700ADE90 99700ADE00 ● ●

Μπάρα ποδηλάτου Active Περιλαμβάνει αντάπτορα για ατσάλινες 
μπάρες οροφής 99700ADE10 ● ●

Μπάρα μεταφοράς σκι 400 Για ατσάλινες μπάρες οροφής χρειάζεται 
ο αντάπτορας 99701ADE90 99701ADE10 ● ●

Μπάρα μεταφοράς σκι 600 Για ατσάλινες μπάρες οροφής χρειάζεται 
ο αντάπτορας 99701ADE90 99701ADE00 ● ●

Roof box 330 330 L 99730ADE10 ● ●

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος Απαιτεί έτοιμη αναμονή (VGXD02), μόνο 
για μπαταρία μακράς εμβέλειας K4281ADE00 ●

Κιτ καλωδίωσης κοτσαδόρου 13 
επαφών

Απαιτεί έτοιμη αναμονή (VGXD02), μόνο 
για μπαταρία μακράς εμβέλειας K4621ADE00PC ●

Αξεσουάρ Διευκρινίσεις Κωδικός 
EV  

MY19
EV 

MY21

Αντάπτορας καλωδίωσης 
κοτσαδόρου

13 επαφές στο αυτοκίνητο /  7 στο 
ρυμουλκούμενο E919999137 ●

Μεταφορέας ποδηλάτων για 
κοτσαδόρο E823055001 ●

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών J9150ADE00 ● ●

Θήκη χώρου αποσκευών Αναδιπλούμενη 99123ADE00 ● ●

Προστασία

Πατάκια υφασμάτινα βελούδινα
Αριστεροτίμονα (σετ των 4) K4143ADE00 ● ●

Δεξιοτίμονα (σετ των 4) K4143ADE10 ● ●

Πατάκια παντός καιρού Αριστεροτίμονα (σετ των 4) K4131ADE00 ● ●

Μοκέτα χώρου αποσκευών
Με σήμα ΚΟΝΑ, με σκέλος δεξιάς γωνίας J9120ADE20 ● ●

Με σήμα ΚΟΝΑ, χωρίς σκέλος δεξιάς 
γωνίας J9120ADE00 ● ●

Μοκέτα χώρου αποσκευών 
διπλής όψης

Με σήμα Hyundai, χωρίς σκέλος δεξιάς 
γωνίας J9120ADE10 ● ●

Κάλυμμα χώρου αποσκευών 
αδιάβροχο

Χωρίς σκέλος δεξιάς γωνίας J9122ADE00 ● ●

Με σκέλος δεξιάς γωνίας J9122ADE20 ● ●

Μεμβράνη προστασίας πίσω 
προφυλακτήρα

Μαύρη J9272ADE00BL ●

Διαφανής J9272ADE00TR ●

Μαύρη J9272ADE50BL ● ●

Διαφανής J9272ADE50TR ● ●

Μεμβράνες προστασίας μαρσπιέ
Διαφανείς 99451ADE00TR ● ●

Μαύρες 99451ADE00BL ● ●

Λασπωτήρες
Μπροστινοί K4F46AK000 ● ●

Πίσω K4F46AK100 ●

Πλαστικά προστατευτικά θυρών J9271ADE00BL ● ●

Μεμβράνες προστασίας εσοχής 
χειρολαβών 99272ADE00 ● ●

Άνεση

Καλώδιο φόρτισης Mode 3

Μονοφασικό, 5m 99631ADE003A ● ●

Τριφασικό, 5m 99632ADE003A ● ●

Μονοφασικό, 7m 99631ADE003B ● ●

Κουκούλα παρμπρίζ και 
μπροστινών παραθύρων J9723ADE00 ● ●

Βάση iPad® πίσω θέσης Συμβατό με iPad® 1, 2, 3 & 4 και iPad Air 1 
& 2 99582ADE01 ● ●

Κρεμάστρα κουστουμιού 99770ADE10 ● ●

30 31



Hyundai Motor Europe
www.hyundai.com/eu
Copyright © 2021 Hyundai Motor Europe.
All Rights Reserved.
EU.052021 ENG

All the information contained in this brochure is provisional and subject to change without notice and is intended 

only as preliminary notification. Possible variations in the representation of vehicle colours are due to the limitations 

of  printing technology. The products shown correspond to the offer and the range of equipment for European 

markets. The vehicles shown in this brochure may be equipped with additional equipment at extra cost, and not all 

model  versions  are included in this brochure. Hyundai Motor Europe reserves the right to make changes to technical 

 specifications and equipment content without notice. Please consult your Hyundai dealer for exact details.

Hyundai Hellas ABEE
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr
Facebook: Hyundai Greece

Hyundai_KONA_ACC_06_2021GR

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι ενδεικτικές, υπόκεινται 
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο για αρχική ενημέρωση. Μπορεί να 
υπάρχουν διαφορές στην παρουσίαση των χρωμάτων λόγω περιορισμών της τεχνολογίας 
εκτύπωσης. Τα προϊόντα που απεικονίζονται ανταποκρίνονται στη γκάμα που διατίθεται στην 
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τεχνικές προδιαγραφές και περιεχόμενους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε 
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λεπτομέρειες.


