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KONA N 2.0 T-GDI 2WD 280 AG 8DCT automatas

               Pagrindinė standartinė įranga

Padangos, ratai ir stabdžiai Ratai

Padangos

Stabdžiai

Techniniai duomenys
Variklis ir transmisija

  Variklio tipas

  Darbinis tūris (cm3)
  Cilindrų skersmuo x stūmoklio eiga (mm)
  Suspaudimo laipsnis
  Didžiausia galia AG/sūk. per min.
  Didžiausias sukimo momentas Nm
  Pavarų dėžė

Degalų sunaudojimas ir emisija

  Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP

  Bendras degalų sunaudojimas l/100km

Įsibėgėjimas

  0 → 100 km/h (sek.)

  80 → 120 km/h (sek.)
  Didžiausias greitis (km/h)
  Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.

Masė

 KONA N

Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės

Šildomas vairas

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis

Išmaniojo raktelio sistema su užvedimo mygtuku
10,25 col. TFT LCD „Supervision“ prietaisų skydelis

Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu 
„Krell Premium“ garso sistema

BlueLink telematika

Metaliniai pedalai

N
Automatinė klimato kontrolės sistema

„N“ dizaino zomšinės sėdynės
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema

MFR LED priekiniai žibintai
Projekcinis ekranas

„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija

1510 kg

2010 kg

700 kg

1600 kg

80 kg

50 l

   Tuščio automobilio svoris 

   Bendras automobilio svoris 

   Priekaba su stabdžiais 

   Priekaba su stabdžiais 

   Stogo apkrova 

„Smartsense“ saugos funkcijos

   Degalų bako talpa

9.5
280 AG prie 5500/6000

240

392Nm prie 2100~4700 sūk./min.

5,5 

               19 colių lengvojo lydinio

                              235/40R19

Priekyje: 18 col. diskiniai / Gale: 17 col. Diskiniai

 „Pirelli“ didelio efektyvumo padangos

4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis
su Turbo GDI (tiesioginis benzino įpurškimas) 

86 x 86
1,998

196

8,6 l

8 laipsnių automatinė dvigubos sankabos transmisija

3,5

33,3

36,990 €

Hinnasto 2017-04



Sivu 2 (3)
Matmenys

Bagažinės talpa

                HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Eksploatacinės savybės ir važiavimo dinamika

Stovėjimo stabdys: Rankinis

Elektroninė stabilumo kontrolės 
Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e‑LSD)

Pasirenkamas ratų sukibimo valdymo režimas (sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis)

Kėbulas

MFR LED priekiniai žibintai 
LED dienos šviesos žibintai ir LED 
Galiniai žibintai su LED
Galiniai rūko žibintai
Automatinis žibintų valdymas

Tamsinti langai
Stogo bagažinė
Aerodinaminiai valytuvai

Salonas

Odinės (zomša) sėdynės

Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė
Apšviečiamas puodelio laikiklis priekyje
Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (2 padėčių mechaninė)
Priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygių
Vėdinamos sėdynės (priekinės)
Šildomas vairas
Lubų apdaila: perforuotas audinys, statramsčių apdaila:  Tekstilės imitacija 
Metaliniai pedalai

●  Sportinės sėdynės su lenktais šonais

●
●

●

●
●

●

Starto kontrolės sistema ●

Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių

Priekinis stiklas su akustine plėvele
Juodsidabrės radiatoriaus grotelės

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Sidabro spalvos dugno apsauga gale

Bagažo uždangalas, tinklas ir kabliukai

Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos

Elektra reguliuojamos sėdynės (vairuotojo ir keleivio) 

Kėbulo spalvos šoniniai slenksčiai ir durų durų apdailos juostelės

LED aplinkos apšvietimas (kojų zona)

●
●
●

●

●

●
●

●
●

2600

Vairo stiprintuvas su varikliu (MDPS) ●

●

„N Power Sense Axle“ diferencialas

●
●
●
●

●

●

●

●

Didelio efektyvumo priekiniai ir galiniai amortizatoriai

●
●

  Nenuleistomis galinėmis sėdynėmis
  Nuleistomis galinėmis sėdynėmis

   Apsisukimo spindulys 5,83 m

   Ilgis 4215 mm

   Plotis 1800 mm

   Atstumas tarp ašių

Pavarų perjungimo mentelės ●

●

   Aukštis (su stogo bagažine) 1550 mm (1565 mm)

  Prošvaisa 173

„N Grin“ valdymo sistema:  Penki skirtingi važiavimo režimai:  ekonominis, įprastas, 
sportinis, N ir individualus

Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai

Apšviečiamas dėklas akiniams nuo saulės priekyje, antros eilės sėdynės 
apšvietimas, bagažinės apšvietimas

Elektra valdoma pakaba (ECS)
●
●

Duslintuvo garso generatorius / variklio garso sustiprinimas ●
Kintamas duslintuvo garsas ●

„N Grin“ (NGS) pavaros perjungimo funkcija ●
„N Power“ (NPS) pavaros perjungimo funkcija ●
„N Track Sense“ (NTS) pavaros perjungimo funkcija ●

Didelio efektyvumo stabdžiai
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Komfortas

ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)

Išmaniojo raktelio sistema su 
Lietaus jutikliai

Projekcinis ekranas (HUD)
Žemo plovimo skysčio lygio 
Maitinimo lizdas centrinėje 
USB lizdas
Izoliuotas variklio dangtis
PTC šildytuvas (su benzininiu 

Multimedijos sistema

Garso sistemos valdymo mygtukai 

„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija

Sauga
Vairuotojo ir keleivio išmaniosios saugos oro pagalvės

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCA)
Pagalba nenukrypti nuo važiavimo juostos (LKA)
Laikymosi važiavimo juostoje pagalba (LFA)

Pažangi įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW)
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)
Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)
Durų užraktas nuo vaikų (mechaninis)
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (be jutiklių)
Imobilizatorius
Padangos remonto rinkinys
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW): priekiu / galu
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane (RVM)

Pagalbos skambutis E-CALL

Kėbulo spalvos
   Metalizuotos (M) arba perlamutrinės (P) spalvos kaina 395 €

   Specialios (S) spalvos kaina 395 €

   Lygios „Atlas white“ baltos spalvos kaina 0 €

                HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

Vairas; rankinis pakreipimas ir ištraukimas 

●10,25 col. TFT LCD „Supervision“ prietaisų skydelis + reostatas 

●

●

●
●
●

Apšviesti makiažo veidrodėliai

●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu ●

●

●

Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis

Automatinė klimato kontrolės sistema 

Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai
Šildymo angos gale prie antros eilės sėdynių

●
●

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai + vairuotojo pusėje automatiškai (vienu 
paspaudimu) pakylantys ir  nusileidžiantys + saugaus sustojimo funkcija

KRELL Premium garso sistema + 7 garso kolonėlės + žemų dažnių garsiakalbis ir 8 
x 45W garso stiprintuvas

Šoninės + užuolaidinės saugos oro pagalvės / priekinės krūtinės ir pilvo + 
užuolaidinės saugos oro pagalvės

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) + važiavimo stabilumo kontrolė (ESC) + 
stabdymo nuokalnėje sistema (DBC) + pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)

Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti (FCA): automobiliai / pėstieji / dviratininkai 
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