




Ти возиш. 
Ти бираш.
Намерно поинаква!
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Понекогаш најдобрите моменти се 
оние кога светот не ни обликува 
нас � туку ние него.
Уникатниот и самоуверен изглед ја 
прават Kona поинаква од секој друг 
SUV во класата.
Обликувајте го Вашиот свет преку 
динамична комбинација на стил и 
перформанси со врвна и 
најнапредна технологија.
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ПРОЕКЦИОНИОТ ЕКРАН (HUD) има осветлување за полесна видливост. Новиот 
проекционен екран Ви помага да останете безбедни така што Ви ги прикажува 
најбитните информации за брзината, навигација и предупредува точно во висина 
на Вашите очи.

БЕЗЖИЧНО ПОЛНЕЊЕ НА ТЕЛЕФОНОТ се наоѓа во централната конзола. 
Подлогата за безжично полнење (Qi standard) Ви овозможува лесно да го полните 
Вашиот паметен телефон без употреба на неуредни кабли.



 

Опрема на возилото

Челични фелни 16”

Камера за возење во рикверц
Start/Stop копче и паметен клуч

Аудио уред со 4” екран и 6 звучници
Мултимедијален уред со 8” кој е осетлив 
на допир

Рачно прилагодлив уред за климатизација
Автоматски уред за климатизација

Предни и задни електрични контроли за прозорите
Електрични седишта со лумбална потпора

Алуминиумски фелни 16” Алуминиумски фелни 17” Алуминиумски фелни 18”
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Бои на ентериерот

Навлаки за седишта (основна опрема)

Сиво Портокалово Црвено Зелено

Портокалов штеп со црни безбедносни 
појаси

Црвен штеп со црвени безбедносни појаси Зелен штеп со зелени безбедносни појасиСив штеп со црни безбедносни појаси

Навлаки за седишта (напредна опрема) Навлаки за седишта во комбинација на 
кожа и ткаенина � зелена боја

Навлаки за седишта во комбинација на 
кожа и ткаенина � црвена боја

Кожни навлаки за седишта

  1.559 mm
1.800 mm

1.568 mm

1.
56

8
 m

m
  (

1.
56

5 
m

m
)

2.600 mm
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Бои на кровот

Бои на каросерија 

Phantom BlackDark Night

Velvet DuneChalk White Lake Silver Dark Night Phantom Black

Ceramic BlueTangerine Comet Acid Yellow Pulse Red Blue Lagoon

5+2
години гаранција
Неограничена километража

5+2
godine garancije
Neograničena kilometraža
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