Предмет: Понуда за патничко SUV возило Hyundai KONA

HYUNDAI KONA 2WD TREND
Тип на мотор

1.6 T-GDi

Погонско гориво

бензин

Запремина на мотор

1.598 ccm

Сила на мотор

130kW/177КС

Менувач

А7-автоматски 7 степен

Стандард за емисија на издувни гасови

ЕУРО 6c

CO2 g/100km

114g/100km

Максимална должина/ширина/висина

4.165mm/2.056mm/1.550mm

Меѓуоскино растојание

2.600mm

Максимална брзина

210km/ч

Забрзување од 0-100km/ч

7.7 секунди

Најголем обртен момент

265 / 1.500~4.500
ЦЕНА

Продажна цена на возило со ДМВ и ДДВ

24,900 €

Дополнителна опрема
Металик боја - BLUE LAGOON (со црн кров)

750 €

Вкупна продажна цена на возило
Вкупна цена на возило со ДМВ и ДДВ
Попуст за возило од лагер
Вкупна цена на возило со ДМВ и ДДВ
Вкупна цена на возило со ДМВ и ДДВ

25,650 €
2,760 €

22,890 €
1,414,602.00 ден.

Стандардна опрема за TREND
ABS (Anti Lock Brake System)

Аудио систем со 7" RDS+DAB екран

ESC (Electronic Stability Control)

осетлив на допир

DBC (Downhill Brake Control)

Светло во багажен простор

HAC (Hillstart Assist Control)

Трепкачи вградени во ретровизорите

TPMS (Tire Pressure monitoring system)

Полукожни седишта (lime/red детали)

STOP&GO System

Внатрешни рачки на вратите со висок сјај

Предни воздушни перници

Сензор за дожд

Предни странични воздушни перници и

Џепови за задниот дел од предните седошта

воздушни завеси

Алу. Фелни 17"

Ел. централно заклучување

Гуми 225/60R17

Аларм

Автоматски клима уред

Електро-серво управувач

Автоматско одмаглување на стакла

Кожен волан и менувач

Предна хромирана решетка

Волан подесив по висина и длабочина

Црни странични облоги

Кожни седишта

Долни дифузери со сребрена боја

Греење на предни седишта

UV STOP на шофершајбна и предни прозори

Ел. подесиви прозори

Задни затемнети стакла

USB + AUX

SMART KEY -Стартување без клуч

Темпомат со можност за ограничување

Supervision 3.5" LCD екран на инструмент табла

на брзината и лимитатор

Предни и задни паркинг сензори

Патен компјутер

Задна камера

Звучен сигнал за ненаместен појас за возач

Централен наслон за рака позади

и совозач

Дополнително светло за читање

Централен наслон за рака

во предна кабина со остава за наочари

Совозачко седиште подесиво по висина

Кровни носачи

12V приклучок во предната кабина

Рачки на вратите во боја на каросерија

ISOFIX

Автоматски светла

Задна делива клупа 60:40

LED задни светла

Мини Резервно тркало

BI-LED предни светла

Тонирани стакла

Предни светла за магла

Странични индикатори вградени во ретровизори

Заден кровен спојлер со LED стоп светло

Ретровизори во боја на каросерија

Ел. подесиви ретровизори

