
KONA Ν 
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 PERFORMANCE PACK

Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense
TM

Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112 ●
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2) ●
ESC & ABS ●
TPMS Αισθητήρας Χαμηλής Πίεσης Ελαστικών ●
Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας ●
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3ο σημείο πρόσδεσης "Τop Τether" ●

Hyundai SmartSenseTM
 DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού ●

Hyundai SmartSenseTM
 LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας ●

Hyundai SmartSense
TM

 LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας ●

Hyundai SmartSenseTM
 LFA - Σύστημα  Διατήρησης στο μέσο της Λωρίδας ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης ●

Hyundai SmartSense
TM

 FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) ●

Hyundai SmartSenseTM
 FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (αναγνώριση πεζών) ●

Hyundai SmartSense
TM

 FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων) ●

Hyundai SmartSenseTM
 HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα ●

Hyundai SmartSense
TM

 DBC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου ●

Hyundai SmartSense
TM

 MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας ●

Hyundai SmartSense
TM

 VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) ●

Hyundai SmartSenseTM
 HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων ●

Hyundai SmartSenseTM Rear Occupant Alert - Σύστημα Προειδοποίησης εγκατάλειψης προσώπου στο πίσω κάθισμα ●
Τεχνολογία και Εξοπλισμός Υψηλών Επιδόσεων "Ν"
N Grin Control System - Aνεξάρτητη ρύθμιση 5 διαφορετικών στυλ οδήγησης ●
Rev Matching - Aυτόματη προσαρμογή στροφών του κινητήρα κατά το κατέβασμα ταχύτητας  (N Grin Shift) ●
Launch Control - Έλεγχος βελτιστοποίησης επιτάχυνσης από στάση ●
Electronic Stability Control - Ρυθμιζόμενο Επίπεδο Ελέγχου Ευστάθειας (ESC Off / Normal / Sport) ●
Electronic Controlled Suspension - Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενες Αναρτήσεις για απόσβεση και μεταφορά βάρους  ●
N πίνακας οργάνων με μετρήσεις G, ροπής, ιπποδύναμης, χρονομέτρησης (lap/0-... timer) κλπ. ●
R-MDPS - Τιμόνι με μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαργιέρα ●
Ν Variable Valve Exhaust -Μεταβλητή Βαλβίδα Εξαγωγής (έλεγχος ήχου εξάτμισης) ●
Shift timing indicator - Ένδειξη ιδανικής αλλαγής ταχύτητας ●
N Corner Carving Differential - Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης ●
Creep On/Off  - Έλεγχος εκκίνησης αυτοκινήτου από στάση ●
Αποσβεστήρες αναρτήσεων εμπρός και πίσω τροχών υψηλών επιδόσεων ●
Άνεση
Head Up Display ●
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας ●
Πλήκτρο εκκίνησης "Start" ●
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select) ●
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/- στο τιμόνι (paddle shifters) ●
ISG Σύστημα Stop & Start ●
Κεντρικό κλείδωμα με Τηλεχειρισμό & Συναγερμό παραβίασης ●
Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω, οδηγού με λειτουργία auto up/down ●
Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης ●
Αεραγωγοί πίσω επιβατών ●
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25'' ●
Υπολογιστής ταξιδιού ●
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά ●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού (Περφορέ Δέρμα) ●
Eπιλογέας ταχυτήτων με επένδυση αλουμινίου και δέρματος ●
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) ●
Έξυπνος Ρυθμιστής ταχύτητας (Smart Cruise Control w/o S&G) ●
Μεταλλικά πεντάλ ●
Μεταλλικές εσωτερικές λαβές θυρών ●
Υφασμάτινα καθίσματα τύπου bucket ●
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος οδηγού ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ●
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων με ποτηροθήκη ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ποτηροθήκη (αναδιπλούμενο στο μεσαίο κάθισμα) ●
Ατμοσφαιρικός φωτισμός ●
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40 ●
Πίσω καθίσματα με 3 προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας ●
Αποθηκευτικές τσέπες στο πίσω μέρος των εμπρός καθισμάτων ●
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου ●
Σημεία πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών ●
Παροχή ρεύματος 12V: στην εμπρός κονσόλα ●
Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευών ●
Δίχτυ χώρου αποσκευών ●
Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης
Ηχοσύστημα Radio με RDS, MP3 player,2 θύρες USB ●
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ●
Bluetooth με audio streaming & αναγνώριση φωνής ●
Krell Premium Surround Sound - Ηχοσύστημα 8 ηχείων και sub-woofer ●
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού και θέρμανσης καθισμάτων, επιλογές SmartSense, επιλογή 

ήχων φύσης
●

Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation ) ●
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth® ●
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο 

λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)
●

Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto (android 5.0 και μεταγενέστερο) ●
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay (iphone 5.0 και μεταγενέστερο) ●
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) ●
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης ●
Εξωτερική Εμφάνιση
Ραγες οροφης ●
Μαύρη γυαλιστερή πίσω αεροτομή με ενσωματωμένο τριγωνικό 3ο φως στοπ ●
Μαύροι γυαλιστεροί εξωτερικοί καθρέπτες ●
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ●
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ●
Γρίλια εμπρός μάσκας μαύρου χρώματος με λογότυπο "N " ●
Δύο απολήξεις εξατμίσεων ●
Κόκκινο(*)  διακοσμητικό σιρίτι χαμηλά στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα  ●
(*) Dark silver για εξωτερικό χρώμα Engine Red

Ορατότητα
Αισθητήρας βροχής ●
Πλήρη φώτα LED (ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως και πορείας) ●
Πίσω φωτιστικά σώματα LED ●
Αυτόματο άναμμα φώτων ●
Σκούρα ζώνη ηλιοπροστασίας εμπρός ●
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) ●
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρέπτη ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας ●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ●
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης ●
Πλαφονιέρα, φως ανάγνωσης χάρτη και θήκη γυαλιών ●
Δεύτερη πλαφονιέρα για πίσω επιβάτες ●
Ρεοστάτης φωτισμού οργάνων ●
Υαλοκαθαριστήρες εμπρός τύπου Aero ●
Τροχοί και φρένα
Ζάντες αλουμινίου 19"  διαστάσεων 235/35R19 ●
Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα 18'' με κόκκινες σιαγόνες και λογότυπο Ν ●
Πίσω αεριζόμενα δισκόφρενα 17'' με κόκκινες σιαγόνες ●
Προεγκατάσταση κοτσαδόρου ●
Προσωρινός εφεδρικός τροχός 18'' αλουμινίου ● 


