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INFORMACJA O PRYWATNOŚCI    
Informujemy, że zawarte w niniejszym dokumencie i podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez wskazanego powyżej Dealera Hyundai oraz są przekazywane do Hyundai   
Motor Poland w celu oferowania Państwu pojazdów marki Hyundai i/lub wykonania umowy sprzedaży pojazdu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania Pana/Pani danych 
znajdują się w informac prywatności dostępnej u Autoryzowanego Dealera Hyundai, w Autoryzowanej Stacji Obsługi oraz na stronie 
https://www.hyundai.pl/O_Hyundai/Informacja_o_prywatnosci/. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.        

 Wybrana wersja   Cena standard   Rabat dla Klienta Cena dla Klienta   

KONA Benzyna 1.0 120 KM 7- bieg. DCT 2WD STYLE 2021   99.400,00  zł   

   

99.400,00  zł   

Kolor nadwozia : Metalik   2.600,00  zł   

   

2.600,00  zł   

Wnętrze : Beige - MTU   0,00  zł   

   

0,00  zł   

    

-   

Gwarancja na samochód   
5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego   
5 lat gwarancji bez limitu kilometrów  5 lat Assistance   
Opisana w niniejszym dokumencie informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych KC. Podane właściwości i warunki w szczególności nie stanowią informacji, o których mowa w art.  
8 Ustawy o prawach konsumenta. OSCAR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian danych w nin. zestawieniu,  w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W 

szczególności ceny są zróżnicowane w zależności m.in. od terminów dostaw. Wiążące ustalenia ceny, wyposażenia i specyfikacji  pojazdu oraz ewentualnych dod. kosztów następuje w umowie jego sprzedaży lub 

w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji. Podane ceny w PLN zawierają VAT. Uzyskanie poszczególnych rabatów może być 

warunkowane okazaniem wymaganej dokumentacji. Podane w niniejszym zestawieniu informacje na temat możliwej gwarancji nie stanowią oświadczenia gawrancyjnego w rozumieniu art. 577 KC i nie określają 

wszystkich warunków gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Szczegóły u dealerów. Podane dane mają charakter 

informacyjny. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej. Bezpłatna kontrola stanu technicznego nie jest kontrolą wymaganą przez przepisy prawa (obowiązkowy przegląd techniczny). 

Akcesoria i wybrane opcje dodatkowe objęte są odrębną gwarancją. Szczegóły u dealerów.   
Prezentowane na kolejnych stronach niniejszej informacji handlowej dane techniczne, opcje wyposażenia, dostępne akcesoria i wymiary samochodu, w tym w szczególności ich graficzna prezentacja (rysunki i 

fotografie) mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych. Dokładne cechy samochodu są ustalane przy zawarciu umowy sprzedaży lub w umowie przedwstępnej do umowy sprzedaży 

bezpośrednio ze sprzedawcą. Ewentualne warunki dotyczące formy finansowania i ubezpieczenia będą objęte odrębną informacją i ofertą.       
   

   

   

   

   

   
Wyposażenie Bezpieczeństwo   
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Poduszki bezpieczeństwa przednie   +   

Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe   +   

ABS + ESC+ DBC + HAC   +   

Ręczny hamulec pomocniczy   +   

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold   -   

Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach   +   

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci   +   

System Stop/Go (ISG)   +   

Elektryczne wspomaganie kierownicy   +   

Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach   +   

       
Zewnętrzne   

 

Szyby       

Szyby przednie atermiczne   +   

Szyby tylne przyciemniane   +   

Szyba czołowa z powłoką akustyczną   +   

Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym   +   

Światła       

Reflektory halogenowe (światła mijania i drogowe)   -   

Reflektory LED   +   

Automatyczne włączanie świateł   +   

Światła do jazdy dziennej LED   +   

Światła pozycyjne LED   +   

Tylny spoiler z trzecim światłem stop   +   

Trzecie światło stop LED   +   

Przednie światła przeciwmgielne   +   

Tylne światła przeciwmgielne   +   
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Kierunkowskazy w lusterkach bocznych   +   

Światła tylne LED   +   

Stylistyka       

Boczne lusterka w kolorze nadwozia   +   

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane   +   

 

Lusterka boczne elektrycznie składane   Tech   

  

Wykończenie grilla w kolorze czarnym błyszczącym   +   

Wykończenie grilla w kolorze srebrnym   -   

Okno dachowe elektrycznie sterowane   -   

Relingi dachowe   +   

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   +   

Progi w kolorze czarnym   +   

Progi w kolorze nadwozia   -   

Boczne listwy w kolorze czarnym   +   

Boczne listwy w kolorze nadwozia   -   

Listwa okienna w kolorze czarnym   +   

Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze srebrnym   +   

Dwukolorowe nadwozie z kontrastowym dachem   2 500 zł   

Koła      

Felgi stalowe 16" z kołpakami   -   

Felgi aluminiowe 16"   + (5)   

Felgi aluminiowe 17"   + (4)   

Felgi aluminiowe 18" N Line   -   

Felgi aluminiowe 18"   -   

Zestaw naprawczy   +   
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Fotele   

   

Regulacja      

Zagłówki przednie z regulacją w dwóch płaszczyznach   +   

Fotele przednie sterowane elektrycznie   -   

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)   +   

Fotel kierowcy z regulacją wysokości   +   

Fotel pasażera z regulacją wysokości   + (2)   

Tylna kanapa składana w proporcji 60:40   +   

Zagłówki tylne z regulacją wysokości   +   

Tylny podłokietnik z uchwytami na napoje   + (2)   

Tapicerka      

Tapicerka materiałowa   +   

 

Tapicerka materiałowa N Line   -   

Tapicerka skórzana   -   

Tapicerka skórzano-zamszowa N Line   -   

Funkcje komfortu       

Fotele przednie podgrzewane   +   

Fotele przednie i tylne podgrzewane   -   

Fotele przednie wentylowane   -   

  

Gazetownik w oparciu fotela kierowcy   +   

Gazetownik w oparciu fotela pasażera   +   

       
Wewnętrzne   

  

 Drzwi        
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Szyby sterowane elektrycznie (kierowcy z funkcją Auto Down)   -   

Szyby sterowane elektrycznie (kierowcy z funkcją Auto Up / Down)   +   

Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym   +   

Listwy progowe   +   

 Oświetlenie        

Oświetlenie pierwszego rzędu   +   

Oświetlenie drugiego rzędu   +   

Oświetlenie nastrojowe   +   

Oświetlenie przestrzeni bagażowej   +   

 Schowki i transport        

Przedni podłokietnik   +   

Schowek w przednim podłokietniku   +   

Haczyki do mocowania bagaży   +   

Schowek pod podłogą bagażnika   +   

Dwupoziomowa podłoga bagażnika   +   

Siatka do mocowania bagaży   +   

 Wykończenie        

Kierownica z miękkiego tworzywa   -   

Kierownica obszyta skórą   +   

Dźwignia zmiany biegów z miękkiego tworzywa   -   

 

Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą   +   

Podgrzewana kierownica   +   

Podsufitka materiałowa   +   

Osłony przeciwsłoneczne   +   

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem   +   

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem   +   
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Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane   +   

Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem   +   

Półka zakrywająca przestrzeń bagażową   +   

Metalowe nakładki na pedały   -   

       
Multimedia i nowoczesne technologie   

  

 Komfort       

Klimatyzacja manualna   -   

  

Klimatyzacja automatyczna   +   

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie   +   

Funkcja automatycznego odparowywania szyb   +   

Systemy wsparcia kierowcy      

Komputer pokładowy z 4,2" kolorowym wyświetlaczem   -   

Cyfrowe zegary z 10,25" kolorowym wyświetlaczem   +   

Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc   -   

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne   +   

Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy   +   

Wyświetlacz Head-Up   Tech   

Tempomat   +   

Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go   Tech   

Wybór trybów jazdy   + (1)   

Łopatki do zmiany biegów   + (1)   

Asystent monitorowania martwego pola (BCA), asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)   Tech   

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowania poziomu uwagi   +   

kierowcy (DAW)     
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Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych   +   

 

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów   Tech   

System monitorowania ciśnienia w oponach   +   

Inteligentne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości (ISLW)   -   

Ogranicznik prędkości   +   

Tylne czujniki parkowania   -   

Przednie i tylne czujniki parkowania   +   

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi   +   

Podążanie na pasie ruchu (LFA)   +   

Asystent jazdy autostradowej (HDA)   -   

Czujnik deszczu   +   

System monitorowania tylnej kanapy (RSA)   +   

Wygoda      

Wyciszenie maski   +   

Gniazdo 12V w konsoli centralnej   +   

Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów   -   

Port USB w konsoli centralnej   +   
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Port USB do ładowania   +   

Uchwyty na napoje   -   

Uchwyty na napoje podświetlane   +   

Wiązka do haka holownicznego   +   

Multimedia      

System multimedialny z 8" ekranem dotykowym i cyfrowym radiem DAB, łączność 

Android Auto i Apple Car Play (6)   

+   

System multimedialny z 10,25" ekranem dotykowym, cyfrowym radiem   
DAB, nawigacją fabryczną i systemem Bluelink, łączność Android Auto i Apple Car   
Play (6)   

Navi   

System Premium Audio KRELL   Navi   

 

Głośniki w drzwiach przednich   +   

Głośniki w drzwiach tylnych   +   

Głośniki wysokotonowe   +   

Głośniki wysokotonowe + Wzmacniacz + Głośnik centralny   Navi   

System ratunkowy eCall   +   

Złącze AUX i USB   -   

Sterowanie radiem na kierownicy   +   
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System Bluetooth z obsługą komend głosowych   +   

Ochrona      

Kluczyk z pilotem   + (3)   

Bezkluczykowy dostęp   + (2)   

Immobilizer   +   

Centralny zamek, alarm   +   

    

Pakiety i opcje     

Lakier metaliczny lub perłowy   2 600 zł   

Lakier specjalny Atlas White lub Ignite Flame   1 100 zł   

Pakiet Winter   -   

Pakiet Navi   4 500 zł   

Pakiet Tech   6 500 zł   

Pakiet Leather   -   

(1) Niedostępne dla wersji 1.0 T-GDI 6MT      
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-     

(2)     Niedostępne dla wersji 1.0 T   -   GDI 7DCT         

(3)     Dostępne tylko dla wersji 1.0 T   -   GDI 7DCT         

  Dostępne tylko dla wersji 1.6 T   (4)   -   GDI 7DCT         

(5)     Dostępne tylko dla wersji 1.0 T   -   GDI 6MT i 7DCT         

(6)     Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania         

Inne dostępne akcesoria       


