
 
 

Aksesuarai 
 

KONA / KONA Electric 



 

 

 
 
 
 
 

 

Jūs to nusipelnėte. 
 

 

Sukurti tiksliai, kad puikiai tiktų, originalūs „Hyundai“ priedai buvo sukurti, pagaminti ir 

išbandyti pagal tuos pačius griežtus standartus, kaip ir jūsų visiškai nauja KONA. Taigi jų 

išskirtinė kokybė ir ilgaamžiškumas niekada nebus pažeisti. 
 
 
 

Originalūs kilimėliai 

 
• Skirtingos medžiagų specifikacijos, atitinkančios jūsų 

lūkesčius 

• Sukurta taip, kad puikiai tiktų 

• Patvarus saugus fiksavimo žiedas ir neslystantis 
pagrindas 

 
 
 

Originalūs kabliai 
 

• Praėję griežtus bandymus pagal originalios įrangos gamintojo 
standartą 

• CARLOS BC dviračių laikikliui ir CARLOS TC 
priekaboms/priekaboms, užtikrina visišką saugumą 

• E-coat dažymo procesas veiksmingai rūdžių prevencijai

 

Originalūs skersiniai 
 

• Sukurta taip, kad maksimaliai išnaudotų jūsų transporto priemonės stogo keliamąją galią 
• Sukurta sumažinti aerodinaminį triukšmą 
• Praėję griežtus bandymus pagal originalios įrangos gamintojo standartą 

 
 
 

 
 

Originalūs ratai 
 

• Struktūrinis vientisumas garantuojamas intensyviais bandymais 
• Sukurta pagal Originalios įrangos reikalavimus 

• Atitinka originalios Hyundai įrangos specifikacijas 

 

 
Šioje brošiūroje esantys priedai tinka KONA ICE & HEV, MY18–MY21 (nuo 1 iki 25 psl.) ir KONA Electric, nuo MY19 iki MY21 (nuo 26 
iki 33 psl.). Atitinkamą pritaikymą žr. lentelėse 24, 25 ir 33 psl. 
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Jūsų pasirinkimas. 

 

 

 

 
Jūsų išskirtinė visiškai nauja KONA aiškiai parodo. Apie tai, kaip save matote. Pasirinkite 

originalius priedus, kurie užtikrins visavertį gyvenimą. Su mažu SUV, kuris yra toks pat 

drąsus, kaip ir stilingas. 



 

 

Kuriate Jūs. 
Suteikite asmeninį stilių su šiais stiliaus priedais. Tokį, kad visus nustebintumėte 

savo KONA unikalia išvaizda. 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED durų projektoriai, KONA logotipas 

LED durų projektoriai, Hyundai logotipas 

 

 
LED balų lemputės 

LED kojų apšvietimas, baltas, pirma eilė 

 

 

LED kojų apšvietimas, baltas, antra eilė 

LED kojų apšvietiams, mėlynas, pirma eilė 

 

 
LED kojų apšvietimas, mėlynas, antra eilė 

 

Bagažinės ir jos dangčio LED apšvietimas – 89,23 € 

Niekada daugiau nebesijauskite bejėgiai, bandydami 
tamsoje rasti kokį nors konkretų daiktą. Arba 
išsipurvinti tai darydami. Mėgaukitės puikiu 
matomumu bagažinėje ir už jos ribų! 
99652ADE00 

 

LED durų projektoriai, KONA logotipas – 77,40 € 

Novatoriškas, apšviečiantis žemę. Šie LED durelių projektoriai 
suaktyvinami kiekvieną kartą atidarius jūsų KONA priekines 
dureles – jie šviečia subtiliu, bet ryškiu švytėjimu ant žemės, kad 
įliptumėte unikaliai stilingai su KONA logotipu. 
J9651ADE00 (nereikalingas papildomas LED prijungimo k-
tas) 

LED projektoriai, Hyundai logotipas – 77,40 € 

Suteikite tamsoje daugiau rafinuotumo, ant žemės šalia atvirų 
priekinių durų pavaizduodami Hyundai logotipą. Suprojektuotas 
su aiškiu fokusavimu ir ryškiu švytėjimu – kad kiekvienas įlipimas 
būtų rafinuotas. 
99651ADE00H 

99651ADE90 (papildomas kabelio k-tas perkamas atskirai) 
 

LED balų lemputės – 77,40 € 

Apšvieskite kiekvieną įlipimą į savo KONA su šiais subtiliais, tačiau 
su niekuo nesupainiojamais LED balos žibintais. Garantuojamas 
stiliaus posakis. Jie leidžia matyti daugiau, kai įlipate ir išlipate iš 
automobilio, ypač tamsoje. 
99651ADE00 
99651ADE90 (papildomas kabelio k-tas perkamas atskirai) 

LED kojų apšvietimas – 74,61 € ir 79,11 € 

Paryškinkite savo salono išskirtinumą paslėptu apšvietimu kojoms. Jis sukuria malonų rafinuotos 
aplinkos švytėjimą, kai atidaromos ir uždaromos durys, o užvedus variklį jis išnyksta. Galimos 
stilingos mėlynos ir klasikinės baltos spalvos. 
99650ADE20 (mėlynas, pirma 
eilė) 99650ADE20W (baltas, 
pirma eilė) 99650ADE31 
(mėlynas, antra eilė) 
99650ADE31W (baltas, antra 
eilė) 

 

Sportinių pedalų k-tas – 65,65 € 

Padovanokite savo pedalams sportiškesnę išvaizdą. Šie metaliniai sportiniai pedalai pasižymi 
nuostabia tvirta sukibimo apdaila. 
J9F05AK200 (LHD, A/T, 
nepavaizduota) J9F05AK300 
(LHD, M/T, nepavaizduota)  
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Bagažinės ir jos dangčio LED apšvietimas 
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Bagažinės dangčio apdailos juostelė, blizgi 
 

 
Bagažinės dangčio apdailos juostelė, matinė 

 

 

 

Galinių durų apdailos linija, blizgi. Galinio buferio apdailos linija, blizgi 
 

   
Slenksčiai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galinių durų apdailos linija – 67,18 € ir 60,14 

Nuostabi elegancija kiekvienoje detalėje: ši 
šlifuota/blizganti nerūdijančio plieno juosta suteikia 
stilingą bagažinės dangčio įspūdį ir papildo kitas detales, 
dėl kurių jūsų KONA išorės stilius yra unikalus.. 

J9491ADE10ST (matinė) – 60,14 € 
J9491ADE00ST (blizgi) – 67,18 € 

Galinio buferio apdailos linija blizgi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galinio buferio apdailos linija – 82,90 € ir 80,56 € 

Išskirtiniu matinio/blizgančio nerūdijančio plieno tonu, ši 
apdailos linijos apdaila suteikia subtilių ir rafinuotų 
horizontalių detalių visame viršutiniame galinio buferio 
paviršiuje.. 

J9274ADE10ST (matinis) – 82,90 € 

J9274ADE00ST (blizgus) Tik ICE MY18 – 80,56 € 

Galinio buferio apdailos linija, matinė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slenksčiai – 77,66 € 

Pirmasis įspūdis yra svarbus. Kvieskite keleivius į savo 
saloną su šiomis nerūdijančio plieno įėjimo apsaugomis su 
KONA logotipu. 
J9450ADE00ST (4 vnt.) 



 

 
 
 

Jūsų sukurtas stilius. 
Originalūs lengvojo lydinio ratlankiai, suteikiantys jūsų KONA išskirtinio žavesio ar klasikinio pojūčio . 

 
 
 

    
 

 
1. 16″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 2. 16″ lengvo lydinio 

ratlankių k-tas (Tik 

HEV) – 176,27 € 

3. 17″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 

– 185,89 € 

5. 17″ lengvo lydinio 

ratlankis – 160,81 € 

6. 17″ lengvo lydinio ratlankis 

 – 193,26 € 

 

      
7. 18″lengvo lydinio 

ratlankių k-tas  214,74€ 
8.  18″ lengvo lydinio 

ratlankių k-tas (Tik 

HEV) – 223,26 € 

9.  18″ lengvo lydinio 
ratlankių k-tas – 

229,20 € 

11. 16″ plieninių ratų gaubtų 

k-tas – 60,88 € 

12. 17″ plieninis ratas -

151,66 € 

13. Rato veržlių ir rakto k-tas – 37,28 € 

 

1. 16″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 

16 colių penkių dviejų stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiai, 
sidabriniai, 6,5Jx16, tinka 205/60 
R16 padangoms. J9F40AK100 

 
2. 16″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 
16 colių penkių stipinų lengvojo 
lydinio ratlankiai, 6,5Jx16, tinka 
205/60 R16 padangoms. 
CMF40AK000 (HEV only) 

 
3. 17″ lengvo lydinio ratų k-tas 
17 colių dešimties dviejų stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiai, sidabriniai, 
7,0 Jx17, tinka 215/55 R17 
padangoms. 
J9F40AK200 

4.  17″ lengvo lydinio ratlankis  Halla 
17 colių dešimties stipinų lengvojo 
lydinio ratlankiai, sidabriniai, 7.0Jx17, 
tinka 215/55 R17 padangoms. 
Komplekte dangtelis, veržlės 
neįtrauktos. 
A4400ADE01 

 
5. 17″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 
17 colių penkių stipinų lengvojo 
lydinio ratlankiai, 7.0Jx17, tinka 
215/55 R17 padangoms. 
J9F40AK040 

6. 17″ lengvo lydinio ratlankis 

17 colių penkių dvigubų stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiai, sidabriniai, 
7,0 Jx17, tinka 215/55 R17. 
Q4400ADS07H 

 
7. 18″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 
18 colių penkių dviejų stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiai, 
dvispalviai, 7,5 Jx18, tinka 235/45 
R18 padangoms. J9F40AK300 

 
8. 18″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 
18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai, 7,5Jx18, tinka 235/45 
R18 padangoms. 
CMF40AK010 (tik HEV) 

9. 18″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 

18 colių penkių dvigubų stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiai, 7,5Jx18, 
tinka 235/45 R18 padangoms. 
J9F40AK050 

 
10. 16″ plieninis ratas 
6.5Jx16, tinka 205/60 R16 
padangoms. Idealiai tinka naudoti 
žieminėms padangoms. 
J9H40AK000 (neparodytas) 

 
11. 16” plieninių ratų gaubtų k-tas 
Aukštos kokybės plastikinis ratų 
gaubtas, skirtas naudoti su 
originaliais plieniniais ratais. Rinkinį 
sudaro 4 dangteliai. 
J9F40AK990 

12. 17″ plieninis ratas 
17 colių dešimties stipinų plieninis 
ratas, nudažytas sidabru, 7.0Jx17, 
tinka 215/55 R17 padangoms. 
Idealiai tinka naudoti žieminėms 
padangoms. 
Komplekte dangtelis, veržlės 
neįtrauktos. 
J9401ADE00 

 
13. Rato veržlių ir rakto 
Labai efektyvus ir patikimas būdas 
kad apsaugotumėte savo lengvojo 
lydinio ratlankius nuo vagystės. Juos 
išimti galima tik specialiu pateiktu 
raktu. 
99490ADE50 

14. TPMS – Padangų slėgio 
stebėjimo sistema 
Padarykite saugumą ir vairavimo 
efektyvumą svarbiausiu prioritetu, 
naudodami originalius jutiklius, kad 
padangos veiktų optimaliai. TPMS 
rinkinys leidžia visą laiką stebėti oro 
slėgio lygį padangose. 
F2F40AK990 (neparodyta) 

Padangos neįskaičiuotos. 

Padangų laikymo maišai – 57,95 € 

Keturių ratų krepšių rinkinys, kad ratai ir sandėliavimo 
vieta būtų švarūs. Ergonomiškos rankenos supaprastina 
valdymą, o ant kiekvieno krepšio yra simbolis, nurodantis 

rato padėtį. Papildoma integruota laikymo kišenė saugo 
ratų varžtus. Tinka iki 255 / 45R20 dydžio ratams 

99495ADB00 
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144,23 € 
4. 17″ legv. lyd. ratlankis 

Halla – 234,70 € 



 

 

  

 

Jūs tuo gyvenate. 

Jūsų KONA skirtas pramogoms lauke. Taigi kodėl gi ne išplėsti jo asortimentą, kad jis atitiktų jūsų išvykų į gamtą poreikius. 

 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 600 Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 

  
Stogo skersiniai, aliuminiai Dvirčio laikiklis Active 

Stogo bagažinė 330 Stogo skersiniai, plieniniai Dviračio laikiklis Pro 

 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 ir 600 – 142,30 € ir 159,61 € 

Šeimai tinkamas sprendimas kupinoms žiemos šventėms. „Slidžių ir 
snieglenčių laikiklis 400“, skirtas iki 4 porų slidžių arba 2 snieglentėms, yra 
greitas ir patogus, jį netgi galima užrakinti, kad jūsų įranga būtų saugi. 
Norėdami gauti dar daugiau vietos, galite pasirinkti „Slidžių ir snieglenčių 
laikiklį 600“ iki 6 porų slidžių arba 4 snieglentes.. 

99701ADE00 (600) - 159,61 € 

99701ADE10 (400) -  142,30 € 

99701ADE90 (U-mount adapteris stogo skersiniams)  
 

Stogo bagažinė 330 – 409,20 € 

Kad ir kokia būtų priežastis, kad ir koks sezonas būtų: kai reikia papildomos vietos 
savo KONA, ši stogo dėžė suteiks jums tiek kokybę, tiek kiekį. Aerodinaminis ir 
aptakus, lengvai montuojamas ir tvirtas, jis taip pat turi dvigubą atidarymą, kad 
būtų galima greitai pakrauti ir iškrauti. Užrakinamas vagysčių prevencijai. 
Matmenys: 144×86×37.5 cm. Talpa: 330 L. Išlaiko: 75 kg (Stogo bagažinė su  
KONA modeliu išlaiko iki 61 kg). Visada patikrinkite didžiausią savo transporto 
priemonės stogo apkrovą.  
99730ADE10 

Stogo skersiniai, aliuminiai – 224,65 € 

Gaukite daugiau vietos savo nuotykiams. Šie saugūs, lengvi skersiniai 
strypai yra specialiai sukurti KONA stogo bėgiams ir lengvai montuojami. 
Taigi į būsimas keliones galėsite leistis su viskuo, ko jums reikia. Tinka tik 
automobiliams su OE stogo bėgiais. Maksimali transporto priemonės stogo 
apkrova yra 80 kg, įskaitant visus stogo laikiklius ir transportavimo 
elementus. 
J9211ADE00AL 

 

Stogo skersiniai, plieniniai – 180,24 € 

Lengva pritaikyti, lengva pasitikėti. Šie plieniniai skersiniai strypai yra 
pagaminti pagal užsakymą jūsų KONA ir sudaro saugų ir rakinamą 
pagrindą stogo laikiklių sistemoms ir visiems jūsų stogo transportavimo 
poreikiams. Tinka tik automobiliams su OE stogo bėgiais. Maksimali 
transporto priemonės stogo apkrova yra 80 kg, įskaitant visus stogo 
laikiklius ir transportavimo elementus. 
J9211ADE00ST 

Dviračio laikiklis Active – 98,58 € 

Visas važiavimo dviračiu malonumas su minimaliomis krovimo 
pastangomis. Šis laikiklis palengvina greito užrakinimo rėmo laikiklį, 
išmaniuosius ratų laikiklius ir skelbimų 
reguliuojami greitai atsegami dirželiai. Jis gali nešti iki 17 kg ir turi saugią 
užraktą. 
99700ADE10 (Pridedamas adapterio rinkinys plieniniams skersiniams 
strypams) 

 

Dviračio laikiklis Pro – 177,42 € 

Su šiuo aukščiausios kokybės nešikliu sumažinkite pakrovimo ir iškrovimo 
pastangas kitos kelionės dviračiu metu. Tiesiog uždėkite dviratį ant rėmo 
laikiklio ir jūs 
gali reguliuoti ir užfiksuoti jį viena ranka stogo lygyje, naudojant patogias 
sukamąsias rankenėles. Atlaiko iki 20 kg. Užrakinamas papildomam 
saugumui. 
99700ADE00 
99700ADE90 (adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams) 
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Sulankstomas bagažinės 

organizatorius – 44,44 € 

 

Kablys, nuimamas 

439,73 € ir 456,32 € 

 

Vilkties laidų komplektas 

 

Puikiai tinka greitai sutvarkyti ir užsitikrinti bet 
kokias reikmenis, sulankstoma, kad būtų vietos 
kitiems daiktams, kai nenaudojamas. Praktiški 
nešiojimo dirželiai ir rankenomis patogiam 
transportavimui už automobilio ribų. Su 
Hyundai logotipu. 
99123ADE00 

Nuimamas ir, svarbiausia, patikimas: 
galite pasikliauti šiuo korozijai atspariu 
plieniniu vilkimo strypu saugiai ir 
efektyviai gabenti savo krovinį. Su 3 
kamuoliukų užrakinimo sistema, jį 
galima tiesiog nuimti. Maksimali 
apkrova naudojant su dviračių laikikliu 
yra 75 kg, įskaitant dviračių laikiklį. 
Sertifikuotas pagal  UNECE 55R.

Montuojant naudojamos originalios transporto priemonės jungtys ir daugiafunkcis priekabos modulis, kuris sustiprina visus reikalingus signalus. Suderinamas 
tiek su įprastomis lemputėmis, tiek su LED priekabos žibintais ir turi garsinį įspėjimą apie priekabos posūkio indikatorių arba stabdžių žibintų gedimą. Prijungus 
priekabą, automobilio galinis rūko žibintas automatiškai išsijungia. Galima įsigyti su 7 polių lizdu su drenažo angomis, kad nesikauptų vanduo, arba su 13 polių 
vandeniui atspariu lizdo korpusu. 13 polių pagrįsta sistema yra paruošta valdyti visas šiuolaikines karavano funkcijas. Norėdami išnaudoti visas jo funkcijas, 
papildomai užsisakykite prailginimo rinkinį. 

 
Dviračių laikiklis visiems vilkimo kabliams – 

480,54 € 

Dienos kelionėse dviračiu ar dviračių atostogų 
metu šis vežėjas pašalina visus pakrovimo ir 
iškrovimo rūpesčius. Jame telpa du dviračiai, 
kurių maksimali apkrova yra 60 kg. Kompaktiškas 
ir atsparus vagystėms, netgi galite atidaryti 
bagažinės dureles, kai dviračiai stovi ant nugaros! 
Dviračių laikiklis turi 13 polių lizdą. Montuojant 
reikės 13 polių vilkties laidų rinkinio arba 7 polių 
laidų rinkinio kartu su 7 polių į 13 polių adapteriu 
E823055001 (LHD) 

 
J9281ADE00 (MY18) – 439,73 € 
J9281ADE50 (MY21) – 456,32 € 

 

Kablys, pritvirtinamas – 272,75 € ir 
299,46 € 

Ieškote patogaus ir patikimo sprendimo 
reguliariai vežti sunkius krovinius? Šis korozijai 
atsparus vilkimo kablys įvertinamas visose 
disciplinose. Maksimali dviračių laikiklio 
naudingoji apkrova yra 75 kg, įskaitant dviračių 
laikiklio svorį. Sertifikuota pagal UNECE 55R. 

J9280ADE00 (nepavaizduotas) – 272,75 € 

J9280ADE50 (MY21, nepavaizduotas) – 

299,46 € 

 

Transporto priemonėms be paruoštos jungties: 

J9621ADE00CP (ICE MY18, 13 polių) – 168,24 € 
J9620ADE00CP (ICE MY18, 7 polių) – 145,13 € 

55621ADE01 (ICE MY18 & MY21, +15/+30 prailginimas skirtas 13 

polių) – 62,40 € 

 
Transporto priemonėms su paruošta jungtimi: 

J9621ADE10CP (ICE  MY 18, 13 polių)  - – 153,55 € 

J9621ADE10PC (ICE MY21 & HEV MY20-21, 13-polių) – 153,52 € 

J9620ADE10CP (ICE  MY 18,  7 polių) – 131,93 € 

J9620ADE10PC (ICE MY21 & HEV MY20-21, 7 polių) – 131,93 € 

55621ADE01 (ICE MY18 & MY21, +15/+30 prailginimas skirtas 13 

polių) – 62,40 € 

 Atsižvelgiant į faktinį vilkimo kablio naudojimą, yra adapterių, skirtų laikinai pakeisti 7 polių į 13 polių arba atvirkščiai: 
Adapteris nuo 13 polių (automobiliui) iki 7 polių (priekabai / 
nameliui):E919999137 
7 polių (automobilio) iki 13 polių (priekabos/priekabos) 
adapteris:5622ADB00 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją. 

 
Svarbi vilkimo kablio informacija 
Maksimali vilkimo apkrova priklausys nuo jūsų automobilio specifikacijų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją. Visi originalūs 
„Hyundai KONA“ vilkimo strypai yra atsparūs korozijai, sertifikuoti pagal ISO 9227NSS druskos purškimo testą ir atitinka OE automobilių pakrovimo 
standarto (CARLOS) – priekabos sukabinimo (TC) ir dviračių laikiklio (BC) reikalavimus. 

 
 

 
 

Kablys, nuimamas 

  

Bagažinės organizatorius, sulankstomas Vilkties laidų komplektas 
 

Apsauga nuo šuns 
Daugiau komforto keleiviams ir naminiams šunims. Puikiai tarp jūsų KONA galinių sėdynių 
atlošo ir stogo prigludusios lengvai montuojamos grotelės yra skirtos išlaikyti naminį gyvūnėlį 
ir krovinį bagažinėje, neapribojant galinio vaizdo vairuotojui. 
J9150ADE00 

Dviračių laikiklis visiems vilkimo 
kabliams 
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Veliūriniai tekstiliniai grindų kilimėliai su žaliu akcentu Veliūriniai tekstiliniai grindų kilimėliai su oranžiniu akcentu  Veliūriniai tekstiliniai grindų kilimėliai su raudonais akcentu  

   
Veliūriniai tekstiliniai grindų kilimėliai 

 
Veliūriniai tekstiliniai grindų kilimėliai su spalvotu akcentu – 65,74 € 

Be veiksmingos apsaugos, šie aukštos kokybės veliūriniai kilimėliai pasižymi 
ryškiomis žalios, oranžinės arba raudonos spalvos dvigubomis siūlėmis, 
atitinkančiomis skirtingas KONA sėdynių apdailas. Sukurta, kad puikiai tiktų 
automobiliui, su spalvotu KONA logotipu priekinėje eilėje, tvirtinimo taškais 
ir neslystančia atrama.4 vnt. 
J9143ADE00GN (žalios spalvos akcentas, LHD)  
J9143ADE00OR (oranžinės spalvos akcentas, LHD) 
J9143ADE00RD (raudonas spalvos akcentas, LHD)  
 

Standartiniai tekstiliniai grindų kilimėliai  

 
Veliūriniai tekstiliniai grindų kilimėliai – 53,85 €  
Pristatykite savo transporto priemonei gražią, bet patvarią grindų dangą iš 
aukštos kokybės veliūro. Pagal užsakymą pagaminti kilimėliai su 
dvigubomis siūlėmis, priekinėje eilėje yra KONA logotipas ir yra laikomi 
tvirtinimo taškais ir neslystančia atrama. 
J9143ADE00 (ICE, LHD, 4 vnt.)  
J9143ADE00H (HEV, LHD, 4 vnt.)  

Guminiai grindų kilimėliai su pilku akcentu 

 
Standartiniai tekstiliniai grindų kilimėliai – 32,79 € ir 53,85 € 

Apsaugokite savo salono grindis nuo kasdienio dėvėjimosi su šia apsaugine 
danga, pagaminta iš tvirto adatinio veltinio. Pagaminti pagal išmatavimus ir 
su KONA logotipu ant vairuotojo kilimėlio, šie grindų kilimėliai laikomi 
vietoje su tvirtinimo taškais ir neslystančia atrama. 

J9141ADE00 (ICE, LHD, 4 vnt.) – 58,85 € 
J9141ADE00H (HEV, LHD, 4 vnt.) – 32,79 € 

 

Guminiai kilimėliai su pilku akcentu – 54 € ir 55,36 € 

Kad ir koks būtų ekstremalus oras, kad ir koks ekstremalus jūsų 
nuotykis, šie patvarūs ir lengvai valomi grindų kilimėliai sudaro apsauginį 
sluoksnį nuo šlapių, purvinų ar smėlėtų batų. Su pritaikyta forma ir 
tvirtinimo taškais, kad jie tvirtai laikytųsi. 

J9131ADE00 (LHD, pilkas logotipas, 4 vnt.) - 54 € 

J9131ADE00H (HEV, LHD, 4 vnt.) – 55,36 € 
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Bagažinės kilimėlis 

 
Bagažinės kilimėlis, dvipusis 

Galinio buferio apsauginė plėvelė, juoda 
 

 
Durų slenksčių apsauginės plėvelės, skaidrios (priekyje)

Durų rankenos įdubos apsauga 
 

 
Durų slenksčių apsauginės plėvelės, juodos (galinės)

Galinio buferio apsauga, skaidri 
 

 
Purvasaugis, priekinis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagažinės įdėklas – 48,47 € 

Nuo sodo įrankių iki šeimos augintinių – kai kurie kroviniai gali būti šlapi arba purvini. Šis patvarus ir vandeniui atsparus 
įdėklas su paaukštintais kraštais išlaikys jūsų bagažinę švarią. Su tekstūruotu neslystančiu paviršiumi, kad kroviniai 
nejudėtų. Pagaminta pagal KONA išmatavimus.  
J9122ADE00 (bagažinės sritis be dešiniojo kampo pratęsimo) J9122ADE20 (bagažinės sritis su dešiniojo kampo 
išplėtimu, neparodyta)

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Šoninių dūrelių moldingai – 145,39 € 

Patobulinkite savo stilių, apsaugokite išvaizdą. Šie moldingai suteikia jūsų KONA išorės dinamiškumo ir apsaugo šoninį 
kėbulą nuo galimų pažeidimų. Galima nudažyti jūsų automobilio spalva, kad būtų viena vientisa apdaila . 
J9271ADE00BL (12 puslapis) 

Bagažinės kilimėlis – 51,64 € 

Pagaminta pagal išmatavimus, pagaminta pagal apsaugą. 
Nesvarbu, koks jūsų krovinys, šis kilimėlis ilgiau išlaikys jūsų 
bagažinės išvaizdą kaip naujas. Pagaminta iš aukštos kokybės 
veliūro ir su KONA logotipu. J9120ADE00 (vienpusis) 

 

Bagažinės kilimėlis, dvipusis – 51,64 € ir 53,70 € 

Mėgaukitės dviguba apsauga su dviem apverčiamais 
paviršiais – aukštos kokybės veliūras vienoje pusėje ir 
elastinga purvui atspari apdaila kitoje – kad tiktų įvairioms 
transporto priemonėms, kurias atneša gyvenimas.. 
J9120ADE10 (Hyundai logotipas, bagažinės sritis be 

dešiniojo kampo pratęsimo) 51,64 € 

J9120ADE20 (KONA logotipas, bagažinės sritis su 

dešiniojo kampo išplėtimu, neparodyta) 53,70 € 

Galinio buferio apsauginė plėvelė, juoda – 33,23 € ir 
34,62 € 
Uždengtas ir nerūpestingas. Šis juodas filmas suteikia jums 
ramybės žinodami, kad jūsų galinio buferio viršutinis 
paviršius yra apsaugotas nuo įbrėžimų ir įbrėžimų. 

J9272ADE00BL (MY18) – 33,23 € 

J9272ADE50BL (MY21, neparodyta) – 34,62 € 

 

Galinio buferio apsauginė plėvelė, permatoma 33,23 € ir 
34,62 € 
Veiksminga ir paprasta apsauga: ši diskretiška skaidri folija 
apsaugo jūsų galinį buferį nuo pakrovimo ir iškrovimo pažeidimų. 

J9272ADE00TR (MY18) 33,23 € 

J9272ADE50TR (MY21, neparodyta) 34,62 € 

Durų slenksčių apsauga, skaidrios – 39,13 € 

Diskretiškas, bet patikimas: apsaugokite savo durų slenksčius 
nuo kasdienių įbrėžimų ir žymių naudodami šias skaidrias 
folijas, kurios trukdo dažyti. 4 rinkinys. 
99451ADE00TR 

 

Durų slenksčių apsauga, juodos – 39,13 € 

Šios patvarios juodos folijos sukuria nepastebimą apsauginį 
barjerą, kuris laikui bėgant apsaugo jūsų slenksčius nuo 
vairuotojo ir keleivio kojų smūgių. 4 rinkinys. 
99451ADE00BL 

Durų rankenos įdubos apsauga – 22,92 € 

Nuo įbrėžimų iki įbrėžimams atsparių: šios patvarios, skaidrios 
plėvelės apsaugo dažų dangą jūsų durų rankenos įdubose nuo 
nagų ar kitų įbrėžimų. 
99272ADE00 (4 vnt.) 

 

Purvasaugių k-tas, priekis ir galas – 65,65 €  
Vairuojant blogu oru arba nelygiu reljefu, šie aptakios formos 
pagal užsakymą pagaminti purvasargiai sudaro veiksmingą 
skydą, apsaugantį jūsų KONA dugną, slenksčius ir duris nuo 
per didelio purvo, purvo ar purvo purslų.. 
J9F46AK000 (priekis)  
J9F46AK100 (MY18 galas, neparodyta)  
K4F46AK000 (HEV, priekis)  
K4F46AK100 (MY18 HEV, galas, neparodytas)  
J9F46AKF00 (MY21, galas, neparodyta)  
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Jūs tuo mėgaujatės. 
Suteikite visiems malonų pasivažinėjimą su keliais specialiais priedais, atitinkančiais jūsų ir jūsų visiškai naujos KONA dvasią. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apsauga nuo ledo/saulės 

 
 

 
Verslo kostiumo pakaba 

 

 
Galinės sėdynės iPad® laikiklis

Apsauga nuo ledo/saulės – 73,21 € 
Komfortas ir matomumas ištisus metus. Ši apsauga apsaugo jūsų saloną 
nuo karščio saulėtomis dienomis ir apsaugo nuo ledo susidarymo ant 
priekinio stiklo esant žemai temperatūrai. Pagaminta pagal užsakymą 
KONA, jis yra apsaugotas nuo vagystės, kai sumontuotas. 
J9723ADE00 
 

Verslo kostiumo pakaba – 62,75 € 

Atvykus drabužiai be raukšlių. Lengvai pritvirtinkite prie priekinės sėdynės, tada 
pakabinkite biure ar viešbučio kambaryje. Turi būti nuimta, jei galinė sėdynė yra 
užimta. 99770ADE10 
 

Galinės sėdynės iPad ® laikiklis – 146,29 € 

Filmai, programos, muzika ir kt. Jūsų galinės sėdynės keleiviai gali mėgautis visu 
iPad® naudojimu su šiuo laikikliu, patogiai pritvirtintu priekinės sėdynės atlošo. 
Gali  būti pakreiptas ir pasuktas, kad būtų pasiektas tobulas žiūrėjimo kampas. 
Tinka iPad® 1, 2, 3 ir 4 bei iPad®Air 1 ir 2. Įkrovimo funkcija ir iPad® neįtraukti. 
99582ADE01 
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KONA Aksesuarai Specifikacijos / Kaina be PVM Kodas 
ICE 

MY18 

ICE 

MY21 

HEV 

MY20 

HEV 

MY21 

 

 
 

LED durų projektoriai 

Hyundai logotipas /  LED jungčių komplektas (99651ADE90) 
reikalingas pajungimui/ 77,40 € 

 
99651ADE00H 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

KONA logotipas /  LED jungčių komplektas (99651ADE90) reikalingas 
pajungimui / 77,40 € 

 
J9651ADE00 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
LED balų ažšvietimas 

LED jungčių komplektas (99651ADE90) reikalingas pajungimui / 
77,40 € 

 
99651ADE00 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 

LED kojų apšvietimas 

Mėlynas, pirma eilė / 74,61 € 99650ADE20 ● ● ● ● 

Baltas, pirma eilė / 74,61 € 99650ADE20W ● ● ● ● 

Mėlynas, antra eilė / 79,11 € 99650ADE31 ● ● ● ● 

White, second row / 79,11 € 99650ADE31W ● ● ● ● 

Bagažinės ir jos dangčio LED 
apšvietimas  

  89,23 € 
99652ADE00 ● ● ● ● 

 
Sportinių pedalaų k-tas 

LHD, A/T / 65,65 € J9F05AK200 ● ● ● ● 

LHD, M/T / 65,65 € J9F05AK300 ● ●   

RHD, A/T / -  K4F05AK000 ● ● ● ● 

 
Galinių durų apdailos linija 

Matinė / 60,14 € J9491ADE10ST ● ● ● ● 

Blizgi / 67,18 € J9491ADE00ST ● ● ● ● 

 
Galinio buferio apdailos linija 

Matinė / 82,90 € J9274ADE10ST ●    

Blizgi / 80,56 € J9274ADE00ST ●    

Slenksčiai KONA logotipas / 4 vnt. / 77,66 €  J9450ADE00ST ● ● ● ● 

 

16" lengvo lydinio ratlankių k-tas (1) 6.5Jx16, tinka 205/60 R16 / 144,23 € J9F40AK100 ● ● ● 
 

16" lengvo lydinio ratlankių k-tas (2) 6.5Jx16, tinka 205/60 R16 / 176,27 € CMF40AK000 
  

● ● 

17" lengvo lydinio ratlankių k-tas (3) 7.0Jx17, tinka 215/55 R17 /185,89 € J9F40AK200 ● 
   

17" Halla lengvo lydinio ratlankis (4) Sidabrinis, 7.0Jx17, tinka 215/55 R17 / 234,70 € A4400ADE01 ● ● 
  

17" sidabrinis lengvo lydinio ratlankis (5) 7.0Jx17, tinka 215/55 R17 / 160,81 € Q4400ADS07H ● ● 
  

17" lengvo lydinio ratlankių k-tas (6) 7.0Jx17, tinka 215/55 R17 / 193,26 € J9F40AK040 ● ● 
  

18" lengvo lydinio ratlankių k-tas (7) 7.5Jx18, tinka 235/45 R18 / 214,74 € J9F40AK300 ● 
   

18" lengvo lydinio ratlankių k-tas (8) 7.5Jx18, tinka 235/45 R18 / 223,26 € J9F40AK050 ● ● 
  

18" lengvo lydinio ratlankių k-tas (9) 7.5Jx18, tinka 235/45 R18 / 229,20 € CMF40AK010 
  

● ● 

16'' plieninis ratlankis (10) 6.5Jx16, tinka 205/60 R16 / 57,69 € J9H40AK000 ● ● ● 
 

16'' plieninių ratų gaubtų komplektas (11) Į k-tą įeina 4 gaubtai / 6.5Jx16, tinka 205/60 R16 / 60,88 € J9F40AK990 ● ● ● 
 

KONA Aksesuarai Specifikacijos / Kaina be PVM Kodas 
ICE 

MY18 

ICE 

MY21 

HEV 

MY20 

HEV 

MY21 

17" „Design“ plieninis ratlankis (12) 7.0Jx17, tinka 215/55 R17 / 151,66 € J9401ADE00 ● ● 
  

TPMS   194,59 € F2F40AK990 ● ● ● ● 

Ratų veržlės ir raktas   37,28 € 
99490ADE50 ● ● ● ● 

Padangų laikymo maišai Tinka visiems dydžiams (up to 255/45 R20) 4 vnt./ 57,95 € 99495ADB00 ● ● ● ● 

Transport 

Skersiniai strypai, plieniniai Galima tik su transporto priemone su stogo bėgiais / 180,24 € J9211ADE00ST ● ● ● ● 

Skersiniai strypai, aliuminiai Galima tik su transporto priemone su stogo bėgiais / 224,65 € J9211ADE00AL ● ● ● ● 

Dviračio laikiklis „Pro“ 99700ADE90 (adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams) / 177,42 € 99700ADE00 ● ● ● ● 

Dviračio laikiklis „Active“ Įeina adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams / 98,58 € 99700ADE10 ● ● ● ● 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 600 99701ADE90 (adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams) / 159,61 €  99701ADE00 ● ● ● ● 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 99701ADE90 (adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams) / 142,30 € 99701ADE10 ● ● ● ● 

Stogo bagažinė 330 Tūris: 330 L / 409,20 € 99730ADE10 ● ● ● ● 

 
Vilkimo kablys, nuimamas 

  439,73 € J9281ADE00 ●  ●  

  456,32 € J9281ADE50 
 ●  ● 

 
Vilkimo kablys, pritvitinamas 

  272,75 € J9280ADE00 ●  ●  

  299,46 € J9280ADE50 
 ●  ● 

 
 
 
 
 

 
Vilkties laidų komplektas 

13 polių /  tik automobiliui be paruoštos jungties / 168,24 € J9621ADE00CP ● 
   

7 polių /  tik automobiliui be paruoštos jungties / 145,13 € J9620ADE00CP ● 
   

13 polių /  tik automobiliui su paruošta jungtimi / 153,55 € J9621ADE10CP ● 
   

7 polių /  tik automobiliui su paruošta jungtimi / 131,93 € J9620ADE10CP ● 
   

13 polių /  tik automobiliui su paruošta jungtimi / 153,52 € J9621ADE10PC 
 

● ● ● 

7 polių /  tik automobiliui su paruošta jungtimi / 131,93 € J9620ADE10PC 
 

● ● ● 

 

Laidų komplekto adapteris 

Nuo 13 polių transporto priemonės iki 7 polių (priekabos/namelis ant ratų) / 17,38 € E919999137 ● ● ● ● 

7 polių transporto priemonė iki 13 polių (priekaba / namelis ant ratų) 17,38 € 55622ADB00 ● ● ● ● 

Vilkties laidų +15/+30 prailginimo k-tas   62,40 € 
55621ADE01 ● ● 

  

Dviračių laikiklis visiems vilkimo kabliams   480,54 € 
E823055001 ● ● ● ● 

Apsauga nuo šunų Viršutinis rėmas / 220,92 € J9150ADE00 ● ● ● ● 

Bagažinės organizatorius Sulankstomas / 44,44 € 99123ADE00 ● ● ● ● 
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  KONA Aksesuarai Specifikacijos / Kaina be PVM Kodas 

ICE 

MY18 

ICE 

MY21 

HEV 

MY20 

HEV 

MY21 

 

 
Tekstiliniai grindų kilimėliai, 

standartiniai 

LHD / 4 vnt. / 32,79 € J9141ADE00 ● ●   

RHD / 4 vnt. / nėra prekyboje J9141ADE10 ● ●   

LHD / 4 vnt. / 53,85 € J9141ADE00H 
  ● ● 

 
 
 
 
 

 
Tekstiliniai grindų kilimėliai, 
veliūriniai 

LHD / 4 vnt. / 53,85 €  J9143ADE00 ● ●   

RHD / 4 vnt. / nėra prekyboje J9143ADE10 ● ●   

KONA logo/ nėra prekyboje J9143ADE00K ● ●   

Su žaliu akcentu/ LHD, 4 vnt. / 65,74 € J9143ADE00GN ● ● 
  

Su oranžinių akcentu/ LHD, 4 vnt. / 65,74 € J9143ADE00OR ● ● 
  

Su raudonu akcentu/ LHD, 4 vnt. / 65,74 € J9143ADE00RD ● ●   

LHD / 4 vnt. / 53,85 € J9143ADE00H 
  ● ● 

RHD / 4 vnt. / nėra prekyboje J9143ADE10H 
  ● ● 

KONA logotipas/ nėra prekyboje J9143ADE00KH 
  ● ● 

 
 
Guminiai grindų kilimėliai 

Pilkas logotipas /LHD / 4 vnt. / 54 € J9131ADE00 ● ●   

Pilkas logotipas /RHD / 4 vnt. / nėra prekyboje J9131ADE10 ● ●   

LHD / 4 vnt. / 55,36 € J9131ADE00H 
  ● ● 

RHD / 4 vnt. / nėra prekyboje J9131ADE10H 
  ● ● 

 

Bagažinės įdėklas 

Bagažinės sritis be dešiniojo kampo / 48,47 € J9122ADE00 ● ● ● ● 

Bagažinės sritis su dešiniuoju kampu / 48,47 € J9122ADE20 ● ● ● ● 

 

Bagažinės kilimėlis, dvipusis 

Hyundai logotipas, Bagažinės sritis su dešiniuoju kampu / 51,64 € J9120ADE10 ● ● 
 

● 

KONA logotipas,  Bagažinės sritis su dešiniuoju kampu / 53,70 € J9120ADE20 ● ● ● ● 

 

Galinio buferio apsauga 

Juoda / 33,23 € J9272ADE00BL ●  ●  

Permatoma / 33,23 € J9272ADE00TR ●  ●  

Juoda / 34,62 € J9272ADE50BL 
 ●  ● 

Permatoma / 34,62 € J9272ADE50TR 
 ●  ● 

 
Durų slenksčių apsauginės 
plėvelės 

Permatoma / 39,13 € 99451ADE00TR ● ● ● ● 

Juoda / 39,13 € 99451ADE00BL ● ● ● ● 

 
 

Purvasaugiai 

Priekis / 65,65 € J9F46AK000 ● ● ● ● 

Galas / 65,65 € J9F46AK100 ●  ●  

Priekis / 65,65 € K4F46AK000 
  ● ● 

Galas / 65,65 € K4F46AK100 
  ●  

Galas / 65,70 € J9F46AKF00 
 ●  ● 

Šoninių durų moldingai   145,39 € J9271ADE00BL ● ● ● ● 

Durėlių rankenų apsaugos   22,92 € 
99272ADE00 ● ● ● ● 

KONA Aksesuarai Specifikacijos / Kaina be PVM Kodas 
ICE 

MY18 

ICE 

MY21 

HEV 

MY20 

HEV 

MY21 

 

Apsauga nuo ledo, saulės   73,21 € J9723ADE00 ● ● ● ● 

Galinės sėdynės iPad® laikiklis Tinka:  iPad® 1, 2, 3 & 4 ir iPad®Air 
1 & 2 / 146,29 € 

99582ADE01 ● ● ● ● 

Verslo kostiumo pakaba   62,75 € 99770ADE10 ● ● ● ● 

 

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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Įkrautas Jūsų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų KONA Electric reiškia, kad mėgavimasis visu kompaktiško visureigio stiliumi, 
universalumu ir linksmybėmis įgauna naują dimensiją: vairavimą elektra be jokių 
kompromisų. Pasirinkę originalius aksesuarus suteiksite maksimalų malonumą ir 

lankstumą. 
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Prisijunkite. 
Jūsų KONA Electric įkrovimas negali būti lengvesnis, išmanesnis ir greitesnis. Aukštos 

kokybės įkrovimo laidas, Mode 3, sukurtas taip, kad veiktų nepriekaištingai bei ekstremalias 

klimato sąlygas. 

  

 

 
 

Įkrovimo laidas, Mode -  396,76 € ir 341,76 € 

Siekiant maksimaliai išnaudoti visas 3 įkrovimo režimo galimybes, abiejuose 
galuose yra 2 tipo kištukai. Elektriniai kontaktai pagaminti iš tvirto metalo, o 
paprastos naudoti kištukų rankenos sukurtos taip, kad saugiai ir lėtai išsklaidytų 
įkrovimo metu susikaupusią šilumą. Dėl aukštos kokybės medžiagų šis įkrovimo 
laidas yra ypač atsparus stipriam susisukimui ar lenkimui. Didelė atsparumas oro 
sąlygoms pašalina korozijos galimybę. Saugų automatinį automobilio ir įkrovimo 
taško užrakinimą užtikrina 2 tipo kištukai. 3 režimo įkrovimo laidas gali būti 
naudojamas kasdieniam įkrovimui viešuosiuose ir buitiniuose įkrovimo taškuose, 
kuriuose 2 tipo lizdai gali būti iki 22 kW. 

99632ADE003A (3 fazė) – 396,76 € 

99631ADE003B (1 fazė) – 341,76 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mode 3 

Product information 

PN 99631ADE00
3A 

99632ADE003A 99631ADE003B 

Fazės 1 3 1 

Vatai 250 V 480 V 250 V 

Srovė 32 A 

Įkrovimo galia* 7,4 kW 22 kW 7,4 kW 

Kištukai 2 tipo 

Įkrovimo režimas Mode 3 

Svoris 2.67 g 3.50 g 3.40 g 

Ilgis 5 m 5 m 7.5 m 

Spalva mėlyna 

Medžiaga PUR 

Operacinė 

temperatūra 
Nuo -30°C iki 

+50°C 
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Įkraunate Jūs. 
Kad įkrovimas būtų greitesnis ir efektyvesnis, taip pat ir viešose įkrovimo 

vietose, Mode 3 laidas radikaliai sumažina laiką, reikalingą automobilio 

akumuliatoriams papildyti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode 3 
3 įkrovimo režimas sujungia elektromobilį su tam skirta 

elektros grandine per bet kurį kintamosios srovės įkrovimo 

tašką, kuriame yra 2 tipo lizdas. Užmezgamas aktyvus 

ryšys tarp įkrovimo taško ir automobilio, kad būtų galima 

stebėti įkrovimo punkto talpą, saugos įžeminimo 

vientisumą ir pasirinkimą. 

Tai leidžia automobiliui išjungti maitinimą, kai jo 

akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Patobulintas ryšys ir 

didesnė įkrovimo srovė užtikrina greitesnį ir saugesnį 

įkrovimą. 

Type-2 plug 

Dabar priimtas kaip Europos standartas elektromobilių 

įkrovimui, 2 tipo kištukas turi unikalų vienfazių arba trifazių 

kaiščių išdėstymą, kuris palengvina tris skirtingas funkcijas: 

energijos perdavimą, saugų įžeminimą ir sistemos ryšį. 

Daugumoje viešųjų įkrovimo punktų yra 2 tipo maitinimo lizdai 

ir kartu su vienfaziu įkrovimo kabeliu, 3 režimas užtikrina 

didžiausią įmanomą KONA Electric įkrovimo greitį.. 

 

 

   
 

Saugi technologija 
Užraktas automobilyje ir įkrovimo taške 

Sumani technologija 
Ryšys tarp EV ir įkrovimo taškų

Greitas įkrovimas 
32 A, iki 22 kW 
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Tekstiliniai veliūriniai grindų kilimėliai – 53,85 € 

Jūsų KONA Electric skirti dailiai atrodantys, bet patvarūs grindų kilimėliai iš 
aukštos kokybės veliūro. Pagal užsakymą pagaminti kilimėliai su 
įspūdingomis pilkomis dvigubomis siūlėmis turi pilką KONA logotipą 
priekinėje eilėje ir yra laikomi tvirtinimo taškais ir neslystančia atrama.  
K4143ADE00 (LHD, 4 vnt.)  
 

1. 17″ lengvo lydinio ratlankių k-tas – 191,48 € 

17″ penkių stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, 7.0Jx17″, tinka 
215/55 R17 padangoms. Rinkinį sudaro centrinis dangtelis ir 
penkios veržlės. 
52910DD100B 
 

2. 17″ lengvo lydinio ratlankių k-tas – 192,28 € 

 Į šį 7,0 Jx17 colių penkių stipinų lengvojo lydinio ratlankių komplektą įeina 
visas sidabrinio lydinio ratlankių rinkinys ir lengvo, kokybiško antracito 
plastiko ratų gaubtai, papildantys KONA Electric išvaizdą. Tinka 215/55 R17 
padangoms. Rinkinį sudaro centrinis dangtelis, penki pilki dangteliai ir 
penkios veržlės. 
K4F40AK000 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. 17″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 
 

 
2. 17″ lengvo lydinio ratlankių k-tas 
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KONA Electric Aksesuarai Specifikacijos  Kodas  Kaina be 
PVM 

EV 

MY19 

EV 

MY21 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 600 99701ADE90 ( adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams )  99701ADE00 159,61 € ● ● 

Stogo bagažinė 330 Tūris: 330 L  99730ADE10 409,20 € ● ● 

Vilkimo kablys, numontuojamas Su priekaba (VGXD02) – tik ilgo veikimo akumuliatoriams  K4281ADE00 456,32 €  ● 

Vilktuvo laidų komplektas, 13 polių With trailer pack (VGXD02) – long range battery only K4621ADE00PC 153,52 €  ● 

Laidų komplekto adapteris Nuo 13 polių transporto priemonės iki 7 polių (priekabos/priekabos)  E919999137 17,38 €  ● 

Dviračių laikiklis visiems vilkimo kabliams    E823055001 480,54 €  ● 

Apsauga nuo šunų Viršutinis rėmas  J9150ADE00 220,92 € ● ● 

Bagažinės organizatorius Sulankstomas  99123ADE00 44,44 € ● ● 

  

 
Tekstiliniai grindų kilimėliai, Veliūras 

LHD/ 4 vnt.  K4143ADE00 53,85 € ● ● 

RHD/ 4 vnt. – nėra prekyboje K4143ADE10  ● ● 

Guminiai grindų kilimėliai Pilkas logotipas/ LHD/ 4 vnt.– nėra prekyboje K4131ADE00  ● ● 

 

Bagažinės kilimėlis 

KONA logotipas,  bagažinės sritis su dešiniojo kampo prailginimu  J9120ADE20 53,70 € ● ● 

Vienpusis, KONA logotipas, pilnai aprėptis, bagažinės sritis be 
dešiniojo kampo prailginimo  

J9120ADE00 51,64 € ● ● 

Bagažinės kilimėlis, dvipusis Hyundai logotipas, bagažinės dalis be dešiniojo kampo 
prailginimo  

J9120ADE10 51,64 € ● ● 

 
Bagažinės įdėklas 

Bagažinės sritis be dešiniojo kampo pratęsimo  J9122ADE00 48,47 € ● ● 

Bagažinės sritis su dešiniuoju kampu  J9122ADE20 48,47 € ● ● 

 
 
Galinio buferio apsauga 

Juoda  J9272ADE00BL 33,23 € ●  

Permatoma  J9272ADE00TR 33,23 € ●  

Juoda  J9272ADE50BL 34,62 € ● ● 

Permatoma  J9272ADE50TR 34,62 € ● ● 

 
Durų slenksčių apsauginės plėvelės 

Permatoma  99451ADE00TR 39,13 € ● ● 

Juoda  99451ADE00BL 39,13 € ● ● 

 
Purvasaugių k-tas 

Priekis  K4F46AK000 65,65 € ● ● 

Galas  K4F46AK100 65,65 € ●  

Šoninių dūrelių moldingas    J9271ADE00BL 145,39 € ● ● 

Durų rankenos įdubos apsauginės plėvelės    
99272ADE00 22,92 € ● ● 

  
  MODE 3 Į krovimo laidas 3 fazė, 5 m  99632ADE003A 396,76 € ● ● 

1 fazė, 7 m  99631ADE003B 341,76 € ● ● 

Apsauga nuo ledo/saulės    J9723ADE00 73,21 € ● ● 

Galinės sėdynės iPad® laikiklis Tinka iPad® 1, 2, 3 ir 4 bei  iPad®Air 1 ir 2 99582ADE01 146,29 € ● ● 

Verslo kostiumo kabykla    99770ADE10 62,75 € ● ● 

KONA Electric Aksesuarai Specifikacijos  Kodas Kaina be 
PVM 

EV 
MY19 

EV 
MY21 

  

 

LED durų projektoriai 

Hyundai Logotipas/  LED jungčių k-tas(99651ADE90)  reikalingas 
montavimui  

99651ADE00H 77,40 € ● ● 

KONA logotipas/  LED jungčių k-tas (99651ADE90)  reikalingas montavimui  J9651ADE00 77,40 € ● ● 

LED balų lemputės LED jungčių k-tas (99651ADE90)  reikalingas montavimui  99651ADE00 77,40 € ● ● 

 
 
LED kojų apšvietimas 

Mėlynas, pirma eilė  99650ADE20 74,61 € ● ● 

Baltas, pirma eilė  99650ADE20W 74,61 € ● ● 

Mėlynas, antra eilė  99650ADE31 79,11 € ● ● 

Baltas, antra eilė  99650ADE31W 79,11 € ● ● 

Bagažinės ir jos dangčio LED apšvietimas    99652ADE00 89,23 € ● ● 

 
Sportinių pedalų rinkinys 

LHD, A/T  J9F05AK200 79,77 € ● ● 

RHD, A/T / nėra prekyboje K4F05AK000  ● ● 

 
Galinių durų apdailos linija 

matinis /nėra prekyboje J9491ADE10S  ● ● 

Blizgus  J9491ADE00ST 67,18 € ● ● 

Slenksčiai KONA logotipas/ 4 vnt.  J9450ADE00ST 77,66 € ● ● 

  

17" lengvo lydinio ratlankių k-tas 7,0Jx17, tinka 215/55 R17  52910DD100B 191,48 € 
 ● 

17" lengvo lydinio ratlankių k-tas 7.0Jx17, tinka 215/55 R17  K4F40AK000 192,28 € ●  

17" lengvo lydinio ratlankių k-tas 7.0Jx17, tinka 215/55 R17  J9F40AK200 185,89 € ●  

17" sidabrinis lengvo lydinio ratlankis 7.0Jx17, tinka 215/55 R17  Q4400ADS07H 160,81 € ● ● 

17" Halla lengvo lydinio ratlankis Sidabriniai, 7.0Jx17, tinka 215/55 R17  A4400ADE01 234,70 € ● ● 

16'' plieninių ratų gaubtų k-tas Įeina 4 gaubtai/ 6.5Jx16, tinka 205/60 R16 J9F40AK990 60,88 € ● 
 

17" „Design“ plieninis ratlankis 7.0Jx17, tinka 215/55 R17  J9401ADE00 151,66 € ● ● 

Padangų laikymo maišai Tinka visiems dydžiams (iki 255/45 R20), 4 vnt.  99495ADB00 57,95 € ● ● 

TPMS    F2F40AK990 194,59 € ● ● 

Ratų veržlės ir raktas    99490ADE50 37,28 € ● ● 

  

Skersiniai strypai, plieniniai Galima tik su transporto priemone su stogo bėgiais /  J9211ADE00ST 180,24 € ● ● 

Skersiniai strypai, aliuminiai Galima tik su transporto priemone su stogo bėgiais /  J9211ADE00AL 224,65 € ● ● 

Dviračio laikiklis „Pro“ 99700ADE90 (adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams) /  99700ADE00 177,42 € ● ● 

Dviračio laikiklis „Active“ adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams /  99700ADE10 98,58 € ● ● 

Slidžių ir snieglenčių laikiklis 400 99701ADE90 ( adapterio rinkinys plieniniams skersiniams strypams /  99701ADE10 142,30 € ● ● 

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 

Visos nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realių esamų kainų. 
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