Nová KONA

Dôjdete
ďalej.

Nový model KONA a KONA Hybrid nadväzujú na tradíciu svojich
predchodcov novou úrovňou efektivity a dizajnu. Osviežený, elegantnejší
vonkajší vzhľad a nové inteligentné technológie, ako nové bezpečnostné
prvky a najmodernejšia konektivita, nie sú jedinými zmenami. Teraz si
môžete vybrať z ešte širšej ponuky elektrifikovaných motorov, ktoré vás
dovezú ďalej a spotrebujú menej paliva.
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Odvaha odlišovať sa.
Nová KONA.
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Jedinečné posolstvo
uhladenej sofistikovanosti.

Svojím elegantným a súčasne sebavedomým vzhľadom sa nový model KONA líši od ostatných SUV vo svojej
triede. Výrazné a progresívne modifikácie dizajnu mu dodávajú úhľadnejší, atletický vzhľad a pritom zachovávajú
robustný charakter SUV. Športovú siluetu karosérie akcentuje vizuálne prepojenie medzi klenutými blatníkmi
a novou, čistejšou a harmonickejšou prednou časťou karosérie. Nápadný nový predný nárazník plynulo prechádza
do obkladov lemov blatníkov, čím vytvára jedinečný ochranný prvok prednej časti karosérie pod výraznou novou
maskou chladiča.
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Modelované línie a štýlové
zakončenia.
Charakteristické a individuálne modelované línie nového modelu KONA kopírujú kontrastné plastové obklady lemov blatníkov
s novým dizajnom, zvýrazňujúce robustný dizajn SUV vpredu i vzadu. Nezameniteľný vzhľad dotvárajú aj nové zadné svetlá
s horizontálne pretiahnutou grafikou, svojím tvarom kopírujúce denné svetlá na prednej časti karosérie.
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Prvky dizajnu.

Energická predná maska.
Logo Hyundai je premiestnené na kapotu motora, ktorá sa ostro rozpína nad pretiahnutou novou maskou chladiča a zvýrazňuje široký, energický
postoj nového modelu KONA na ceste.
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Úhľadný dizajn nových svetiel.
Nápadná predná časť karosérie je úplne zmenená – vrátane
charakteristických nových trojdielnych LED svetlometov
a úzkych denných svetiel na hrane kapoty.

Výrazný nový nárazník a nájazdový štít.
Nový zadný nárazník nadväzuje na bočné ochranné obklady. Zvýrazňuje ho nový robustný nájazdový štít metalickej farby.
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Viac ako
iba pekná tvár.
Nová KONA N Line.
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Športová
interpretácia
štýlu SUV.

Posolstvo môžete vyjadriť aj jazdou. Výbava N Line, inšpirovaná automobilovým športom, ktorá je po prvý raz k dispozícii v modelovom
rade KONA, sa vyznačuje energickými detailmi. Predné čelo má atletické proporcie a plochú kapotu nad výraznou maskou chladiča
N Line s logom Hyundai. Zväčšený otvor na vstup vzduchu v prednom nárazníku dopĺňa kombinácia špecifických technických detailov.
Kontrastný čierny predný spojler plynulo nadväzuje na plastové obklady lemov blatníkov lakovaných vo farbe karosérie. Športový vzhľad
dotvárajú špecifické 18" disky z ľahkej zliatiny N Line s leštenými povrchovými plochami.
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Dizajnové prvky N Line.

Jedinečné prvky symbolizujúce výkonnosť.
Na nárazníku spodná lišta spojlera v charakteristickom štýle N s dohora vytiahnutými bočnými plutvami vizuálne pritláča vozidlo k ceste a upozorňuje na korene v automobilovom športe.
Zväčšené otvory na vstup vzduchu v maske chladiča aj nárazníku majú jedinečnú štruktúru mriežky s technickým charakterom.
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Výrazný difúzor a športový výfuk.
DNA automobilového športu možno rovnako nájsť aj na zadnej časti, vyjadrenú veľkým difúzorom v nárazníku a dvojitou koncovkou športového tlmiča výfuku.
Na bokoch ostro lomené línie a aerodynamické plutvy v štýle N dodávajú športový akcent a súčasne optimalizujú odtŕhanie vzduchu od karosérie.
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Najmodernejšia intuitívna
konektivita.

Najmodernejšia digitálna konektivita má svoj odraz aj v dizajne. Kombinácia digitálneho združeného prístroja
s uhlopriečkou 26 cm (10,25") a dotykového displeja systému infotainmentu s uhlopriečkou 26 cm (10,25") dodáva
kokpitu nádych high-tech – a vám poskytuje maximálny prehľad a optimálne ovládanie. Dotykový displej
navigačného systému s vysokým rozlíšením prehľadne zobrazuje všetky informácie od médií cez mapu navigácie až
po informácie o počasí a ďalšie funkcie. Zahŕňa aj na 5 rokov predplatené služby LIVE Services s dopravnými
informáciami v reálnom čase, správami o počasí, informáciami o bodoch záujmu POI a upozorneniami na
rýchlostné radary a kamery*. Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú pripojiť váš smartfón a ovládať prehrávanie
hudby, funkcie telefónu a aplikácie na veľkej obrazovke.
Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná značka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná značka Google Inc.
* Upozornenia na rýchlostné radary a kamery nie sú k dispozícii vo všetkých štátoch.
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Prvky konektivity.

Zrkadlenie smartfónu.
Voliteľný navigačný systém s dotykovým displejom 26 cm (10,25") podporuje Apple CarPlay™ a Android Auto™, takže si môžete pripojiť svoj smartfón a ovládať jeho obsahy na veľkom displeji.
Štandardný audiosystém s dotykovým displejom 20,3 cm (8") podporuje Wireless Apple CarPlay™ a Android Auto™, takže smartfón na zrkadlenie obsahu nemusíte pripájať káblom.
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Bezdrôtové nabíjanie.
Bezdrôtová nabíjacia priehradka je umiestnená v pohodlnom dosahu na stredovej konzole.
Smartfón kompatibilný so štandardom Qi si môžete jednoducho a rýchlo nabiť bez toho, aby ste ho
museli pripájať káblom.

Predné a zadné konektory USB.
Energia vždy a všade. Nový model KONA má konektory USB vpredu a vzadu, aby každý člen posádky
mohol pohodlne nabíjať svoje zariadenia počas jazdy.
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Vysoký komfort a variabilita.
Interiér nového modelu KONA je modernejší ako interiér predchodcu. Modifikácie dizajnu korešpondujú s robustným, no súčasne vycibreným vonkajším
dizajnom. Nové ambientné osvetlenie zvýrazňuje reštylizovanú stredovú konzolu a osvetľuje aj priestor na nohy, čím dotvára elegantný charakter interiéru.
Nový model KONA je navrhnutý tak, aby vyhovoval všetkému, čo váš rušný život prináša. Preto ponúka veľa miesta pre posádku aj náklad.
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Komfortné prvky.

Elektrická parkovacia brzda.
Ovládanie jedným prstom. Ovládač na stredovej konzole aktivuje a deaktivuje elektrickú parkovaciu brzdu. Inteligentná funkcia Auto Hold pri úplnom zastavení automaticky zabrzdí vozidlo bez toho,
aby ste museli parkovaciu brzdu ovládať manuálne.
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Tlačidlo e-call.
Táto funkcia automaticky zavolá pomoc, keď sa pri nehode nafúknu airbagy. Okrem toho môžete pomoc v núdzi kedykoľvek zavolať aj stlačením tlačidla SOS.
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Väčší výber. Širšia elektrifikácia.

Vyššia efektivita.
Spaľovací motor

48-voltový mild hybrid*

Hybrid

Spaľovací
motor

Spaľovací
motor

Spaľovací Elektromotor
motor

Benzínový motor 1,0 T-GDi s výkonom 88 kW
(120 k) sa dá kombinovať so 6-stupňovou
manuálnou prevodovkou alebo 7-stupňovou
dvojspojkovou prevodovkou DCT.

Systém mild hybrid 48 V je voliteľný pri
benzínovom motore 1,0 T-GDi s výkonom 88 kW
(120 k) a 6-stupňovou inteligentnou manuálnou
prevodovkou iMT.

Benzínový motor 1,6 T-GDi s výkonom 146 kW
(198 k) sa montuje so 7-stupňovou
dvojspojkovou prevodovkou DCT a voliteľne aj
s pohonom všetkých kolies.

Systém mild hybrid 48 V je štandardom pri
naftovom motore 1,6 CRDi s výkonom 100 kW
(136 k), pre ktorý je na výber 6-stupňová
inteligentná manuálna prevodovka iMT alebo
7-stupňová dvojspojková prevodovka DCT
a voliteľne aj pohon všetkých kolies.

Batéria

Batéria

Benzínový motor 1,6 GDi a elektromotor
s výkonom 32 kW napájaný lítiovo-iónovou
polymérovou batériou s kapacitou 1,56 kWh
poskytujú systémový výkon 104 kW (141 k).
Hybridný pohonný agregát sa kombinuje so
6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DCT.

* Zatiaľ nedostupný pre slovenský trh.

Nový model KONA dosahuje novú úroveň výkonnosti a šetrnosti k životnému prostrediu svojím portfóliom pohonných jednotiek, zahŕňajúcim
benzínový i naftový motor, 48-voltový mild hybrid aj paralelný full hybrid. A pre vyšší komfort a lepšiu ovládateľnosť bol celý podvozok nanovo
vyladený. S charakterom podvozka harmonizuje modifikované riadenie a nové pneumatiky so zmenšeným valivým odporom prispievajú k zníženiu
spotreby paliva a emisií CO2. KONA je na výber s pohonom všetkých kolies alebo s adaptívnym pohonom všetkých kolies pre optimálnu trakciu
a jazdné vlastnosti v zákrutách. A pri prevodovkách je k dispozícii okrem 6-stupňovej manuálnej prevodovky aj 7-stupňová dvojspojková
prevodovka (7DCT) alebo nová 6-stupňová inteligentná manuálna prevodovka (iMT). Prevodovka iMT prispieva k zníženiu spotreby verzií so
48-voltovým pohonom mild hybrid.
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Pohonné ústrojenstvo KONA Hybrid.

48-voltová technológia mild hybrid.

Nový model KONA Hybrid posúva efektivitu využitia paliva na novú úroveň vďaka kombinácii benzínového motora a elektromotora, ktoré spolu vytvárajú tzv. paralelný hybridný systém pohonu. Elektromotor napája
lítiovo-iónová polymérová batéria s kapacitou 1,56 kWh. Podľa jazdnej situácie prepína hybridný systém pohonu plynulo medzi elektromotorom a benzínovým motorom, pričom niekedy pracujú obidva motory
súčasne. Vtedy poskytujú vysoký systémový výkon 104 kW (141 k) a systémový maximálny krútiaci moment 265 Nm. A ako súčasť rekuperačnej brzdovej sústavy elektromotor spomaľuje vozidlo a automaticky nabíja
batériu, takže sa nemusíte o nič starať.

K zníženiu spotreby paliva a emisií prispieva 48-voltový systém mild hybrid, ktorý je štandardom pri naftovom motore a voliteľný pri benzínovom motore s výkonom 88 kW (120 k). Využíva štartovací generátor MHSG
(Mild Hybrid Starter Generator), ktorý pri akcelerácii podporuje spaľovací motor prídavným krútiacim momentom – v závislosti od úrovne nabitia batérie a intenzity akcelerácie. Tým sa znižuje spotreba paliva
a emisie CO2 spaľovacieho motora. Pri spomaľovaní a brzdení MHSG rekuperáciou premieňa kinetickú energiu na elektrickú energiu, ktorou dobíja batériu 48 V. Systém mild hybrid je výhodný aj na jazdu v meste,
pretože zabezpečuje rýchlejší a komfortnejší opätovný štart motora po zastavení systémom stop-štart, šetriacim palivo.
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Bluelink® Connected Car Services.

P
Ovládajte svoj automobil zo svojho smartfónu – alebo hlasom*. Nový model KONA disponuje najmodernejšou digitálnou konektivitou ako online hlasové ovládanie a množstvo ďalších komfortných funkcií.
Jednoduchými hlasovými povelmi môžete ovládať klimatizáciu, infotainment, vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel a vyhrievanie volantu. Navigačné systémy zahŕňajú aj na 5 rokov predplatené online služby
Hyundai LIVE Services.
* V závislosti od dostupnosti služieb na jednotlivých trhoch.
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Zaslanie cieľa do vozidla.
Jednoducho nasadnite a stlačte gombík na spustenie
navigácie. Ak je vaša KONA vybavená navigačným systémom,
môžete využiť aplikáciu Bluelink na vyhľadanie cieľa, keď ste
mimo vozidla. Bluelink sa potom zosynchronizuje s vaším
navigačným systémom, prenesie doň trasu a je tak okamžite
pripravený.
Vyhľadanie vozidla.
Zabudli ste, kde ste zaparkovali? Nijaký problém. Stačí otvoriť
aplikáciu Bluelink a mapa vás zavedie k vozidlu.

Diaľkové zamknutie a odomknutie dverí.
Zabudli ste zamknúť svoj automobil? Nebojte sa, vaša KONA
vás na to upozorní notifikáciou vo vašom smartfóne. Potom
po vložení svojho kódu PIN môžete zamknúť alebo odomknúť
dvere na diaľku pomocou tlačidla v aplikácii Bluelink.
Diaľková diagnostika vozidla.
Pre pokoj v duši môžete spustiť kompletnú diagnostiku
vozidla prostredníctvom aplikácie Bluelink vo svojom
smartfóne.

Aktuálne informácie o cenách paliva.
Nájdite čerpaciu stanicu s výhodnejšou cenou – táto služba
vám poskytuje kontinuálne aktualizované ceny paliva
a informácie o polohe čerpacích staníc, otváracích hodinách
a spôsoboch platby – všetko zobrazené na obrazovke vášho
navigačného systému.

Connected Routing.
Využite aktuálnejšie dopravné informácie, presnejší výpočet
času príjazdu do cieľa a spoľahlivejšie prepočítavanie trasy,
aby ste došli do cieľa rýchlejšie. Navigácia podporovaná
cloudom využíva dáta v reálnom čase a historické dáta pre
lepší návrh trasy a presnejšie prognózy.

Parkovanie na komunikáciách a verejných parkoviskách.
Rýchlejšie nájdite parkovacie miesto a parkujte efektívnejšie
a bez stresu. Funkcia informácií o parkovacích miestach vám
pomôže nájsť a porovnať možnosti parkovania v garážach, na
parkoviskách a na parkovacích miestach na komunikáciách.

Navádzanie pre posledný úsek cesty.
Ak ste zaparkovali svoj Hyundai predtým, ako ste došli do
cieľového miesta, môžete si prevziať navigáciu z automobilu
do aplikácie Bluelink. Potom vás váš smartfón zavedie presne
na miesto pomocou rozšírenej reality alebo Google Maps.
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Hyundai
SmartSense.

Pretože nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť vás a vašich blízkych, zvýšili sme bezpečnosť nového
modelu KONA. Zdokonalený komplet Hyundai SmartSense združuje naše najmodernejšie asistenčné
systémy pre ešte vyššiu bezpečnosť a komfort.
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Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA).
Asistenčný systém monitoruje premávku pred vozidlom a keď hrozí riziko kolízie
s vozidlom náhle brzdiacim vpredu alebo s chodcom či cyklistom, najprv vás
upozorní a potom aj automaticky zabrzdí.

Systém na nasledovanie jazdného pruhu (LFA).
Aktivovaný asistenčný systém LFA automaticky udržiava vozidlo v strede jazdného
pruhu v rozsahu rýchlosti od 0 do 200 kilometrov za hodinu na diaľniciach
a mestských uliciach.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA).
Využíva multifunkčnú kameru na monitorovanie čiar vodorovného dopravného
značenia jazdného pruhu. Ak má vozidlo tendenciu neúmyselne vybočiť z jazdného
pruhu, systém vás upozorní a ak je to potrebné, vráti vozidlo do správneho smeru
korekciou riadením.

Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“.
Väčšia bezpečnosť a menej stresu. Adaptívny tempomat SCC udržiava nastavený
odstup od vozidla idúceho vpredu automatickým zrýchľovaním a spomaľovaním
v rámci predvoleného limitu rýchlosti. V premávke „stop & go“ systém udržiava
nastavený odstup.
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Upozornenie na odjazd vpredu stojaceho vozidla (LVDA).
Táto inteligentná funkcia pre jazdu v meste upozorní vodiča keď sa vozidlo vpredu
rozbehne po zastavení na semafore alebo v dopravnej zápche.
Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA).
Systém využíva dva radarové senzory v zadnom nárazníku a upozorňuje vás na iné
vozidlá v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších spätných zrkadiel. Ak v takej situácii
aktivujete smerové svetlá pre zmenu smeru, systém vydá akustický výstražný
signál.

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní
(RCCA).
Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás systém nielen
upozorňuje na vozidlá približujúce sa zboku, ale – ak je to potrebné – aj
automaticky zabrzdí.
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA).
Menej stresu a vždy optimálne osvetlená cesta. HBA v noci pomocou kamery
registruje protiidúce vozidlá i vozidlá idúce vpredu a podľa potreby automaticky
prepína na tlmené svetlá.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW).
Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní vás zvukovou
výstrahou a vyskakujúcou správou v združenom prístroji na
potrebu prestávky na odpočinok.
Asistent sledovania dopravných značiek (ISLW).
Vždy viete, aká je povolená rýchlosť. Systém využíva prednú kameru a informácie
z navigačného systému na identifikáciu dopravných značiek a zobrazuje
obmedzenú rýchlosť a značky zákazu predbiehania v reálnom čase. Informácie sa
zobrazujú na displeji navigačného systému a v združenom prístroji TFT.
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Prejavte sa.
Nový model KONA vám umožňuje prispôsobiť si vonkajší dizajn podľa vášho osobného štýlu. S piatimi novými farbami teraz máte na výber 10 farieb karosérie, zvýrazňujúcich nápadnú siluetu.
A navyše si môžete objednať aj strechu kabíny a kryty vonkajších spätných zrkadiel v kontrastnej farbe Phantom Black, čo vám poskytuje široké možnosti individualizácie.

Phantom Black (perleťový lak)
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Atlas White (štandardný lak)

Cyber Grey (metalizovaný lak)

Dark Knight (perleťový lak)

Galactic Grey (metalizovaný lak)

Drive in Jeju (štandardný lak)

Surfy Blue (metalizovaný lak)

Pulse Red (perleťový lak)

Ignite Flame (štandardný lak)

Misty Jungle (perleťový lak)

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black

Na želanie strecha
vo farbe Phantom Black
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Farby interiéru.

Farby interiéru N Line.

Kolesá.

Nový model KONA má v interiéri nové farby a materiály. Na výber je jednofarebný čierny interiér alebo dvojfarebný interiér z kombinácie čiernej a svetlobéžovej farby, sviežo akcentujúci panely
dverí a sedadlá. Voliteľné kožené sedadlá vo farbe khaki dopĺňa stredová konzola a panely dverí v rovnakej farbe, dodávajúce interiéru naturálny vzhľad. Ako nové poťahové materiály sú na
výber čierna látka v dvoch vyhotoveniach alebo perforovaná koža – čierna, béžová a khaki.

Vylepšite si svoju komfortnú zónu. Vyberte si z troch alternatív sedadiel N Line
s charizmou automobilového športu.

Vyberte si z ponuky atraktívnych diskov z ľahkej zliatiny, vrátane diskov formátu 17" a 18" s novým
dizajnom. Disky 16" boli prevzaté z predchodcu. Model KONA Hybrid je vybavený špecifickými diskami
formátu 16" a 18". Pre verziu KONA N Line sú vyhradené exkluzívne 18" disky s leštenou povrchovou
úpravou.

Interiér čierna/čierna

Interiér čierna/svetlobéžová

Interiér Khaki
18" disk z ľahkej zliatiny

18" disk z ľahkej zliatiny (iba HEV)

16" kryt plechového disku

Sedadlá čierne (látka, koža)
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Sedadlá svetlobéžové (koža)

Sedadlá Khaki (koža)

Atraktívne sedadlá N Line s logom N a červeným kontrastným prešívaním poskytujú dobrú podporu a vysoký komfort.
Sedadlá N Line sú k dispozícii v troch verziách. Na výber je poťah z látky, kože alebo kombinácia koža/semiš.

16" disk z ľahkej zliatiny (iba HEV)

18" disk z ľahkej zliatiny (iba N Line)

16" disk z ľahkej zliatiny

17" disk z ľahkej zliatiny
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Technické údaje.

Technické údaje.
TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm) R16/R17/R18
Rozchod vzadu (mm) R16/R17/R18
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
PREVODOVKA A POHON
Typ
Pohon
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)
- nízky
- stredný
Cyklus
- vysoký
- veľmi vysoký
- kombinovaný
CO2 (g/km)
Kombinovaný cyklus
HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)
Celková hmotnosť (kg)
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
RIADENIE
Typ
NÁPRAVA
Predná
Zadná
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

5-dverová

1,0 T-GDi
zážihový radový
998
BA 95 B
3
10,5 : 1
88,3/120/6 000
172/1 500 – 4 000
priame vstrekovanie
50

4 205 (výbava N Line 4 215)
1 800
1 550/1 565 – vrátane strešných lyžín (výbava N Line 1 560/1 575 – vrátane strešných lyžín)
2 600
1 575/1 563/1 559
1 584/1 572/1 568
5,3
170
374/1 156 (motorizácia 1,6 T-GDi 4WD 361/1 143)
1,0 T-GDi
1,6 T-GDi
zážihový radový
zážihový radový
998
1 598
BA 95 B
BA 95 B
3
4
10,5 : 1
10 : 1
88,3/120/6 000
145,6/198/6 000
200/2 000 – 3 500
265/1 600 – 4 500
priame vstrekovanie
priame vstrekovanie
50
50

1,6 T-GDi
zážihový radový
1 598
BA 95 B
4
10 : 1
145,6/198/6 000
265/1 600 – 4 500
priame vstrekovanie
50

6-stupňová manuálna
4x2

7-stupňová dvojspojková automatická
4x2

7-stupňová dvojspojková automatická
4x2

7-stupňová dvojspojková automatická
4x4

181
11,5

182
11,0

210
7,7

210
8,1

6,8 – 7,2
5,2 – 5,8
4,8 – 5,2
6,2 – 6,6
5,7 – 6,1

7,1 – 7,4
5,6 – 5,7
4,9 – 5,1
6,3 – 6,5
5,8 – 6,0

8,1 – 8,7
5,9 – 6,4
5,3 – 5,7
6,6 – 7,0
6,2 – 6,7

9,2 – 9,3
6,7 – 7,1
5,9 – 6,2
7,4 – 7,8
7,0 – 7,4

128 – 137
1,0 T-GDi 2WD M/T
1 237 – 1 359
1 770
1 200
600
80

132 – 137
1,0 T-GDi 2WD 7DCT
1 267 – 1 308
1 716
1 200
600
80

142 – 152
1,6 T-GDi 2WD 7DCT
1 320 – 1 429
1 840
1 250
600
80

160 – 167
1,6 T-GDi 4WD 7DCT
1 395 – 1 504
1 915
1 250
600
80

hrebeňové s posilňovačom

spriahnutá náprava so skrutnou priečkou

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín
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KONA

McPherson so stabilizátorom
spriahnutá náprava so skrutnou priečkou
spriahnutá náprava so skrutnou priečkou
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
205/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18

viacprvková

KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm) (16"/18")
Rozchod vzadu (mm) (16"/18")
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
ELEKTROMOTOR & BATÉRIA
Typ
Max. výkon (kW)
Max. krútiaci moment (Nm)
Typ batérie
Kapacita batérie (kWh)
Napatie batérie (V)
PREVODOVKA & POHON
Typ
Počet náprav/poháňaných
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU
Max. výkon (kW/k)
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 16"/18"
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)
- nízky
- stredný
Cyklus
- vysoký
- veľmi vysoký
- kombinovaný
CO2 (g/km)
Kombinovaný cyklus
HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)
Celková hmotnosť (kg)
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
RIADENIE
Typ
ZAVESENIE
Predných kolies
Zadných kolies
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

Rozmery.
KONA HEV
5-dverová
Jednotka: mm
4 205
1 800
1 565 – vrátane strešných lyžín
2 600
1 576/1 565
1 589/1 577
5,2
165
374/1 156
1,6 GDi
zážihový radový
1 580
BA 95 B
4
13,0 : 1
77,2/105/5 700
147/4 000
priame vstrekovanie do valcov
38

Všetky hodnoty sa
vzťahujú na model
KONA vybavený
18" kolesami.

Šírka
Rozchod

1 800
1 559 (1 565 HEV)

Rozchod

1 568 (1 577 HEV)

Výška

synchrónny s permanentným magnetom
32
170
Li-Ion polymer
1,56
240
automatická 6-stupňová dvojspojková
2/1

1 565 /16" kolesá
(1 575 N Line)

104/141
161
11,0/11,3
4,6 – 5,1
4,2 – 4,7
4,5 – 4,8
6,1 – 6,4
5,0 – 5,4

Vrátane strešného nosiča

Dĺžka
Rázvor

4 205 (4 215 N Line)
2 600

114 – 122
1 376 – 1 453
1 880
1 300
600
80
hrebeňové s posilňovačom riadenia
McPherson so stabilizátorom
viacprvková
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové

Záruka:
5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Záruka na trakčnú batériu:
8 rokov/160 000km
Servisný interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr
Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH, s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny
údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien
vzniknúť.

205/60 R16, 225/45 R18
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Pečiatka predajcu

Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených
kilometrov sa vzťahuje iba na automobily Hyundai predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je to
stanovené v podmienkach záručnej knižky. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš autorizovaný predajca Hyundai.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045050Z

Záruka 8 rokov alebo 200 000 km na batériu vozidla. Pre záruku
platia miestne podmienky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca Hyundai.
Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené
produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové verzie.
Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

