Kona
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Řiďte jej.
Definujte jej.
Skutečný styl je projevem vlastního
já. A platí to i pro zcela nový model
KONA. Svým osobitým, individuálním
a jedinečně sebevědomým vzhledem
se odlišuje od všech SUV ve své třídě.
Myslíme si totiž, že svět už nepotřebuje
žádné další automobily, které vypadají
stejně.
Dejte svému životu pořádný náboj.
Jste řidičem svého života.
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Vtiskněte mu
svůj styl.
Nový Hyundai KONA s výraznými a elegantními křivkami zaujme expresivním stylem
z každého úhlu pohledu. Svalnatě napnuté plochy přecházejí do osobitého obložení blatníků.
Tím vzniká silný kontrast, umocňující odvážný design SUV. KONA stojí stabilně na výrazných
kolech z lehkých slitin a svou střechou i vnějšími zpětnými zrcátky v odlišném barevném
provedení Vám dává možnost výběru barevných kombinací, které budou ladit s Vaším
osobním stylem. Mějte odvahu a buďte jiní.
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Posviťte si
na to.
Někdy je dobré vydat se novým směrem – to samé jsme udělali i my s novým
modelem KONA. Design přídě s dvojitými světlomety a LED diodami pro denní
svícení vytváří nezaměnitelný „světelný podpis“. O maximální viditelnost se
postarají LED světlomety zajišťující funkci statického přisvěcování do zatáčky
a automatického přepínání dálkových světel pro více bezpečnosti a méně stresu.
S touto nejmodernější osvětlovací technikou snadněji uvidíte život z té lepší
stránky – a ještě přitom budete lépe vypadat.
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Design.
Za sebevědomým a jedinečným modelem KONA se budou všichni ohlížet se zrychleným
tepem. Odvážný vnější design zaujme svými svalnatými tvary, elegantními LED světlomety
a jedinečnými detaily. A nejen tím je umocňována silná DNA vozidel SUV značky Hyundai.

Kaskádovitá mřížka chladiče a design s dvojitými světlomety
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Full LED světlomety a LED denní světla

Kombinovaná zadní LED světla
Odlišně lakovaná vnější zpětná zrcátka s bočními LED
blikači

Sportovní stříbrné lišty nad bočními prahy
Odlišně lakovaná střecha a zadní spoiler

18" kola z lehkých slitin
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Přidejte plyn.
Přesně jak to máte rádi. Výkon, zábava a přitom hospodárnost. KONA nabízí
výběr mezi dvěma velmi úspornými přeplňovanými zážehovými motory. Na
vrcholu stojí 1.6 T-GDI s výkonem 130 kW a pohonem všech kol ve spojení se
sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou (DCT), která v sobě kombinuje
hospodárnou a zábavnou jízdu s manuální převodovkou a pohodlí převodovky
automatické. K dispozici je rovněž menší, ale zároveň výkonný motor
1.0 T-GDI s výkonem 88 kW a pohonem předních kol. Dodává se v kombinaci
s šestistupňovou manuální převodovkou optimalizovanou pro maximální
úspornost. Dieselový motor 1.6 CRDi předurčený pro dlouhé cesty je k dispozici
ve dvou verzích: 85 kW s 6st. manuální převodovkou a 100 kW se 7st.
dvouspojkovou převodovkou DCT.
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Vše je
ve Vašich
rukou.
Sledovat průběh silnice je jedna věc. Úplně jinou výzvou je podmanit
si ji tak, aby jízda probíhala přesně podle Vašich představ. Nový
Hyundai KONA nabízí pohon všech kol pro optimální jízdní vlastnosti
i za zhoršených povětrnostních podmínek. Díky němu je jízda na
kluzkém a nerovném povrchu mnohem bezpečnější i zábavnější.
Pokročilý systém kontroly trakce v zatáčkách zvyšuje agilitu a stabilitu
vozu aktivním rozdělováním točivého momentu při akceleraci
v zatáčkách. Z toho těží skutečně vzrušující jízdní dynamika – protože
nejde jen o to dostat se do cíle, ale i o to, jak celou cestu prožíváme.

Uzamykatelné rozložení točivého momentu mezi nápravami v poměru 50:50
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Dolaďte si
každý detail.
Nový Hyundai KONA je tak výjimečný také díky pozornosti věnované detailům.
Objevte obdivuhodnou úroveň komfortu a velmi kvalitní materiály, které vytvářejí
v celém interiéru atmosféru smyslné kultivovanosti. Interiér svého vozu si můžete
individualizovat podle svých představ výběrem z několika kombinací barev. Už
žádné nudné přístrojové desky! Barevně lze odlišit různé ozdobné prvky v interiéru, například pečlivě zpracované kontrastní prošívání na volantu a sedadlech –
a budete-li chtít, můžete si vybrat dokonce i barevné bezpečnostní pásy*.
* K dispozici pouze v kombinaci s červeným a limetkovým akcentem interiéru.

Černý interiér se stříbrným akcentem

Černý interiér s oranžovým akcentem

Černý interiér s červeným akcentem

Černý interiér s limetkovým akcentem
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Roztočte to.
Buďte online nebo offline, ve městě nebo v terénu a pusťte si hudbu naplno.
Prémiový audiosystém KRELL zajistí prvotřídní zvuk, takže to můžete roztočit
opravdu stylově. A bez ohledu na to, jak se rozhodnete prozkoumávat, co Vám
dodává energii, nová KONA Vám poskytne dokonalou konektivitu dle Vašich
očekávání a inovativní techniku, která usnadňuje život. Jako například 8"
dotykový displej, na němž budete mít snadno dostupné všechny funkce systémů Apple CarPlay™ a Android Auto™. Projevte se.
Apple CarPlay™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Inc. Android Auto™ je registrovanou obchodní
známkou společnosti Google Inc.

Prémiový audiosystém KRELL
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8" dotykový displej
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Nabitá technologiemi.
Nový Hyundai KONA Vám poskytne dokonalou konektivitu přesně podle Vašich očekávání
a inovativní techniku, která usnadňuje život. Jedná se například o průhledový head-up
displej, bezdrátové nabíjení Vašeho telefonu a vysoko umístěný dotykový displej vystupující
z palubní desky, který se vyznačuje lepší čitelností a snadnou dostupností.

Průhledový head-up displej – Náš nový průhledový head-up displej s vysokým jasem a tudíž i výbornou čitelností
umožňuje bezpečné řízení promítáním důležitých informací jako jsou pokyny navigačního systému, rychlost jízdy
a různá upozornění přímo do Vašeho zorného pole.

18

Osmipalcový dotykový displej integruje funkce navigace s 3D mapami, multimediální
funkce a konektivitu. Nedílnou součástí této výbavy jsou i bezplatné aktualizace
mapových podkladů po dobu deseti let či informace o bodech zájmu.

Bezdrátové nabíjení telefonu – Podložka pro bezdrátové nabíjení umístěná na středové
konzoli Vám umožní snadno nabíjet chytrý telefon kompatibilní se standardem Qi, aniž
byste museli používat překážející a nevzhledné kabely.

Digitální informační displej – LCD displej s úhlopříčkou 4,2" je v optimální poloze a snadno čitelný. Řidiči ukazuje
důležité informace jako například stav systémů aktivní bezpečnosti, dojezd na zbývající palivo, spotřebu, pokyny
navigačního systému, venkovní teplotu atd.
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Padne Vám jak
ulitá.
Všestranná KONA si poradí se vším, co Vám aktivní život postaví do cesty, protože nabízí velkorysý
prostor pro cestující i zavazadla a patří mezi nejlepší ve své třídě, co se týče prostoru pro nohy, ramena a hlavu. Zadní výklopné víko s velkým úhlem otevření a nízká výška nákladové hrany nad zemí
umožňuje rychlý a bezproblémový přístup do zavazadlového prostoru.
KONA je kompaktní SUV bez kompromisů z hlediska prostoru, což dokládá i vynikající objem zavazadlového prostoru 361 litrů. V případě potřeby tuto hodnotu můžete snadno zvětšit. Stačí během
okamžiku sklopit opěradla zadních sedadel a máte k dispozici 1143 litrů zavazadlového prostoru. To
je dokonalé řešení pro víkendové útěky z šedi všedních dnů.

20

21

22

Nic
nepřehlédnete.
Nová KONA Vám pomůže postarat se o sebe i všechny kolem Vás. Nabízí jeden
z nejvyspělejších souborů bezpečnostních a asistenčních systémů ve své třídě včetně
inteligentních funkcí jako je asistent pro sledování mrtvého úhlu s upozorňováním na
projíždějící vozidla při couvání. A zadní kamera Vás zbaví veškerých obav z parkování.

Zadní parkovací kamera
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Nový Hyundai KONA je lídrem ve svém segmentu díky nejmodernější technice v oblasti aktivní bezpečnosti. Naše vyspělé asistenční systémy Hyundai SmartSense Vám poskytnou nebývalou úroveň
bezpečnosti a pocitu jistoty. Vůz Vás sám za jízdy bude upozorňovat na potenciální nebezpečí,
detekovat vozidla ve Vašem mrtvém úhlu či dokonce automaticky zabrzdí, aby zabránil kolizi.

Nová KONA těží z vynikající tuhosti karosérie díky použití vyspělých vysokopevnostních ocelí a z obdivuhodné schopnosti pohlcovat nárazovou energii, takže skvěle chrání cestující v případě kolize.
Skelet interiéru rozptyluje energii při nárazu, čímž výrazně snižuje možnost zranění cestujících.
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Autonomní nouzové brzdění (FCA) s rozpoznáváním chodců
Systém používá přední kameru a radar ke sledování dopravní situace
před vozem. Detekuje-li potenciální kolizi s vozidlem nebo s chodcem,
upozorní na to řidiče a v případě potřeby vozidlo automaticky zastaví
nebo alespoň výrazně zpomalí.

Asistent pro vedení vozidla v jízdních pruzích (LKA)
Standardně dodávaný systém LKA používá přední kameru ke sledování podélného značení na vozovce. V případě nechtěného vyjetí
z jízdního pruhu upozorní řidiče a v případě nutnosti zásahem do
řízení vrátí vozidlo zpět do svého jízdního pruhu.

Asistent pro sledování mrtvého úhlu (BCW)
Systém dvou radarů ve spodní části zadního nárazníku Vás vizuálně
upozorní na vozidla v oblasti mrtvého úhlu. Pokud v takové situaci
zapnete ukazatele směru jízdy, vůz Vás upozorní na nebezpečí zvukovým signálem.

Přední světla
Asistent dálkových světel HBA detekuje za tmy protijedoucí a vpředu
jedoucí vozidla a podle potřeby přepíná mezi dálkovými a tlumenými
světly. Statická světla pro odbočování osvětlují prostor do stran při
změně směru jízdy, čímž výrazně zlepšují viditelnost za tmy.

Upozornění na projíždějící vozidla při couvání (RCCW)
Při couvání z úzkého parkovacího místa snižuje tento asistent riziko
kolize. Systém dvou radarů na zádi Vás upozorní na případná přijíždějící vozidla.

Systém sledování únavy řidiče (DAW)
Tento prvek standardní výbavy povyšuje bezpečnost a komfort na
zcela novou úroveň nepřetržitým sledováním a analýzou chování
řidiče. Jsou-li odhaleny náznaky únavy nebo nepozornosti, řekne si
vůz o pozornost řidiče zvukovým upozorněním a zobrazí zprávu
s doporučením přestávky k odpočinku.
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16" ocelová kola

Systém sledování únavy řidiče DAW
Projektorové přední světlomety
a LED denní světla
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Audiosystém s 5" displejem a 6 reproduktory
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka

Manuální klimatizace
Zadní žárovková světla

Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Tempomat s omezovačem rychlosti, Bluetooth
handsfree a ovládání audiosystému na volantu

16" kola z lehkých slitin

Metalické vnitřní kliky dveří

Kožený volant

Kožená hlavice řadící páky

Střešní ližiny
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17" kola z lehkých slitin

Inteligentní klíč a startování tlačítkem
Zadní parkovací kamera
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Audiosystém se 7" dotykovým displejem
Chromovaný rámeček přední masky

Automatická klimatizace s funkcí
automatického odmlžování
Ochrana lemů blatníků a spodní ochranná lišta dveří

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
i spolujezdce
Spodní ochranný kryt zadního nárazníku

18" kola z lehkých slitin

LED zadní svítilny
Průhledový head-up displej

Přístrojový panel „Supervision“ s 4,2" barevným
TFT LCD displejem
LED přední světlomety pro potkávací i dálková
světla

Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů
Ventilovaná přední sedadla

Přední parkovací senzory
Vyhřívaná přední sedadla
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Provedení interiéru

Černý interiér se stříbrným akcentem

Černý interiér s oranžovým akcentem

Černý interiér s červeným akcentem

Černý interiér s limetkovým akcentem

Stříbrné lemování sedadel
a černé bezpečnostní pásy

Oranžové lemování sedadel
a černé bezpečnostní pásy

Červené lemování sedadel
a červené bezpečnostní pásy

Limetkové lemování sedadel
a limetkové bezpečnostní pásy

Standardní látkové čalounění sedadel

30

Prémiové látkové čalounění sedadel

Čalounění sedadel látka/kůže –
červený akcent

Čalounění sedadel látka/kůže –
limetkový akcent

Kožené čalounění sedadel

Barevná provedení karosérie

Chalk White

Lake Silver

Dark Night

Phantom Black

Tangerine Comet

Acid Yellow

Pulse Red

Blue Lagoon

Galaxy Gray

Ceramic Blue

Odlišně lakovaná
střecha (volitelně)

Dark Night

Phantom Black
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Motory a převodovky
Zážehový motor 1.0 T-GDI

Zážehový motor 1.6 T-GDI

Vznětový motor 1.6 CRDi

88 kW (120 k) / 6000 ot./min
172 Nm / 1500-4000 ot./min

130 kW (177 k) / 5500 ot./min
265 Nm / 1500-4500 ot./min

100 kW (136 k) / 4000 ot./min
320 Nm / 2000-2250 ot./min
85 kW (115 k) / 4000 ot./min
275 Nm / 2000-2250 ot./min

Šestistupňová manuální převodovka
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Sedmistupňová dvouspojková převodovka DCT s automatickým
řazením a možností manuálního režimu

Technické údaje
KAROSÉRIE
Typ karosérie
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motoru (cm3)
Druh paliva
Počet válců
Kompresní poměr
Max.výkon (kW/k/ot/min)
Max. točivý moment (Nm/ot/min)

5dveřová, 5místná
1.0 T-GDI DOHC D-CVVT
zážehový
998
95 NAT
3
10,0:1
88 /120/6 000
172 / 1 500-4 000
přímé vícebodové
vstřikování paliva

Příprava směsi
Objem palivové nádrže (l)
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky
Počet převodových stupňů
Pohon
DYNAMIKA
Max. rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)2)
- městský
Cyklus
- mimoměstský
- kombinovaný
- městský cyklus
- mimoměstský cyklus
Emise CO2 (g/km)2)
- kombinovaný cyklus
HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) (kg)
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Nosnost střechy (kg)
ROZMĚRY
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Celková výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu (mm) 16" 17" 18"
Rozchod vzadu (mm) 16" 17" 18"
Poloměr otáčení (m)
Minimální světlá výška (mm)
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/
PODVOZEK
Přední náprava
Zadní náprava
Přední / zadní brzdy
1)
2)

1.6 T-GDI DOHC D-CVVT
zážehový
1591
95 NAT
4
10,0:1
130/177/5 500
265/1 500-4 500
přímé vícebodové
vstřikování paliva

1.6 CRDi
vznětový
1 598
diesel
4
15,9:1
85/115/4 000
275/2 000-2 250

100/136/4 000
320 / 2000-2250
Common Rail

50
manuální
6
4×2

DCT1)
7
4×4

manuální
6
4×2

DCT1)
7
4×2

DCT1)
7
4×4

181
12

205
7,9

183
10,7

191
10,2

186
11,2

6,5 - 6,7
4,9 - 5,0
5,5 - 5,7
148 - 153
111 - 115
125 - 129

8,2 - 8,4
6,0 - 6,2
6,8 - 7,1
188 - 192
136 - 141
155 - 160

4,8 - 5,0
3,9 - 3,9
4,1 - 4,3
123 - 130
100 - 103
109 - 113

4,5 - 4,8
4,1 - 4,3
4,2 - 4,5
120 - 123
108 - 111
112 - 115

5,0 - 5,3
4,5 - 4,8
4,6 - 4,9
127 - 136
115 - 123
119 - 127

1 298 - 1 420
1 775
1 055
600

1 467 - 1 574
1 910
1 055
600

1 393 - 1 510
1 850
1 055
600
80

1 418 - 1 535
1 880
1 055
600

1 496 - 1 612
1 950
1 055
600

nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
víceprvková
tuhá torzní
tuhá torzní
kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

víceprvková

4 165
1 800
1 550 (1 565 se střešními ližinami)
2 600
1 575 1 563 1 559
1 584 1 572 1 568
5,3
170
361 / 1 143

tuhá torzní

Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými
faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací procedury WLTP
a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na
konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

5
12

Záruka 12 let
na prorezivění karoserie.

1 565 mm

Rozměry

Záruka 5 let
bez omezení km.

1 559 mm
1 800 mm

2 600 mm
4 165 mm

1 568 mm
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Buďte
odvážní
a odlište se.
Jsme přesvědčeni o tom, že
v nejlepších okamžicích života jsme
to my, kdo utváří svět, a nikoli naopak.
Tento přístup vystihuje také duch
nového modelu KONA vyjádřený
mottem: „Řiďte jej. Definujte jej.“
Toto kompaktní SUV si zaslouží
Vaši důkladnou pozornost, protože
nabízí dynamickou kombinaci stylu
a výkonu s nejmodernější technikou.
Objevte více na www.hyundai.cz
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Razítko prodejce

● Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení
dováženému do ČR.
● Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
● Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.
Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností,
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.
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