A KONA
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Tetszetős
hatékonyság

A KONA és KONA Hybrid a stílusos elődök nyomdokaiban jár, de már
a gazdaságosság és a dizájn új szintjét képviseli. A kecses új stíluselemekkel,
és intelligens technológiai megoldásokkal – mint az élvonalbeli kapcsolódási
és új biztonsági szolgáltatások – a megújult KONA a villamosított
hajtásláncok minden eddiginél szélesebb választékát kínálja, amelyekkel
messzebbre, takarékosabban autózhat.
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Ne féljen különbözni!
A KONA.

4

5

A kecses kifinomultság
páratlan kiáltványa.

A még kecsesebb, még kifinomultabb KONA magabiztos, egyedi megjelenése révén kiemelkedik kategóriája
mezőnyéből. A KONA merész, progresszív stílusa még áramvonalasabb, még sportosabb megjelenést eredményez,
megőrizve a modell robusztus crossoveres jellegét. A sportos sziluettet még hangsúlyosabbá teszik
a vállat kihangsúlyozó törésvonalak, illetve a letisztultabb, harmonikusabb orrész közötti optikai kapcsolat.
A megújult, látványos lökhárító lendületesen kapcsolódik a kerékív-toldatokhoz, egyedi, robusztus páncélövet
húzva a merészen megrajzolt új hűtőmaszk alá.
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Letisztult vonalak,
stílusos élek.
A karakteres, egyedi megjelenésű KONA finoman kidolgozott vonalai és átrajzolt, kontrasztos kerékív-toldatai hátul
is kihangsúlyozzák a merész szabadidőjárműves megjelenést. Itt is visszaköszön az egyedi első fényrajzolat:
a kecses új zárófények vízszintesen elnyúló rajzolata összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz a farnak.
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Kiemelt formai részletek.

Erőteljes hűtőmaszk.
A Hyundai logó felköltözött a motorháztetőre, amely a széles, új hűtőmaszk fölött feszülve kihangsúlyozza a KONA stabil, erőt sugárzó kiállását.
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Kecses új lámpatestek.
A látványos, új orrkialakítást a legapróbb részletekig újratervezték, beleértve a karakteres, új LED-es fényszórókat, valamint a fölöttük elhelyezkedő, keskenyebb nappali fényeket.

Markáns, új lökhárító és védőlemez.
Az új hátsó lökhárító az elöl és oldalt látott ‘páncél’ koncepciót követi; megjelenését a robusztus új, fémhatású védőlemez teszi hangsúlyosabbá.
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Nagyszerű látványt nyújt...
és még sokkal többet!
A KONA N Line.
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Szabadidőjármű,
sportosabb
kivitelben.

Erőtől duzzadó megjelenés, dinamikus vezetési élmény. A motorsport ihletésű KONA N Line kivitel bővelkedik a nagy teljesítményt
tükröző részletekben. Az orr megjelenését az izmos N Line hűtőrács, a Hyundai logó fölött feszülő, kecses motorházfedél és az erőt
sugárzó arányok teszik feledhetetlenné. Az első kötény technikai hatású, finoman kidolgozott részleteihez
jól illeszkednek a megnövelt légbeömlők. A markáns vonalak harmonikusan folytatódnak a fényezett kivitelű kerékív-toldatokban,
amelyek exkluzív, diamond cut kidolgozású, 18 colos N Line keréktárcsákat fognak közre.
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N Line formai elemek.

Egyedi, nagy teljesítményű részletek.
A lökhárító jellegzetes N stílusú, áramvonalas légterelő peremének mélyre nyúló sarokidoma még mélyebbre ülteti a modellt, közvetlen utalásként az N Line motorsport-gyökereire.
A légbeömlők nagyobbak, kialakításuk határozottabb; megjelenésüket egyedi rácsozás és felületkidolgozás teszi még különlegesebbé.
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Karakteres légterelők, sportos kipufogó.
A modell motorsport-gyökerei hátul is érvényesülnek, a nagyméretű központi diffúzortól a sportos dupla kipufogóvégekig. A karosszéria hátsó sarkainál határozott törésvonalak
és N stílusú légterelő elemek előzik meg a légörvények kialakulását, és gondoskodnak a határozott megjelenésről.
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A legmodernebb, ösztönösen
kezelhető kapcsolódási
megoldások.

Az ultramodern kapcsolódás elegáns dizájnnal találkozik a KONA kettős nagyméretű kijelzőjén. A 10,25 colos,
teljesen digitális műszeregység és a 10,25 colos központi érintőképernyő egyszerre biztosít modern megjelenést,
kiváló leolvashatóságot és ösztönös kezelhetőséget. Pillantson fel: minden információ a navigációs rendszer
nagyfelbontású érintőképernyőjén jeleníthető meg, a médiafájloktól a térképeken át az időjárás-előrejelzésig.
A rendszerhez ötéves, ingyenes Bluelink előfizetés tartozik. Ez azokat a Hyundai LIVE szolgáltatásokat is
tartalmazza, amelyek valós idejű forgalominformációval, időjárási adatokkal, érdekes úti célokra vonatkozó
tájékoztatással, valamint traffipax riasztásokkal* szolgálnak. Az Apple CarPlay™ és Android Auto™ funkciók
segítségével csatlakoztathatja telefonkészülékét, és a nagy érintőképernyőn keresztül kezelheti zeneszámait,
telefonhívásait, valamint számos alkalmazást.
Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
Az Android Auto a Google Inc. bejegyzett védjegye.
* A traffipax funkció nem minden országban elérhető.
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Kiemelt kapcsolódási részletek.

Okostelefon tükrözés.
Az opcionális 10,25 colos navigációs érintőképernyő támogatja az Apple CarPlay™ és Android Auto™ funkciókat, amelyek segítségével csatlakoztathatja telefonkészülékét,
és azokat közvetlenül a nagy érintőképernyőről kezelheti. Az alapkivitelű, 8 colos kijelzővel társított rendszer a vezeték nélküli Apple CarPlay™ és Android Auto™ csatlakozást is
támogatja, így kábelek nélkül tükrözheti okostelefonját.
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Vezeték nélküli töltés.
A középső konzolon kapott helyet a vezeték nélküli töltőtálca. Így könnyen és gyorsan feltöltheti
Qi-kompatibilis okostelefonját, anélkül, hogy be kellene azt dugnia.

Első és hátsó USB csatlakozók.
Mindig feltöltve. A KONA külön rendelhető első és hátsó USB aljzatainak köszönhetően útközben
minden utas feltöltheti hordozható elektronikus készülékét.
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Élvonalbeli kényelem és sokoldalúság.
A KONA sokoldalú, kényelmes, tágas belső tere az elődjénél is modernebb hatást kelt. A megújult kialakítás egyszerre robusztus és kifinomult, így tökéletes
választás az aktív életet élők számára, ráadásul minden részletében harmonizál a látványos külsővel. Az új hangulatvilágítás-technológia az átrajzolt középkonzolt
és a lábteret megvilágítva hangsúlyozza ki a belső tér kecses karakterét. A modern élet kihívásaira tervezett KONA rengeteg helyet kínál Önnek, utasainak és csomagjaiknak.
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Kiemelt kényelmi részletek.

Napfénytető.
Engedje be a napfényt és az egész világot a választható napfénytető segítségével.
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Elektronikus rögzítőfék.
A nyomógomb segítségével Ön egy ujjal, könnyedén kapcsolhatja be és ki az elektronikus rögzítőféket.
A rendszer automatikus rögzítőfék (Auto Hold) funkciója anélkül is megakadályozza a KONA elgurulását,
hogy Önnek a fékpedálon kellene tartania a lábát.

E-call hívógomb.
Ez a technológia automatikusan segítséget hív, ha Ön balesetet szenvedett, és kinyíltak a légzsákok.
Emellett az SOS gombot megnyomva bármikor kérhet vészhelyzeti segélynyújtást.
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Jobb kezelhetőség. Több választási lehetőség.

Kiterjesztett
villamosítás.
Belsőégésű motor

Motor

Az 1.0 literes, 120 lóerős T-GDI benzinmotor
hatfokozatú kézi vagy hétfokozatú
duplakuplungos sebességváltóval társítható.

48 voltos mild hybrid

Motor

Akkumulátor

A 48 voltos mild hybrid technológia opcióként
elérhető az 1.0 literes, 120 lóerős T-GDI
benzinmotorhoz; hatfokozatú intelligens
manuális sebességváltóval társítva.

Hybrid

Motor

Villanymotor

Akkumulátor

Az 1.6 literes GDI motort és 32 kW-os villanymotort
alkalmazó, 141 LE rendszerteljesítményű egységhez
hatfokozatú duplakuplungos sebességváltó társul;
a villanymotort egy 1.56 kWh-os lítium-ion polimer
akkumulátor táplálja.

A KONA a teljesítmény és a fenntarthatóság új szintjét kínálja: hajtáslánc-választékában benzin, 48 voltos mild hybrid rendszer, valamint
párhuzamos full hybrid is található. A felfüggesztést és a vezethetőséget érintő széles körű fejlesztések pedig még finomabb rugózást, még
pontosabb úttartást biztosítanak. A kormánymű az új hangolásának köszönhetően harmonizál a felfüggesztés módosított karakterével; az új
abroncsok csökkentik az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Ami pedig a finom váltásokat illeti, a KONA hatfokozatú kézi
sebességváltóval vagy az új fejlesztésű hatfokozatú intelligens manuális sebességváltóval (iMT) szerelhető fel. Az iMT rendszer még tovább
csökkenti a 48 V mild hybrid hajtáslánc üzemanyag-fogyasztását.
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48 voltos mild hybrid technológia.

A választható 48 voltos mild hybrid rendszerrel tovább csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. A 120 lóerős benzinmotorhoz opcionálisan rendelhető. A rendszer gyorsítás során extra
forgatónyomatékkal támogatja a belsőégésű motort (az akkumulátor töltöttségétől és a gyorsítás mértékétől függően). A megoldás mérsékli a hajtáslánc üzemanyag-fogyasztását és CO2-kibocsátását. A 48 voltos
mild hybrid rendszer városi forgalomban is nagyszerűen teljesít: gyorsabban és finomabban indítja újra a belsőégésű motort, és ezzel tovább csökkenti a fogyasztást.
A mild hybrid indítómotor / generátor (MHSG) a fékezés során felszabaduló mozgási energiát elektromos energiává alakítja át, és azt a 48 voltos akkumulátorban tárolja el.
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A KONA Hybrid hajtáslánca.

A kiemelkedő takarékosság új szintjére lépő KONA Hybrid benzin- és villanymotorral egyaránt rendelkezik: ezt nevezzük párhuzamos full hybrid hajtásláncnak. A kettő együtt, egy 1.56 kWh kapacitású lítium-ion
polimer akkumulátor támogatásával biztosít kiváló üzemanyag-fogyasztást és csekély károsanyag-kibocsátást. A hybrid hajtáslánc a pillanatnyi menethelyzettől függően zökkenőmentesen vált át a belsőégésű
és az elektromos motor között; olykor mindkettőt egyidejűleg működtetve. A két erőforrás együtt kiemelkedő teljesítményre, 141 lóerőre és 265 Nm forgatónyomatékra képes. A regeneratív fékrendszer elemeként
a villanymotor a jármű lassításában is szerepet vállal, és eközben feltölti Ön helyett az akkumulátort.
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Bluelink® Connected Car szolgáltatások.

Vezérelje autóját okostelefonjáról, vagy szóbeli utasításokkal. A KONA a Bluelink csatlakoztatott szolgáltatások legfrissebb változatát alkalmazva biztosít zökkenőmentes kapcsolódást: utazását online hangfelismerés,
valamint funkciók széles választéka teszi kényelmesebbé és élvezetesebbé. A kiegészítő hangfelismerés funkció révén egyszerű szóbeli utasítással aktiválhatja és szabályozhatja az olyan fedélzeti funkciókat, mint a
klímaberendezés, az infotainment rendszer, vagy a külső tükrök és a kormánykerék fűtése. A Bluelink alkalmazás számos ötletes funkció távvezérlésére alkalmas; emellett a navigációs rendszerhez öt éven át
érvényes, ingyenes előfizetés is jár a Hyundai LIVE szolgáltatásaira.

32

P
Célállomás elküldése az autónak.
Nincs más dolga, mint megnyomni a ‘Go’ gombot. Navigációs
rendszerrel felszerelt KONA esetén a Bluelink alkalmazással
már azelőtt rákereshet úti céljára, hogy beszállna a
gépkocsiba. A Bluelink szinkronizálja az adatokat a navigációs
rendszerrel, és betölti az útvonalat, így amint beül, máris
indulásra kész.
Jármű keresése.
Nem emlékszik, merre parkol? Semmi probléma. Nyissa meg
a Bluelink alkalmazást, és a térkép útba igazítja.

Távolból működtethető központi zár.
Elfelejtette bezárni autóját? Ne aggódjon: a KONA
emlékeztető üzenetet küld okostelefonjára.
Ezután elég beírnia PIN kódját, és a Bluelink alkalmazásból
máris zárhatja vagy nyithatja autója központi zárját.
Igény szerinti diagnosztika.
Teljes körű járműdiagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet
okostelefonjáról: a Bluelink alkalmazáson keresztül
ellenőrizheti a jármű állapotát.

Valós idejű üzemanyagár-információ.
Találja meg a legközelebbi üzemanyagtöltő állomást, vagy
a legkedvezőbb üzemanyagárakat. A folyamatosan frissülő
üzemanyag-információ ellátja Önt az aktuális árakra, valamint
a töltőállomások címére, nyitvatartására és az elfogadott
fizetési módokra vonatkozó tájékoztatással – mindezt a
navigációs rendszer érintőképernyőjén keresztül.
Valós idejű parkolási tájékoztatás.
Találjon gyorsan parkolóhelyet, parkoljon hatékonyabban
és egyszerűbben. A valós idejű tájékoztató segít megtalálni
és összehasonlítani a parkolási lehetőségeket a parkolóházakban, a felszíni parkolókban, valamint az utcán.

Online útvonaltervezés.
Érjen célba hamarabb: a rendszer képes pontosabban előre
jelezni a forgalom alakulását és az érkezés várható idejét,
valamint megbízhatóbban tervezi újra az útvonalakat. A felhő
alapú navigációs rendszer valós idejű és múltbeli adatok
alapján biztosít pontosabb útvonaltervezést és előrejelzést.
Utolsó szakasz navigáció.
Amennyiben a tényleges úti céltól távolabb kell megállnia,
a navigálását átviheti az autóból az okostelefonos
alkalmazásba. Ezt követően telefonja kiterjesztett valóságú
megjelenítéssel vagy a Google Térkép segítségével igazítja
Önt útba.
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Hyundai
Smart Sense.

Mivel szerettei biztonságánál semmi sem fontosabb, a KONA többet nyújt, mint valaha. Az élvonalbeli, fejlett vezetőtámogató funkciókat felvonultató Hyundai Smart Sense rendszer révén a KONA mostantól aktív biztonsági és vezetőtámogató technológiákat kínál, amelyek gondtalanabbá teszik az utazást.
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Ráfutásos balesetet megelőző rendszer (FCA)
Az alapfelszereltség részét képező FCA rendszer figyelmezteti Önt, és
automatikusan fékez, ha azt érzékeli, hogy az elöl haladó jármű hirtelen lassít.
A rendszer gyalogosok észlelésére is képes. A választható FCA rendszer kamera
és radar együttes alkalmazásával észleli a járműveket, gyalogosokat és
kerékpárosokat.
Sávtartó rendszer (LKA)
A rendszer az elülső kamera segítségével felügyeli az útfelfestéseket. Amennyiben
a jármű a vezető akarata ellenére elhagyja a sávot, a rendszer hang- és fényjelzéssel riasztja a vezetőt, majd a kormányzásba beavatkozva visszatéríti a
járművet a helyes irányba.
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Sávkövető rendszer (LFA)
A rendszer 0-180 km/óra sebességtartományban a forgalmi sáv középvonalában
tartja a járművet, autópályán éppúgy, mint a városban.
Adaptív sebességtartó automatika (SCC) Stop & Go funkcióval
Még biztonságosabb, még pihentetőbb. Tartja az előre beállított távolságot az elöl
haladó jármű mögött, automatikusan az előre meghatározott tempóra lassítva vagy
gyorsítva. A meg-megtorpanó városi forgalomban a rendszer tartja a beállított
távolságot.

Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA)
A városi forgalomban különösen hasznos, ötletes funkció figyelmezteti Önt,
ha közlekedési lámpánál vagy dugóban elindul az Ön előtt várakozó jármű.
Holttérfigyelő rendszer (BCW)
A hátsó lökhárító alsó felén elhelyezett, két radarral dolgozó rendszer figyelmezteti
a vezetőt, ha hátsó holtterében mozgó járművet észlel. Amennyiben ilyen
helyzetben a vezető működésbe hozza az irányjelzőt, a rendszer hangjelzéssel
figyelmezteti a veszélyre, hogy elkerülje az ütközést.

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCW)
Ha nehezen belátható helyről kell kitolatnia, a rendszer figyelmeztet az oldalról
érkező járművekre.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)
Amennyiben a rendszer fáradtságra vagy figyelemelterelésre utaló viselkedést
észlel, hangjelzéssel, valamint pihenőt javasló üzenettel figyelmezteti Önt.

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
Minimális stressz, maximális látómező. A HBA nem csak a szemből érkező, de az
Ön előtt haladó járműveket is észleli, és szükség esetén tompított világításra vált.

Sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLW)
Legyen mindig tisztában a sebességhatárral. A rendszer az elülső kamerát, valamint
a navigációs rendszertől kapott információkat együttesen felhasználva azonosítja a
forgalmi jelzőtáblákat. Ezt követően a sebességkorlátozásokat, valamint az előzési
tilalmat valós időben jeleníti meg a navigációs berendezés kijelzőjén és a TFT
műszeregységben.
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Engedje érvényesülni személyiségét.
Kedve és ízlése szerint válogathatja össze a KONA stíluselemeit. Öt új árnyalat jelent meg a palettán; a szemkápráztató sziluetthez tízféle karosszériaszín közül választhat.

Phantom Black gyöngyház
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Atlas White alapszín

Cyber Gray metálfény

Dark Knight Gray gyöngyház

Galactic Gray metálfény

Dive Blue alapszín

Surfy Blue metálfény

Pulse Red gyöngyház

Ignite Red alapszín

Jungle Green gyöngyház
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Beltéri színvilág.
A KONA megújult belső szín- és anyagválasztékot kínál: rendelhető egyszínű fekete vagy kéttónusú világos bézs kivitelben, amely kihangsúlyozza az ajtópanelek és az ülések üde megjelenését.
Az opciós khaki bőrülések, középkonzol és ajtópanelek természetes hatású megjelenést eredményeznek. Az új üléshuzat-opciók között megtalálható a tyúklábmintás fekete
szőtt kárpit, a fekete-szürke dombornyomott szövetkárpit, valamint a fekete, bézs vagy khaki árnyalatú, perforált bőrkárpitozás.

Fekete / Fekete kivitel

Fekete / Világos bézs kivitel

Khaki színcsomag

Fekete ülések (szövet, szövet B, bőr)

Világos bézs ülések (bőr)

Khaki ülések (bőr)

40

N Line belső színek.
Tegye kényelmesebbé komfortzónáját. A fokozott motorsport hangulatért válasszon a háromféle N Line üléskombináció közül.

Az N logóval és kontrasztos piros öltésekkel ellátott, látványos N Line ülések kiválóan tartanak, és igen kényelmesek is.

Az N Line ülések háromféle kivitelben rendelhetők: válasszon a szövet, bőr és nyersbőr kárpitozás közül.
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Keréktárcsák.
Válasszon a stílusos könnyűfém keréktárcsák kínálatából: a 17 és 18 colos keréktárcsák új rajzolatot kaptak. A 16 colos kerék az elődmodell hagyatéka. A KONA
Hybrid exkluzív 16 és 18 colos keréktárcsákat kap, míg a 18 colos diamond cut kidolgozású könnyűfém keréktárcsák kizárólag a KONA N Line-hoz rendelhetők.

18 colos könnyűfém keréktárcsa

16 colos dísztárcsa
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18 colos könnyűfém keréktárcsa (csak HEV)

16 colos acél keréktárcsa

18 colos könnyűfém keréktárcsa (csak N Line)

16 colos könnyűfém keréktárcsa (csak HEV)

17 colos könnyűfém keréktárcsa

Műszaki adatok és méretek.
MOTOR / VÁLTÓ

Vezérlés

Benzin
1.0 T-GDI
998
71 x 84
10,5
120 LE/6000 ford./perc
MT: 172 Nm/1500-4000 f/p
–
–
–
–
–
–
–
DOHC 12V (3 henger)

Meghajtás

2WD (Első kerék meghajtás)

Típus
Hengerűrtartalom (cm3)
Furat x löket (mm)
Kompresszió
Max. teljesítmény (LE/ford./perc)
Max.nyomaték (Nm/ford./perc)
Típusa
Max. teljesítmény (Le/rpm)
Max.nyomaték (Nm/rpm)
Típusa
Kapacitás
Teljesítmény
Feszültség

Általános

Villany motor

Akkumulátor

Váltó
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*
Típus
Végsebesség (km/h)
Gyorsulás
CO2 Kibocsátás
Városi
Országúti
Kombinált
Üzemanyag tartály mérete
FUTÓMŰ
Keréktárcsa
Gumiabroncs
Felfüggesztés
Fék

0 → 100 km/h
g/km (kombinált)
liter / 100 km
liter / 100 km
liter / 100 km

1.0 T-GDI MHEV
998
71 x 84
10,5
120 LE/6000 ford./perc
172 Nm/1500-4000 f/p
–
–
–
–
–
–
–
DOHC 12V (3 henger)
2WD
(Első kerék meghajtás)
iMT 6 fokozat

MT 6 fokozat
1.0 T-GDI
6 MT 2WD
181 km/h
11,5 s
128
6,78
4,81
5,66

1.0 T-GDI MHEV
iMT 6 fokozat
180 km/h
11,9 s
124
7,07
4,68
5,46
50 liter

Hybrid
1.6 GDI HEV
1 580
72 x 97
13
105 LE/5700 ford./perc
147 Nm / 4000 ford./perc
Állandó mágneses szinkronmotor
43,5 Le (32 kW)
170 Nm
Litium-ion polimer
1,56 kWh
42 kW
240 V
D-CVVT
2WD (Első kerék meghajtás)
DCT duplakuplungos
6 fokozat (duplakuplungos
automata)
sebességváltó
1.6 GDI HEV
DCT 6 fokozat 2WD
161 km/h
16" 11,0 / 18" 11,3
16" 90 / 18" 87
4,0
4,5
4,3
EURO 6

(változattól függően)
(változattól függően)
Elől
Hátul
Általános
Első fék típus
Hátsó fék típus
Fékrásegítés

6.5J x 16" (Acélfelni / Alufelni) ; 7.0J x 17" (Alufelni) ; 7.5J x 18" (Alufelni)
205/60R16 ; 215/55R17 ; 235/45R18
Mcpherson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal
torziós rúd csatolt lengőkarokkal
4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)
hűtött tárcsafék (280 mm)
tárcsafék (262 mm)
10,5"-os szervodob

MÉRETEK

EURO 6

Típus
Saját tömeg (min.)
Megengedett legnagyobb össztömeg
Vontathatóság
→ fékezetlen
→ fékezett /
→ (vonóhorog előkészítés esetén)
Csomagtér (liter)
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Tengelytáv
Nyomtáv elől (kerékmérettől függően)
Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően)

1.0 T-GDI
6 MT 2WD
1237 kg
1770 kg
600 kg

1.0 T-GDI MHEV
iMT 6 fokozat
1265 kg
1795 kg
600 kg

1200 kg

1200 kg

1.6 GDI HEV
DCT 6 fokozat 2WD
1376 kg
1880 kg
504 kg
600 kg /
1300 kg

SAE 544/1296 / VDA 374/1156
4205 mm
1800 mm
1550 mm
2600 mm
1575 mm / 1563 mm / 1559 mm
1584 mm / 1572 mm / 1568 mm

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott
előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi
használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók,
utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út
minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési
stílusa,a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint
a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési
idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más
típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

Rövidítések: iMT → intelligens manuális sebességváltó DCT → duplakuplungos sebességváltó MT → kézi sebességváltó PMSM → állandó mágneses
szinkron villanymotor

Mértékegység: mm

Teljes magasság

Az adatok
18 colos
keréktárcsával
szerelt KONA
gépkocsira
vonatkoznak.

1,565 / 16” kerék
(1,575 N Line)
tetőcsomagtartóval

Teljes szélesség
Nyomtáv

1,800
1,559 (1,565 HEV)

Teljes hosszúság
Tengelytáv

4,205 (4,215 N Line)
2,600

Nyomtáv

1,568 (1,577 HEV)
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Márkakereskedő pecsétje

1

2

1 A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által a
végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is
tartalmazza. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél.
2 A jármű akkumulátor-csomagjára 8 éves vagy 160 000 kilométeres garancia vonatkozik. Helyi feltételektől
függően. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél.
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