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A Te autód,  
a Te világod. 
A valódi stílus annyit jelent: minden  
helyzetben önmagunkat adni. 
Csakúgy, mint a KONA. 
Jellegzetes és egyedi, egyedülállóan 
magabiztos megjelenése kiemeli 
kategóriája többi SUV-ja közül. 
Mert szerintünk az nem lehet egyedi, 
ami hasonlít a többihez.

Folytasd az utad, élj egy kicsit! 
A saját életed Te irányítod!
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Te adod 
a stílusát 

A formás vonalakat stílusos élekkel kombinálva, a KONA alakja minden  
szögből kifejező. Erőt sugárzó felületek, amelyek egyedi, hangsúlyos  
sárvédő elemekben végződnek, kiemelik az autó merész formatervét.  
A masszív tapadású és erős autó sportos, 18”-os könnyűfém keréktárcsákkal  
rendelkezik. A KONA kéttónusú teteje és külső tükrei lehetővé teszik, hogy  
a színkombinációkat személyes stílusodnak megfelelően testreszabhasd.  
Merj különbözni!
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Ragyogj!  

Néha jó új irányba haladni – ahogy mi is tettük a KONA-val. Elöl a LED-es nappali 
menetfénnyel ellátott ikerfényszórók összetéveszthetetlenül jellegzetes világítást 
biztosítanak. A maximális láthatóságot a statikus kanyarfényszórók és intelligens 
távolsági fényszórót tartalmazó full LED fényszórók jelentik, a nagyobb biztonság 
és a kevesebb stressz érdekében. Ez a legkorszerűbb világítási technológia segít 
jobban látni és látszani – ráadásul jobban néz ki,  
mint valaha!
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LED-es hátsó lámpák
Kéttónusú külső tükrök LED-es irányjelzőkkel

Full LED fényszórók és LED-es nappali menetfényKaszkádos hűtőrács ikerfényszórókkal Sportos ezüst oldalküszöbök
Kéttónusú tető és hátsó spoiler

18” könnyűfém keréktárcsák

 Formaterv
Magabiztos és egyedi. A KONA-t úgy tervezték, hogy megforduljanak utána és felkeltse az érdeklődést. 
A magával ragadó merész külső formaterv, az erőt sugárzó felületek, a keskeny LED lámpatestek  
és az egyedi részletek kihangsúlyozzák az erős Hyundai SUV egyéniséget.
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Szárnyalj! 

Ahogy Neked tetszik! Teljesítmény, élmény és hatékonyság. A KONA esetében  
két nagy hatékonyságú, turbó feltöltésű benzinmotor közül választhatsz.  
A választék csúcsán a 176 lóerős 1.6-literes T-GDI motort található, amelyhez 
négykerék-meghajtás és hétsebességes, duplakuplungos sebességváltó (DCT)  
társul. A duplakuplungos sebességváltó (DCT) az üzemanyag-takarékosságot  
és a kézi kapcsolású sebességváltók használata által kínált vezetési élményt  
kombinálja az automata sebességváltók jelentette kényelemmel.  
A választékban megtalálható a kisebb, ugyanakkor szintén erős, 120 lóerős,  
első kerék meghajtású 1.0-literes T-GDI benzinmotor. Ez a változat hatfokozatú  
kézi sebességváltóval kapható, amelyet a nagyobb üzemanyagtakarékosságra 
optimalizáltak. 2018-tól egy új, 1.6-literes CRDi dízelmotorral bővült a választék. 
Most már az 1.6 T-GDi és az 1.6 CRDi motorok is elérhetőek első kerék meghajtással.
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Választható négykerék-meghajtás

Érezd!  

A KONA egy igény szerint változtatható négykerék-meghajtású rendszert 
kínál, az optimális kormányzás és kanyarodás érdekében. Biztonságosabb 
és élvezetesebb vezetést nyújt a csúszós felületű és egyenetlen utakon. 
A fejlett ívmeneti tapadásszabályozó rendszer (ATCC) javítja az autó 
gyorsaságát és stabilitását, hatékonyan osztja el a nyomatékot 
a kanyarokban történő kigyorsításkor. Mindez valódi, izgalmas vezetési 
élményt kínál - mert nem csupán az a fontos, hogy elérjük a célunkat, 
hanem az is, hogy miként érezzük magunkat útközben.

12 13



Grey

Red

Orange

Lime

Párosítsd össze!  

A részletekre való alapos odafigyelés az, ami miatt a KONA ennyire különleges.  
Fedezd fel a kiváló minőségű anyagok által nyújtott kivételes kényelmet, amely  
érzéki és kifinomult érzéssel párosul. A beltér testreszabása során négy különböző  
színkombináció közül válaszhatod ki a saját stílusodhoz legjobban illőt.  
Nincsenek többé unalmas műszerfalak! A különböző színvilágok a teljes  
középkonzolra kiterjednek, beleértve a finoman testreszabott kontrasztos varrást  
a kormánykeréken és az üléseken.
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Csúcsminőségű KRELL hangrendszer 8”-os érintőképernyő

Élvezd a zenét! 

Maradj online a városban, vagy ruccanj ki vidékre és kapcsolódj ki, a hangerőt maximumra 
tekerve! A csúcsminőségű KRELL hangrendszer kiváló hangzást biztosít, hogy stílusosan 
utazhass. Nem számít, mi módon szeretnéd felfedezni a benned rejlő lehetőségeket,  
a KONA folyamatos kapcsolódást nyújt és olyan innovatív technológiákat kínál, amelyek 
megkönnyítik az életed. Ilyen többek között a 8”-os érintőképernyő, amely mindent  
könnyen elérhetővé tesz, Apple CarPlay™ és Android Auto™ támogatással. Fejezd ki magad!

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. 
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Vezeték nélküli telefontöltés – A középkonzolban található, (Qi szabványnak megfelelő) 
vezeték nélküli töltést biztosító töltőfelület lehetővé teszi, hogy Qi-töltésre alkalmas 
okostelefonodat könnyedén feltölthesd, kusza kábelek használata nélkül.

8”-os érintőképernyő – A 8”-os érintőképernyő integrálja az 3D-s navigációs-, média-  
és kapcsolódási lehetőségeket. Ingyenes, hét éves előfizetés jár a LIVE szolgáltatásokhoz, 
amelyek valós idejű forgalmi, időjárási, sebességmérési* és POI (hasznos helyekre  
vonatkozó) információkat nyújtanak.

Head-up Display – A könnyebb láthatóság érdekében osztályelső fényerejű, új head-up kijelzőnk segít Neked  
a biztonságos vezetésben azzal, hogy az olyan fontos információk, mint sebesség, navigációs utasítások  
és figyelmeztető jelzések, közvetlenül a látótengelyedben jelennek meg.

Digitális Információs Műszeregység – Az optimális helyen elhelyezett és könnyen leolvasható 4,2”-os LCD kijelző 
fontos vezetési információkat jelenít meg, úgymint az aktív biztonsági berendezések állapotát, a hátralévő 
hatótávolságot és üzemanyag fogyasztást, navigációs utasításokat, külső hőmérsékletet és egyéb adatokat.

Technológia.
A vadonatúj KONA folyamatos kapcsolódási lehetőséget nyújt, valamint olyan innovatív 
technológiákat kínál, amelyek könnyebbé teszik az életet. Ilyen például a Head-up Display, 
a vezeték nélküli telefontöltés, valamint a jobb láthatóságot és könnyebb kezelhetőséget 
biztosító nagyméretű, lebegő érintőképernyő.

*A sebességmérő kamerákra figyelmeztető jelzés nem minden országban elérhető.
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Töltsd meg élettel! 

A KONA-t úgy tervezték, hogy minden beleférjen, amire mozgalmas életed során szükséged lehet.  
A sokoldalú KONA rengeteg helyet kínál az utasoknak és a csomagoknak egyaránt – kategóriája legnagyobb  
lábterével, fejterével és vállterével rendelkezik. A magasra nyíló csomagtér ajtó és az alacsony rakodási  
magasság gyors és gond nélküli pakolást tesz lehetővé. Egy kompakt SUV, amely nem köt kompromisszumot  
a hely tekintetében, sőt, hatalmas, 361 literes csomagtér kapacitással rendelkezik. Egyszerűen bővíthető:  
a hátsó ülések egyetlen mozdulattal másodpercek alatt előredönthetők. A síkba hajtott hátsó ülésekkel  
1143 literes hely áll rendelkezésére, amely tökéletes egy hétvégi kiruccanáshoz.
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Hátsó kamera

Vedd észre! 

A KONA segít, hogy vigyázhass magadra és másokra is 
a környezetedben. Kategóriájában az egyik legfejlettebb biztonsági  
és vezetéstámogató csomagot kínálja olyan intelligens funkciókkal, 
mint a holttérfigyelő rendszer (BSD) és a Mögöttes keresztirányú  
forgalom felügyelet (RCCW). A hátsó kamera pedig megszabadít  
a parkolás okozta nehézségektől. Mert attól, hogy nem veszed észre, 
még lehet ott valami.
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Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer, gyalogosfelismerő  
móddal (FCA) Az FCA rendszer az előre felszerelt kamerát  
és a radaros érzékelőt használja a jármű előtt haladó forgalom 
megfigyelésére. Amennyiben egy lehetséges ütközés veszélyét, 
vagy gyalogos jelenlétét észleli a jármű előtt, akkor figyelmezteti  
a gépjárművezetőt. Ha szükséges, automatikusan lelassítja  
vagy megállítja a járművet.

Sávelhagyást megelőző rendszer (aktív) (LKA)
Az alapfelszereltség részét képező sávtartó asszisztens (LKA)  
a jármű elején elhelyezett kamerát használja az útra felfestett  
vonalak figyelésére. Nem szándékos sávváltás esetén figyelmezteti 
a gépjármű vezetőjét és ellenkormányoz, hogy a járművet sávon 
belül tartsa.

Holttérfigyelő rendszer sávváltás asszisztenssel 
A hátsó lökhárító aljába szerelt két radarérzékelő használatával  
a rendszer figyelmeztet a holttérben lévő forgalomra.  
Amennyiben irányváltást kísérelsz meg ilyen helyzetben,  
a rendszer a veszélyről hangjelzéssel figyelmeztet.

Full LED világítási technológia 
A távolsági fényszóró asszisztens (HBA) érzékeli mind  
a szembejövő, mind pedig az ugyanabban a sávban, az autó  
előtt haladó járműveket éjszaka. Ennek megfelelően lekapcsolja  
a távolsági fényszórót és tompított fényre vált. A statikus  
kanyarkövető fényszóró (SBL) kanyarodáskor megvilágítja  
a jármű előtti területet, így javítva az éjszakai látási viszonyokat.

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCWW)
Szűk parkolóhelyről történő kitolatáskor az autó mögötti  
keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer csökkenti  
az ütközés kockázatát. A hátul elhelyezett 2 radarérzékelő 
segítségével a rendszer figyelmeztet bármilyen közeledő  
keresztirányú forgalomra.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW) 
Ez, az alapfelszereltség részét képező rendszer a biztonságot  
és a kényelmet egy teljesen új szintre emeli azáltal, hogy  
folyamatosan figyeli és elemzi a vezetési szokásokat. Amennyiben 
a rendszer (DAW) figyelemhiányra utaló viselkedési jeleket észlel, 
akkor hangjelzéssel valamint a műszerfalon megjelenő üzenettel 
figyelmezteti a vezetőt.

A KONA a fejlett, nagy szilárdságú acélnak, valamint nagy ütésállóságának és energiafelvételének köszönhető kiváló merevségű, ami ütközés esetén megóvja az utasokat.  
Az utastér felépítését úgy tervezték, hogy ütközés esetén az energiát eloszlassa, ezáltal csökkentve az utasokra kifejtett hatását.

Hyundai SmartSense
A fejlett vezetéstámogató rendszerünket (ADAS) magába foglaló Hyundai SmartSense-zel 
felszerelt KONA, kategóriájának élenjárója a legújabb aktív biztonsági technológiák terén, 
melyek azért kerültek beépítésre, hogy biztonságosabb és nyugodtabb autózást nyújtsanak. 
Az ütközést elkerülő automatikus fékasszisztenstől kezdve, a járműveket észlelni képes 
holttérfigyelő rendszerig, a KONA figyelmeztet a vezetés közbeni esetleges veszélyekre.

24 25



Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető 
rendszer (DAW) 
Projektoros fényszórók és LED-es nappali  
menetfény Belső kilincs – fémszínű

Audio fekete-fehér LCD kijelző hat hangszóróval
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök 
LED-es irányjelzővel Bőrborítású kormánykerék

Manuális légkondicionáló
Hátsó lámpatestek Bőrborítású váltógomb

Első és hátsó elektromos ablakok
Multifunckionális kormánykerék Tetősínek

16” könnyűfém keréktárcsák16” acél keréktárcsa
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Nyomógombos indítás/leállítás (opcionális) 
Hátsó kamera

7” kijelző okostelefon-csatlakoztatási lehetőséggel
Krómkeretes hűtőrács

Automata légkondicionáló automatikus  
páramentesítő rendszerrel
Oldalsó burkolatok (kerékjáratok) és ajtódíszítések 
sötétszürke festéssel, ezüstszínű oldalküszöbbel

Elektromos ülésállítás deréktámasszal (opcionális)
Hátsó védőlemez ezüstszínű festéssel

18” könnyűfém keréktárcsák

Elektromos tetőablak (opcionális) 
LED-es hátsó lámpa

Supervision műszeregység 4,2”  
LCD kijelzővel
Full LED fényszórók távolsági fényszóró  
asszisztenssel (HBA)

Head-up Display (HUD)
Sötétített és hővisszaverő üvegek

Vezeték nélküli telefontöltés
Szellőztethető ülések (opcionális)

Parkolást segítő rendszer elöl
Fűthető ülések

17” könnyűfém keréktárcsák
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Belső színek és ülésvarrások

Tetőszínek

Külső színek

Phantom BlackDark Knight

Chalk White

Tangerine Comet

Galaxy Gray Pearl

Lake Silver

Acid Yellow

Ceramic Blue

Dark Knight

Pulse Red

Phantom Black

Blue Lagoon

Szövet ülések

Grey Orange Red Lime

Narancs varrás fekete biztonsági övekkel Piros varrás piros biztonsági övvel Lime varrás lime biztonsági övekkelSzürke varrás fekete biztonsági övekkel

Szövet ülések Szövet-bőr ülések - LimeSzövet-bőr ülések - Red Bőr
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Hajtásláncok és sebességváltók

Méretek

Technikai információk 

  1559 mm
1800 mm

1568 mm
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2600 mm
4165 mm

88 kW (120 Le) 6000 / perc
172 Nm/1500 – 4000 /perc

1.0 T-GDI Benzin

130 kW (177 Le) 5,500 /perc
265 Nm/1,500 - 4,000 /perc

1.6 T-GDI Benzin 1.6 CRDi Dízel

*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.      

Hatfokozatú kézi sebességváltó

Hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó (DCT)

101 kW (136 Le) 4,000 /perc
320 Nm/2,000 - 2,250 /perc

86 kW (116 Le) 4,000 /perc
280 Nm/1,500 - 2,750 /perc

MOTOR / VÁLTÓ EURO 6D TEMp

Típus
Benzin Dízel

 1.0 T-GDI 1.6 T-GDI 1.6 CRDI LP 1.6 CRDI HP

Általános

Hengerűrtartalom (cm3) 998 1 591 1 598 1 598

Furat x löket (mm) 71 x 84 77 x 85.44 77 x 85.8 77 x 85.8

Kompresszió 10 10 15,9 15,9

Max. teljesítmény (LE/ford./perc) 120 LE/6000 ford./perc 176 LE/5500 ford./perc 116 LE/4000 ford./perc 136 LE/4000 ford./perc

Max. nyomaték (Nm/ford./perc) 172 Nm/1500-4000 ford./perc 265 Nm/1500-4500 ford./perc 280 Nm/1500-2750 ford./perc 320 Nm/2000-2250 ford./perc

Vezérlés DOHC 12V (3 henger) DOHC 16V (4 henger) DOHC 12V (4 henger) DOHC 16V (4 henger)

Meghajtás
2WD 2WD 4WD 2WD 2WD 4WD

(Első kerék meghajtás) (Első kerék meghajtás) (Összkerék meghajtás) (Első kerék meghajtás) (Első kerék meghajtás) (Összkerék meghajtás)

Váltó Manuális 6 fokozat DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata) Manuális 6 fokozat DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)

MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*  EURO 6D TEMp

Típus
 1.0 T-GDI 1.6 T-GDI 1.6 CRDI LP 1.6 CRDI HP

6 MT 2WD 7 DCT 2WD 7 DCT 4WD 6 MT 2WD 7 DCT 2 WD 7 DCT 4WD

Végsebesség (km/h) 181 km/h 210 km/h 205 km/h 193 km/h 191 km/h 186 km/h

Gyorsulás 0 → 100 km/h 12 s 7,7 s 7,9 s 10,7 s 9,8 s 10,7 s

CO2 Kibocsájtás g/km (kombinált) 142 159 181 129 134 144

Városi LITER/100 km 7,25 8,79 10,28 5,52 6,13 6,42

Országúti LITER/100 km 5,44 5,97 7,02 4,37 4,7 4,79

Kombinált LITER/100 km 6,24 7,02 7,98 4,94 5,37 5,5

Üzemanyag tartály mérete 50 liter

FUTÓMŰ

Keréktárcsa
változattól függően

6.5J x 16" (Acélfelni / Alufelni)  ;  7.0J x 17" (Alufelni)  ;  7.5J x 18" (Alufelni)

Gumiabroncs 205/60R16  ;  215/55R17  ;  235/45R18

Felfüggesztés
Elől Mcpherson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal

Hátul torziós rúd csatolt lengőkarokkal

Fék

Általános 4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)

Első fék típus hűtött tárcsafék (280 mm)

Hátsó fék típus tárcsafék (262 mm)

Fékrásegítés 10,5"-os szervodob

MÉRETEK

Saját tömeg (min.) 1223 kg 1312 kg 1392 kg 1318 kg 1343 kg 1421 kg

Megengedett legnagyobb össztömeg 1775 kg 1835 kg 1910 kg 1850 kg 1880 kg 1950 kg

Vontathatóság

fékezetlen 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg

fékezett
1200 kg 1250 kg 1250 kg

700 kg / 700 kg / 700 kg /

(vonóhorog előkészítés esetén) (1200 kg)  (1250 kg)  (1250 kg)

Csomagtér (liter) SAE 544/1296     /     VDA 361/1143 

Teljes hossz 4165 mm

Teljes szélesség 1800 mm

Teljes magasság 1550 mm

Tengelytáv 2600 mm

Nyomtáv elől (kerékmérettől függően) 1559 mm / 1575 mm

Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően) 1568 mm / 1584 mm
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Merj  
különbözni!
Néha azok a legjobb pillanatok,  
amikor nem a világ formál minket -  
hanem mi formájuk a világot!  
Ez a „Tiéd a világ” filozófia lényege.  
Te irányítasz – ez a KONA szellemisége. 

A stílus és a teljesítmény dinamikus 
kombinációja, amely a legmodernebb 
technológiával párosul. Ez a kompakt 
SUV megérdemli, hogy közelebbről is 
szemügyre vedd!  

Fedezz fel többet a Hyundai.hu oldalon!
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Márkakereskedő pecsétje

A Hyundai 5 éves kilóméterkorlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által  
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete 
is tartalmazza.

A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak,  
és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt 
eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai 
piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes 
esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat 
szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki 
adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakeres- 
kedőjéhez Hyundai Motor Europe

Hyundai SmartSense


