
Kona



Grilă tip cascadă și faruri duble cu LED Faruri și lumini de zi cu LED

Lumini spate cu LED

Oglinzi exterioare în două tonuri, 
cu LED

Plafon și spoiler spate în două 
nuanțe

Praguri și bandouri laterale

Indrăznește 
să fii diferit.
Trebuie să ai mereu curajul de a merge 
pe propriul drum, fără a urma tendințe 
impuse de ceilalți.
Cele mai bune momente din viață 
sunt cele în care luăm singuri deciziile, 
având curajul să fim diferiți.
Asemenea noului Kona. Îl conduci. Îl 
definești. 

Jante din aliaj de 18”



Tu dai tonul!
Obișnuiește-te cu acest sunet.
Este ecoul succesului,  
cu adevărat unic. La fel ca noul KONA.
Conceput pentru a crea dorință.

Tu deții controlul!
Cu un design avangardist și echipamente de top, noul Kona a 
fost conceput pentru un stil de viață dinamic.
Partea frontală integrează grila tip cascadă, componenta noii 
identități vizuale Hyundai. Farurile duble - cu lumini de zi de 
tip LED amplasate deasupra farurilor cu LED – adaugă o alură 
impresionantă. În plus, plafonul în două nuanțe și paleta de 10 
culori exterioare oferă multiple posibilități de personalizare.

Urmează-ți 
propriul drum.
Călătoria este importantă, însă adevarata provocare este 
să-ți urmezi propriul drum. Noul Kona este disponibil în 
două variante de motorizare turbo-benzină: T-GDi 1,0 litri 
si 120 CP, cu o cutie de viteze manuală în șase trepte și 
T-GDi 1,6 litri si 177 CP, cu transmisie în șapte trepte și dublu 
ambreiaj (7DCT) dezvoltată de Hyundai, plus tracțiune 
integrală. Gama a fost extinsă cu un nou propulsor 
turbodiesel de 1,6 litri.



Afișaj pe parbriz - Head-Up Display 
(HUD)

Hyundai SmartSense.
Kona este echipat cu pachetul Hyundai SmartSense, care integrează o serie de sisteme de asistență pentru conducătorul auto.

Asistență la coliziune frontală (FCA) cu detectare pietoni Asistență la menținerea benzii de rulare (LKA) Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCW) cu 
asistență la schimbarea benzii de rulare

Sistem de iluminare cu LED Sistem de avertizare pentru evitarea coliziunilor la 
deplasarea în marșarier (RCCW)

Sistem de atenționare a conducătorului auto (DAW)

Tehnologie.

Sistem de navigație cu ecran de 
8 inch. Integrează funcții media și de 
conectivitate, precum și hărți 3D

Suport pentru încărcare wireless Instrumentar de bord cu ecran color 
TFT LCD de 4.2″

Sistem audio Krell Ecran tactil de 8 inch Cameră pentru marșarier Tracțiune integrală, disponibilă 
opțional



Scaun conducător auto cu suport 
lombar (opțional)

Geamuri electrice față - spate

Cameră pentru marșarier

Pilot automat cu limitator de viteză, 
Bluetooth și comenzi pe volan

Grilă radiator cu accente cromate

Volan îmbrăcat în piele

Plafon panoramic (disponibil opțional)

Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

Bare longitudinale Sistem Start/ Stop (disponibil opțional)

Senzor de parcare - față

Sistem audio cu preluarea afișajului - 
ecran 7 inch

Asistență pentru comutarea fazei lungi 
/ scurte (HBA)

Aer condiționat cu funcție de 
dezaburire automată

Așa cum ți-ai dorit.
Uneori, dorințele devin realitate. Iar atunci când se îndeplinesc, poți afirma: este exact ceea ce mi-am dorit!
Un SUV. Dar nu orice SUV. Noul Hyundai Kona.

Geam cu protecție solară Scaune față încălzite



Culori caroserie.

Tapițerie.

Alb Chalk (metalic)

Portocaliu Tangerine Comet (perlat)

Gri Velvet Dune (metalic)

Argintiu Lake (metalic)

Galben Acid (metalic)

Albastru Ceramic (perlat) Gri Galactic (perlat)

Negru Dark (perlat)

Roșu Pulse (metalic)

Negru Phantom (perlat)

Albastru Lagoon (metalic)

Negru Phanton

Culori plafon

Gri

Material textil

Tapițerie cu accente în nuanțe de gri și 
centuri de siguranță de culoare neagră

Portocaliu

Material textil

Tapițerie cu accente în nuanțe de 
portocaliu și centuri de siguranță de 
culoare neagră

Roșu

Material textil & piele

Tapițerie cu accente în nuanțe de roșu 
și centuri de siguranță de culoare roșie

Verde Lime

Material textil & piele Piele

Tapițerie cu accente în nuanțe de verde 
lime și centuri de siguranță de culoare 
verde lime

Mostrele de culoare prezentate pot fi ușor diferite față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitate, vă rugăm să 
contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Negru Dark Night



Motoare și transmisii.

Specificații și dimensiuni.

1.0 TGDi – benzină

120 CP / 6.000 rpm
172 Nm/ 1.500 – 4.000 rpm

1.6 TGDi – benzină

177 CP / 5.500 rpm
265 Nm/ 1.500 – 4.000 rpm

1.6 CRDi – diesel

136 CP / 4.000 rpm
306 Nm/ 1.750 – 2.500 rpm

2.600 mm
4.165 mm

1.559 mm
1.800 mm

1.568 mm
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Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba 
specificațiile tehnice și echipările fără un anunț prealabil. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Datele sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Pentru 
informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către 
distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service.

Motor Benzină Diesel

Tip 1.0 l, T - GDi, Kappa 1.6 l, T - GDi, Gamma 1.6 l, CRDi

Capacitate cilindrică (cmc) 998 1,591 1,582

Cilindri 3 4 4

Putere maximă (CP / rpm) 120 / 6.000 177 / 5.500 136 / 4.000

Cuplu maxim (Nm / rpm) 175 / 1.500 - 4.000 270 / 1.500 - 4.500 320 / 1.750 - 2.500

Frâne

Față Disc ventilat

Spate Disc

Suspensie

Față McPherson

Spate CTBA tip multi-braț tip multi-braț

Dimensiuni (toate versiunile)

Spațiu pentru cap (mm) față (cu trapă) / spate 1.005 (965) / 961

Spațiu pentru picioare (mm) față / spate 1.054 /880

Spatiu pentru umeri (mm) față / spate 1.410 / 1.385

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

A
N
I

GARANȚIE

FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI




