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You drive it. 
You define it.

Πραγματικό στυλ σημaίνει να επιλέγεις  
να είσαι ο εαυτός σου. Όπως και το 
ολοκαίνουριο Hyundai Κona. Διακριτικό 
αλλά και με μοναδική σχεδίαση, ξεχωρίζει 
από κάθε άλλο SUV στην κατηγορία του. 

Κάντε σήμερα την διαφορά.
Εσείς είστε ο οδηγός στη ζωή σας! 
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You style it. 

Tο ολοκαίνουριο Hyundai KONA είναι εκφραστικό από όποια  
πλευρά κι αν το δεις. Οι μυώδεις επιφάνειες συμπληρώνονται  
με τα έντονα φρύδια των τροχών και συνθέτουν την έντονη SUV 
αισθητική του. Οι σπορ ζάντες αλουμινίου 16’’, 17’’ και 18’’  

 και η διχρωμία στην οροφή και τους εξωτερικούς καθρέπτες  
του Kona είναι μερικές από τις επιλογές που έχετε ώστε  
να προσαρμόσετε το Hyundai Kona στο προσωπικό σας στυλ.
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You shine it. 

Μερικές φορές είναι καλό να δοκιμάζεις νέες κατευθύνσεις. 
Αυτό κάναμε και με το νέο Kona. Το πρόσθιο μέρος με τους 
χαρακτηριστικούς διπλούς προβολείς και τα LED φώτα ημέρας 
δημιουργούν μια ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα στους 
νυχτερινούς δρόμους. Για τη μέγιστη ορατότητα φροντίζουν  
οι προβολείς LED και τα στατικά φώτα στροφής, ενώ με το σύστημα 
αυτόματης ρύθμισης υψηλής σκάλας φώτων (Smart High Beam) 
είστε άνετοι και ασφαλείς. Η τεχνολογία αιχμής στον φωτισμό  
του Κona σaς κάνει να βλέπετε ευκολότερα τη φωτεινή πλευρά  
της ζωής αλλά και τη δική σας ομορφιά. 
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Πίσω φώτα LED.
Δίχρωμοι (σύμφωνα με το χρώμα της οροφής) 
εξωτερικοί καθρέπτες με φλας LED.

Πλαϊνό διακοσμητικό ασημί χρώματος.
Διχρωμία οροφής και πίσω αεροτομή.

Προβολείς LED και φώτα ημέρας LED.

You snap it.
Γεμάτο αυτοπεποίθηση, το νέο Kona έχει σχεδιαστεί για να μαγνητίζει  
τα βλέμματα και να ανεβάζει τους σφυγμούς. Στο DNA του, το ολοκαίνουριο 
Hyundai Kona παραμένει ένα καθαρόαιμο Hyundai SUV χάρη στον 
ανάγλυφο σχεδιασμό του, τα κομψά φωτιστικά σώματα  
και τις απαράμιλλες λεπτομέρειες σε κάθε εκατοστό της επιφάνειάς του.
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You boost it. 

Όπως σας αρέσει. Δυνατό, απολαυστικό και αποδοτικό. 
Το Κona προσφέρει την επιλογή ανάμεσα σε δύο υψηλής 
απόδοσης Turbo κινητήρες βενζίνης και έναν ολοκαίνουριο 
κινητήρα Diesel SmartStreamΤΜ. Ένας συμπαγής κινητήρας 
υψηλής απόδοσης 1,0 lt Turbo-TGDi 120 ίππων είναι 
διαθέσιμος με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και κίνηση  
στους εμπρός τροχούς. Ταυτόχρονα ο ισχυρός 1,6 lt Turbo-GDi 
που αποδίδει 177 ίππους συνδυάζεται με αυτόματο 7-τάχυτο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7-DCT και προαιρετικά  
με τετρακίνηση H-TRAC (4WD). Η γκάμα συμπληρώνεται  
με νέα γενιά πετρελαιοκίνησης U-III Diesel SmartStreamΤΜ 

1.6lt, που είναι διαθέσιμη σε 115ps με μηχανικό κιβώτιο  
ή σε 136ps με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και κίνηση στους 
εμπρός ή σε όλους τους τροχούς (H-TRAC 4WD).
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Κατ’ επιλογή τετρακίνηση

You grip it. 

Το να ακολουθείς την προκαθορισμένη διαδρομή είναι  
το σύνηθες. Το να αλλάξεις διαδρομή και να επιλέξεις εκείνη που θα 
ταιριάζει με τo ένστικτό σου, είναι μία πρόκληση. Το ολοκαίνουριο Kona 
προσφέρει κατ’ επιλογή κίνηση σε όλους τους τροχούς (4WD) για βέλτιστες 
επιδόσεις και κράτημα στις στροφές. Κάνει την οδήγηση σε ολισθηρό 
ή φθαρμένο οδόστρωμα πολύ πιο απροβλημάτιστη και ξένοιαστη. 
Διαθέτοντας το Προηγμένο Σύστημα Πρόσφυσης σε Στροφές (Advanced 
Traction Cornering Control) για βελτιωμένη ευελιξία και σταθερότητα, 
το Kona σε μία γρήγορη στροφή μπορεί να προβλέπει τυχόν επικείμενη 
απώλεια πρόσφυσης και να ενεργεί νωρίτερα, εξασφαλίζοντας έγκαιρα  
τον κατάλληλο συνδυασμό ισχύος και πέδησης σε κάθε κινητήριο τροχό.  
Σε συνδυασμό με την προηγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων  
(Multi-link), η τεχνολογία τετρακίνησης H-TRAC του Kona, που έρχεται  
από τις νέες γενιές Santa Fe και Tucson, προσφέρει ανώτερη συμπεριφορά 
στις στροφές. Και αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό οδηγικό χαρακτηριστικό, 
καθώς δεν αρκεί να αισθάνεσαι, αλλά πρέπει και να είσαι ασφαλής στο δρόμο. 
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Silver

Red

Orange

Lime

You match it. 

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό,  
που κάνει το ολοκαίνουριο Kona τόσο ξεχωριστό. Ανακάλυψτε  
το εξαιρετικό επίπεδο άνεσης του Kona με υλικά υψηλής ποιότητας  
σε κάθε σημείο, με άψογη συναρμογή και συμπαγή αίσθηση στην αφή.  
Και για να προσθέσετε την προσωπική σας προτίμηση, μπορείτε  
να επιλέξετε από τέσσερις χρωματικούς συνδυασμούς  
για να προσαρμόσετε το εσωτερικό του Kona. 
Οι επιλογές χρωμάτων περιλαμβάνουν έντονες παρεμβάσεις σε όλο  
το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των χρωματιστών ραφών  
στο τιμόνι και τα καθίσματα και αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε  
ακόμη και διαφορετικού χρώματος ζώνες ασφαλείας *.

  * Διαθέσιμη επιλογή  
  με Red ή Lime εσωτερικό, βλ. σελ. 28. 
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Premium ηχοσύστημα της KRELL® Οθόνη αφής με Apple CarPlay™ και Android Auto™

You rock it. 

Παραμείνετε συνδεδεμένοι στην πόλη ή βγείτε off-line και off-road 
με τη μουσική δυνατά! Το premium ηχοσύστημα της KRELL® παρέχει 
κρυστάλλινο ήχο έτσι ώστε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική 
σε κάθε διαδρομή. Και ανεξάρτητα από το πώς επιλέγετε να οδηγήσετε, 
το ολοκαίνουριο ΚΟΝΑ σάς προσφέρει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα όπως 
ακριβώς την περιμένετε με πρωτοποριακή τεχνολογία που διευκολύνει 
τη ζωή σας, όπως μία μεγάλη οθόνη αφής που κάνει τα πάντα εύκολα 
προσβάσιμα με Apple CarPlay™ και Android Auto™. Εκφραστείτε ελεύθερα!

Το Apple CarPlay™ είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Το Android Auto™ είναι σήμα κατατεθέν της Google Inc.
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 Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου. Στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται τοποθετημένη 
η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης (σύμφωνα με το πρότυπο Qi) που σας επιτρέπει να 
φορτίσετε εύκολα συμβατό smartphone, απαλλαγμένοι από ακαλαίσθητα καλώδια.

Έγχρωμη κεντρική οθόνη με λειτουργίες Apple CarPlay™ και Android Auto™
Τα υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας που παρέχει το ΚΟΝΑ, ξεπερνούν τις προσδοκίες.  
Η πρωτοποριακής σχεδίασης οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, ιδανικά τοποθετημένη για 
την μέγιστη εργονομία του οδηγού και των επιβατών, φιλοξενεί την εικόνα από κάμερα 
οπισθοπορίας 30 mega pixels με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης. Με τις προηγμένες 
εφαρμογές Apple CarPlay™1 και Android Auto™2 αξιοποιείτε στο έπακρο  
τις δυνατότητες του iPhone ή του Android smartphone σας. Για παράδειγμα, με το πάτημα 
ενός πλήκτρου στο τιμόνι του ΚΟΝΑ, ρωτάτε την Google Assistant ή την Siri για τον καιρό 
ή ζητάτε πληροφορίες για τον προορισμό σας. Άμεσα θα έχετε την απάντηση ώστε  
να ξεκινήσετε αμέριμνοι το ταξίδι σας, και μάλιστα με μία εύκολη εμπειρία πλοήγησης3. 
Τόσο απλά.

Προηγμένη διαφανής οθόνη προβολής “Head-Up Display” – με κορυφαία φωτεινότητα για εξαιρετική ορατότητα.  
Η νέα οθόνη προβολής βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς, προβάλλοντας σημαντικές πληροφορίες όπως ταχύτητα, 
εντολές πλοήγησης και διάφορες προειδοποιήσεις ακριβώς στο οπτικό σας πεδίο.

Ψηφιακή οθόνη πληροφοριών. Τοποθετημένη σε βέλτιστη θέση και με εύκολη ανάγνωση, η οθόνη 3.5’’ (προαιρετικά 
η εικονιζόμενη 4,2’’) σας δείχνει σημαντικές πληροφορίες για την οδήγηση όπως: την κατάσταση των συστημάτων 
ενεργητικής ασφάλειας, την κατανάλωση καυσίμου και την εναπομένουσα απόσταση σε χιλιόμετρα,  
τις οδηγίες πλοήγησης, την εξωτερική θερμοκρασία και άλλα.

You tech it.
Το ολοκαίνουριο Kona σας προσφέρει πρωτοποριακή τεχνολογία που 
διευκολύνει τη ζωή σας - όπως η προηγμένη διαφανής οθόνη προβολής 
 “Head-Up Display”, η ασύρματη φόρτιση για το τηλέφωνό σας και μία 
μεγάλη οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα για εξαιρετική ορατότητα 
και εργονομία.

1. Το Apple CarPlayTM είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. Απαιτεί iPhone 5 ή νεότερο. Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής ποικίλει ανά χώρα.
2. Το Android AutoTM είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google Inc. Απαιτεί συμβατή συσκευή smartphone με λογισμικό Android 5.0 ή νεότερο. Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής ποικίλει ανά χώρα.
3. Φωνητικές εντολές σε Google Assistant και Siri απαιτούν σύνδεση δεδομένων από την κινητή σας συσκευή. Η πλοήγηση απαιτεί σύνδεση δεδομένων από την κινητή σας συσκευή,  
εκτός εάν ο χάρτης αναφοράς του Apple Carplay ή Android Auto είναι προαποθηκευμένος στην κινητή σας συσκευή.
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You fit it. 

Σχεδιασμένο για να χωρέσει όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες της πολυάσχολης 
ζωής σας. Το ευέλικτο Κona προσφέρει απρόσμενη ευρυχωρία για επιβάτες  
και αποσκευές. Το μεγάλο άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών  
σε συνδυασμό με το χαμηλό κατώφλι, καθιστούν την φόρτωση γρήγορη και άνετη. 
Ένα συμπαγές SUV χωρίς συμβιβασμούς στους χώρους, το Kona προσφέρει  
εξαιρετική χωρητικότητα 361 λίτρων. Μπορείτε να διπλώσετε τα πίσω καθίσματα 
με μία μόνο κίνηση και με τα καθίσματα διπλωμένα να έχετε άπλετο διαθέσιμο 
χώρο 1.143 λίτρων - ιδανικό για μεγαλύτερες αποδράσεις.
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Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης.

You spot it. 

Το Kona σάς βοηθά να φροντίζετε τον εαυτό σας αλλά  
και όλους γύρω σας. Προσφέρει τα πιο εξελιγμένα 
βοηθητικά συστήματα οδήγησης και προειδοποίησης 
στην κατηγορία του, όπως το σύστημα ανίχνευσης τυφλού 
σημείου (Blind Spot Collision Warning ) και το Σύστημα
ελέγχου πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας 
(Rear Cross-traffic Collision Warning). 

 Η κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές 
καθοδήγησης σάς διευκολύνει κατά τους ελιγμούς 
στάθμευσης. Επειδή ό,τι δεν βλέπετε, δεν σημαίνει  
πως δεν υπάρχει.

22 23



Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (FCA Pedestrian) με 
ανίχνευση πεζών. Το σύστημα χρησιμοποιεί την τοποθετημένη στο 
εμπρός μέρος κάμερα και τον αισθητήρα ραντάρ για την 
παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Εάν εντοπίσει πιθανή σύγκρουση 
με όχημα μπροστά ή με πεζό, θα προειδοποιήσει τον οδηγό και αν 
απαιτηθεί από τις συνθήκες θα επιβραδύνει ή θα ακινητοποιήσει 
αυτόματα το όχημα.

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (LKA). Το σύστημα 
LKA (που διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό) χρησιμοποιεί την 
τοποθετημένη στο εμπρός μέρος κάμερα για την παρακολούθηση 
των διαγραμμίσεων του δρόμου. Σε περίπτωση απρόβλεπτης 
εκτροπής απο την λωρίδα κυκλοφορίας, ειδοποιεί με οπτικό και 
ηχητικό σήμα τον οδηγό.

Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου (BCW). 
Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι χαμηλά στους πίσω 
προφυλακτήρες, ανιχνεύουν την προσέγγιση με οποιοδήποτε 
όχημα βρίσκεται στην τυφλή ζώνη του καθρέπτη, ενεργοποιώντας 
ηχητική και οπτική προειδοποίηση εάν ο οδηγός βγάλει φλας 
αλλαγής πορείας. 

Τεχνολογία Πλήρους Φωτισμού LED Το Σύστημα Αυτόματης 
Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων (ΗΒΑ) ενεργοποιεί αυτόματα τα 
φώτα όταν δεν επαρκεί ο εξωτερικός φωτισμός. Επιπροσθέτως, 
βλέπει τον δρόμο μπροστά και χαμηλώνει τα μεγάλα φώτα όταν 
διακρίνει οχήματα σε κοντινή απόσταση. Τα στατικά φώτα στροφής 
(SCL) εκπέμπουν πρόσθετο φωτισμό προς την κατεύθυνση που 
στρίβετε, με αποτέλεσμα την ενισχυμένη ορατότητα στο εσωτερικό 
των στροφών κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης με Κάθετα Διερχόμενα 
κατά την Όπισθεν (RCCW). Όταν κινείστε με την όπισθεν σε χώρο 
στάθμευσης περιορισμένης ορατότητας, το σύστημα RCCW 
μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης. Δύο αισθητήρες τοποθετημένοι 
στο πίσω μέρος του οχήματος σας προειδοποιούν για πιθανά 
διερχόμενα οχήματα.  

Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού (DAW)
Παρακολουθεί το συνολικό προφίλ οδήγησης αναλύοντας μία 
πλειάδα πληροφοριών συμπεριφοράς. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει 
τυχόν ενδείξεις απροσεξίας ή κόπωσης του οδηγού τον ειδοποιεί 
με ηχητική και οπτική ένδειξη στον πίνακα οργάνων προτείνοντας 
στάση για διάλειμμα.

Το ολοκαίνουριο Kona διαθέτει κορυφαία ακαμψία μέσω της 
χρήσης προηγμένου χάλυβα υψηλής αντοχής (AHSS) και υψηλής 
απορρόφησης κρουστικής ενέργειας που προστατεύει τους 
επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Η δομή της καμπίνας έχει 
σχεδιαστεί για να διαχέει την ενέργεια σε περίπτωση σύγκρουσης 
μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις για τους επιβαίνοντες.

Με τα εξελιγμένα βοηθητικά συστήματα οδήγησης και προειδοποίησης του Hyundai SmartSenseTM, το Kona διαθέτει κορυφαίες στην 
κατηγορία του τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, για να απολαμβάνετε ασφάλεια και ηρεμία. Από το Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης 
Πέδησης (FCA) για την αποφυγή συγκρούσεων, έως το Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου (BCW), το Κona μπορεί 
να σας προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους γύρω σας κατά την οδήγηση.

You sense it.

24 25



Ζάντες αλουμινίου 16”

Προβολικού τύπου φώτα και φώτα ημέρας LED Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας, Bluetooth 
και χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι 

Έγχρωμη κεντρική οθόνη 7” με λειτουργίες  
Apple CarPlay™ και Android Auto™ 

Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία 
αποθάμβωσης

Ζάντες αλουμινίου 17”

Ζάντες αλουμινίου 18”

Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής 
Οδηγού (DAW)

Κάμερα οπισθοπορίας Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) Αεριζόμενα καθίσματα 

Πίσω φώτα LED Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή Διαφανής οθόνη προβολής “Head-Up Display” Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου

You build it.
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You match it. 
Εσωτερικά χρώματα και επενδύσεις

Silver Orange Red Lime

Πορτοκαλί ραφή και μαύρες ζώνες ασφαλείας Κόκκινη ραφή και κόκκινες ζώνες ασφαλείας Lime ραφή και lime ζώνες ασφαλείαςΓκρι ραφή και μαύρες ζώνες ασφαλείας 

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων 
(Style, Premium, Distinctive)

Συνδυασμός δέρματος με ύφασμα (Lime)Συνδυασμός δέρματος με ύφασμα (Red)Δερμάτινη επένδυση

Εξωτερικά χρώματα*

 Χρωματισμοί - συνδυασμοί

Dark Knight (CM-YG7)

Συνδυάζεται με χρώματα  
αμαξώματος:
MZH, Y2R, P6W, W9Y, SS7, TA9

* Απεικονίσεις με προαιρετική διχρωμία (μαύρη οροφή Dark Knight ή Phantom Black)

Phantom Black (CM-MZH)

Συνδυάζεται με χρώματα  
αμαξώματος:
R3G, Z3U, YG7, SU8

Chalk White (P6W)

Galactic Gray (R3G)*

Lake Silver (SS7)

Acid Yellow (W9Y)Ceramic Blue (SU8)

Dark Knight (YG7) Phantom Black (MZH)

Blue Lagoon (Z3U)

(*) Μη μεταλλικό χρώμα
Tangerine Comet (TA9) Pulse Red (Y2R)
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Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων διπλού  
συμπλέκτη (7-DCT)

1.0 Turbo-GDI Βενζίνη
Μέγιστη Ισχύς: 120 ps 
Μέγιστη Ροπή:  17,5 kgf.m

1.6 Turbo-GDI Βενζίνη
Μέγιστη Ισχύς: 177 ps 
Μέγιστη Ροπή:  27 kgf.m

1.6 CDRi Diesel U-III
Μέγιστη Ισχύς: 115 / 136 ps 
Μέγιστη Ροπή: 28,6 / 32,6 kgf.m 

You drive it. 

Κινητήρες και μετάδοση
Το νέο Kona προσφέρει μία μεγάλη γκάμα 
αξιόπιστων συστημάτων κινητήρα και μετάδοσης, 
που ήδη πληρούν από σήμερα τις μελλοντικές 
προδιαγραφές Euro 6d, χάρη στις τεχνολογικές
καινοτομίες Hyundai SmartStreamΤΜ .  
Με προηγμένη πίσω ανάρτηση πολλαπλών 
συνδέσμων (Multi-link) στην τετρακίνηση, σύγχρονα 
κιβώτια μετάδοσης (6-τάχυτο μηχανικό, 7-τάχυτο 
DCT αυτόματο διπλού συμπλέκτη), ισχυρή ροπή, 
εντυπωσιακή ηχομόνωση και ευέλικτη συμπεριφορά, 
η οδήγηση του Kona θα σας συναρπάσει.

Επιλέξτε ανάμεσα σε:

• Turbo βενζινοκίνηση 1.0lt 120ps με μηχανικό 
κιβώτιο, ή 1.6lt 177ps με αυτόματο 7-DCT κιβώτιο  
και προαιρετικά την προηγμένη τετρακίνηση H-TRAC 
με Advanced Traction Cornering Control.

• Νέα τεχνολογική γενιά κινητήρων Diesel Smart-
Stream 1.6lt 115ps με μηχανικό κιβώτιο, ή 136ps  
με αυτόματο 7-DCT κιβώτιο, χαμηλή κατανάλωση 
από μόλις 4,1lt/100km και πρόγραμμα τακτικής 
συντήρησης μόλις ανά 2 έτη / 30.000 km.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρες 1.0 lt Turbo 1.6 lt Turbo 7-DCT 1.6 lt Turbo 4X4  7-DCT 1.6 lt 1.6 lt 7-DCT 1.6 lt 4x4  7-DCT
Καύσιμο Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Diesel Diesel Diesel
Κυβισμός(κ.ε.) 998 1.591 1.591 1.598 1.598 1.598

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό Αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη

Αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη Μηχανικό Αυτόματο διπλού 

συμπλέκτη
Αυτόματο διπλού 

συμπλέκτη
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 6 7-DCT 7-DCT 6 7-DCT 7-DCT
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) 120 / 6.000 177 / 5.500 177 / 5.500 115 / 4.000 136 / 4.000 136 / 4.000
Μέγιστη ροπή (kgf.m/rpm) 17,5 / 1.500-4.000 27 / 1.500-4.500 27 / 1.500-4.500 28,6 / 1.500-2.750 32,6 / 2.000-2.250 32,6 / 2.000-2.250
Διάμετρος x Διαδρομή 71,0 x 84,0 77 x 85,44 77 x 85,44 77 x 85,8 77 x 85,8 77 x 85,8
Εκκεντροφόροι DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC
Αριθμός βαλβιδών 12 16 16 16 16 16
Μετάδοση χρονισμού Καδένα Καδένα Καδένα Ιμάντας Ιμάντας Ιμάντας
Σύστημα ISG (Stop & Start) Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Ανάρτηση - πέδηση
Εμπρός ανάρτηση Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης

Πίσω ανάρτηση Ημιάκαμπτος άξονας 
(CTBA) 

Ημιάκαμπτος άξονας 
(CTBA) 

Πολλαπλών συνδέσμων 
(Multi-Link) 

Ημιάκαμπτος άξονας 
(CTBA) 

Ημιάκαμπτος άξονας 
(CTBA)

Πολλαπλών συνδέσμων 
(Multi-Link) 

Σύστημα πέδησης (Εμπρός / Πίσω)  Αεριζόμενοι δίσκοι / Δίσκοι
Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά ( ελάχιστο - μέγιστο) 1.223 - 1.345 1.312 - 1.421 1.392 - 1.499 1.318 - 1.435 1.343 - 1.460 1.421 - 1.537
Χώρος αποσκευών (lt) 361
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα 1.143
Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 50
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά
Γωνία προσέγγισης / ράμπας / φυγής (°) 17 / 16 / 29 17 / 16 / 29 17,5 / 16,7 / 29,6 17 / 16 / 29 17 / 16 / 29 17 / 16 / 29
Απόσταση από το έδαφος (mm) 171 171 177,5 171 171 171
Σύστημα τετρακίνησης 4X4 7-DCT

Τεχνολογία H-TRAC (αυτόματη κατανομή ροπής εμπρός- πίσω από 100%-0% έως και 50%-50%) Επιλογή “LOCK” χαμηλών ταχυτήτων (σταθερή κατανομή 50%-50%)
ATCC (Advanced Traction Cornering Control) Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Στροφής σε συνεργασία με 4WD και ESC

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαργιέρα
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,3
Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 181 210 205 193 191 186
0-100 km/h 12 7,7 7,9 10,7 9,8 10,7
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές NEDC 2.0
Εντός πόλης 6,5-6,7 6,9 8,2-8,4 4,8-5,0 4,5-4,8 5,0-5,3
Εκτός πόλης 4,9-5,0 5,9 6,0-6,2 3,9 4,1-4,3 4,5-4,8
Μικτή 5,5-5,7 6,3 6,8-7,1 4,1-4,3 4,2-4,5 4,6-4,9
Εκπομπές CO2  (g/km) (NEDC 2.0)* 125-129 144-150 155-160 109-113 112-115 119-127
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) 0,33
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase 7,3-7,6 8,8-9,4 10,3-10,8 5,5-5,7 5,8-6,2 6,4-6,6
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase 5,9-6,2 6,8-7,2 8,0-8,6 4,9-5,1 5,1-5,4 5,5-5,9
Κατανάλωση καυσίμου High Phase 5,4-5,7 6,0-6,4 7,0-7,6 4,4-4,5 4,5-4,8 4,8-5,2
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase 6,8-7,0 7,3-7,9 7,9-8,5 5,3-5,4 5,4-5,6 5,8-6,3
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος 6,2-6,5 7,0-7,5 8,0-8,6 4,9-5,1 5,1-5,4 5,5-5,9
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* 142-149 159-170 181-194 129-134 134-141 144-155
Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ Ένα έτος ή 15.000 χλμ Ένα έτος ή 15.000 χλμ Ένα έτος ή 15.000 χλμ Δύο έτη ή 30.000 χλμ Δύο έτη ή 30.000 χλμ Δύο έτη ή 30.000 χλμ

Powered by Hyundai SmartStream™

(*) Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις υπολογίζονται με το νέο πρωτόκολλο μετρήσεων WLTP και μετατρέπονται αλγοριθμικά σε «NEDC 2.0» για λόγους συγκρισιμότητας με το απερχόμενο πρωτόκολλο NEDC.  
Οι τιμές εκπομπών CO2 κατά NEDC 2.0 λαμβάνονται υπ’όψιν έως 31.12.2020 για τον καθορισμό του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης και των ετησίων τελών κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων.
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Ορατότητα STYLE PREMIUM DISTINCTIVE
Προβολείς ομίχλης εμπρός - - ●
Αυτόματη λειτουργία φώτων ● ● ●
Αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων) - ● ●
Εργοστασιακή κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης - ● ●
Εργοστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με μπουτόν απενεργοποίησης - ● ●
Ρεοστάτης ρύθμισης φωτεινότητας οργάνων - ● ●
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) - ● ●
Εξωτερική εμφάνιση
Ράγες οροφής ● ● ●
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ● ● ●
Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ● ● ●
Γρίλια εμπρός μάσκας μαύρου χρώματος ● ● -
Διχρωμία (οροφή-καθρέπτες-κολώνα Α / μη συμβατή με ηλιοροφή) ○ ○ ○
Ηχοσύστημα & Συνδεσιμότητα
Πληροφοριακή οθόνη TFT 3.5” στον πίνακα οργάνων ● ● ●
Οθόνη πολυμέσων 4.0” μονόχρωμη, Radio-Mp3 ● - -
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 7”, Radio-Mp3 - ● ●
4 ηχεία και 2 tweeters ● ● ●
Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android AutoTM - ● ●
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlayTM - ● ●
Θύρες AUX & USB ● ● ●
Παροχή ρεύματος 12 V ● ● ●
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ● ● ●
Bluetooth με audio streaming ● ● ●
Bluetooth με αναγνώριση φωνής - ● ●
KRELL® Premium Audio Ηχοσύστημα 8 ηχείων (με σύστημα πλοήγησης και οθόνη 8”) - ○ ○
Σύστημα πολυμέσων & πλοήγησης με χάρτες για 40 χώρες και έγχρωμη οθόνη αφής 8” (με KRELL® Premium Audio) - ○ ○
Head Up Display - ○ ○
Τροχοί και φρένα
16” Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 205/60 R16 ● - -
17” Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 215/55 R17 - ● ●
18” Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 235/45 R18 - - ○
Εφεδρικός τροχός προσωρινός T 125/80 D16 ● ● ●

   ● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός,  - Δεν διατίθεται
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m

2.600 mm
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Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSenseTM STYLE PREMIUM DISTINCTIVE
ESP & ABS ● ● ●
Αισθητήρας προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών ● ● ●
Αερόσακος οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM DAC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM SL - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM LDW - Σύστημα Υποβοήθησης Πορείας εντός Λωρίδας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού ● ● ●
Hyundai SmartSenseTM BCW - Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου - ○ ○
Hyundai SmartSenseTM RCCW - Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης με Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν - ○ ○
Hyundai SmartSenseTM FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) - - ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) - - ●
Hyundai SmartSenseTM FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών) - - ●
Κινητήρες
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go) ● ● ●
Άνεση
Aircondition ● - -
Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης - ● ●
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός ● ● ●
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω ● ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας LED ● ● ●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - - ●
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και αναδιπλούμενο κλειδί ● ● ●
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας - - ●
Πλήκτρο εκκίνησης “Start

„
- - ●

Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας ● ● ●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού & επιλογέα ταχυτήτων ● ● ●
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά ● ● ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού - ● ●
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60:40 με 3 ζώνες επιβατών ● ● ●
Κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο ● ● ●
Εσωτερικός φωτισμός ανάγνωσης χαρτών με θήκη γυαλιών - ● ●
Εσωτερικός φωτισμός δεύτερης σειράς καθισμάτων - ● ●
Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη ● ● ●
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) ● ● ●
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος - ● ●
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων ● ● ●
Διχρωμία εσωτερικού με δερμάτινη επένδυση καθισμάτων (χρώμα Orange - Lime - Red) - ○ ○
Διχρωμία εσωτερικού με ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων (χρώμα Lime - Red) - ○ ○
Δίχτυ συγκράτησης στον χώρο αποσκευών - ● ●
Φως στον χώρο αποσκευών - ● ●
Drive Mode (κατ‘επιλογήν οδηγικό προφίλ) - (7-DCT) ● ● ●
Ορατότητα
Εμπρός υαλοκαθαριστήρας AERO - ● ●
Φώτα ημέρας  LED ● ● ●
Φώτα θέσεως LED ● ● ●
Τρίτο φως στοπ LED ● ● ●

Εξοπλισμός
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Κορυφαία Εγγύηση,
Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Στη Hyundai μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.  
Η αφοσίωση στα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, και όχι όπως είναι. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν 
τόσο οι σχεδιαστικές διακρίσεις του νέου Hyundai KONA, όσο και ο ποιοτικός έλεγχος στο 100%  
της παραγωγής αφού κάθε παραγόμενο KONA οδηγείται σε δοκιμαστική πίστα, προτού φύγει  
από το υπερσύγχρονο εργοστάσιό του.

H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της.
Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. 

Το 2016 το AutoBild Quality Report  Γερμανίας ανέδειξε τη Hyundai  
No 1 ανάμεσα στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου.

Το  2017 η ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας  
ανέδειξε τη Hyundai No 2 ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου.

Το 2018 η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας  
ανέδειξε  τη Hyundai No 1 ανάμεσα στις 25 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου.

QUALITATS
REPORT
2016

Κάθε νέο Hyundai συνοδεύεται με την κορυφαία πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση  
χωρίς όριο χιλιομέτρων, προσφέροντας:

     • 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
     • 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
     • 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
     • 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai
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Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr

 Hyundai Greece
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και 
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος 
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού 
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο 
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το 
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει 
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως 
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε 
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.


