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Το ολοκαίνουριο 
KONA Hybrid 
είναι εδώ.
Το νεότερο µέλος της οικογένειας KONA χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέργεια, 
βοηθώντας σας να πάτε όλο και πιο µακριά µε κάθε λίτρο βενζίνης. Χάρη 
στο πρωτοποριακό full Hybrid σύστηµα κίνησής του, το ολοκαίνουριο 
KONA Hybrid συνδυάζει εµφάνιση που µαγνητίζει µε κορυφαία τεχνολογία, 
προσφέροντάς σας ασύγκριτη οδηγική απόλαυση – γιατί η µείωση των 
ρύπων δε χρειάζεται να είναι οδηγικά βαρετή. Και όλα αυτά χωρίς να 
χρειαστεί να φορτίσετε κάποια µπαταρία ή να αλλάξετε τις οδηγικές σας 
συνήθειες. 
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Το μέλλον της αποδοτικότητας 
είναι υβριδικό. Γνωρίστε το σήμερα.

Προηγμένη, πλήρως υβριδική τεχνολογία.

Το ολοκαίνουριο Hyundai KONA Hybrid ανεβάζει το επίπεδο στον τοµέα της απόδοσης, αφού είναι εξοπλισµένο µε ένα παράλληλης 
διάταξης προηγµένο υβριδικό σύστηµα, που αποτελείται από βενζινοκινητήρα 1.6lt και ηλεκτροκινητήρα. Οι δύο κινητήρες 
λειτουργούν  παράλληλα, µε την υποστήριξη µίας ισχυρής µπαταρίας µε σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου πολυµερούς, 
προσφέροντάς σας ασύγκριτη οικονοµία καυσίµου και µειωµένους ρύπους. Ανάλογα µε τις οδηγικές συνθήκες, το υβριδικό σύστηµα 
εναλλάσσεται οµαλά µεταξύ των δύο κινητήρων – χρησιµοποιώντας και τους δύο ταυτόχρονα αν χρειαστεί – και το κάνει έξυπνα από 
µόνο του. Οι δύο κινητήρες µαζί, παρέχουν εντυπωσιακές επιδόσεις, προσφέροντάς σας 141 ίππους και 265 Nm ροπής. Και επειδή το 
KONA Hybrid φρενάρει µε την έξυπνη χρήση του ηλεκτροκινητήρα, έχετε δύο πλεονεκτήµατα: όχι µόνο ελαχιστοποιείται η φθορά στα 
φρένα, αλλά και η ενέργεια του φρεναρίσµατος, αντί να χάνεται, ανακτάται και φορτίζει αυτόµατα τη µπαταρία – ώστε να µη 
χρειάζεται να ασχοληθείτε εσείς µε καµµία διαδικασία φόρτισης.
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Χειριστήρια Αλλαγής Ταχυτήτων στο Τιμόνι 
(Paddle Shifters)

Θέλετε τον απόλυτο έλεγχο; Επιλέξτε το προφίλ 
οδήγησης SPORT και χρησιµοποιήσετε τα 
χειριστήρια σειριακής αλλαγής ταχυτήτων χωρίς 
να αφήσετε τα χέρια σας από το τιµόνι. Η 
συγκίνηση της οδήγησης βρίσκεται στα 
ακροδάκτυλά σας!

6-τάχυτο Αυτόματο Κιβώτιο Διπλού Συμπλέκτη DCT

Ειδικά κατασκευασµένο από τη Hyundai για τα πλήρως υβριδικά µοντέλα της, το 
καινοτόµο 6-τάχυτο κιβώτιο µετάδοσης διπλού συµπλέκτη (DCT) χαρακτηρίζεται από 
φυσική και σαφή αίσθηση αλλαγής ταχυτήτων, προσφέροντάς σας µία πραγµατικά 
καθηλωτική οδηγική εµπειρία. Η ακαριαία επιτάχυνση, η άµεση σύνδεση µε τον 
κινητήρα, η οικονοµία καυσίµου και η απόκριση ενός χειροκίνητου κιβωτίου 
µετάδοσης συναντούν την άνεση ενός αυτόµατου. Όσο οδηγείτε, µπορείτε να 
επιλέξετε ανάµεσα σε τρία διαφορετικά προφίλ οδήγησης: ECO για µειωµένους 
ρύπους και κατανάλωση, NORMAL για καθηµερινή οδήγηση και SPORT για 
απολαυστικές, γρήγορες διαδροµές. Το ηλεκτρονικό χειρόφρενο είναι εργονοµικά 
τοποθετηµένο ακριβώς δίπλα στο λεβιέ ταχυτήτων.

Όταν η οδήγηση γίνεται απόλαυση.

6 7



Οι προηγµένες τεχνολογίες Hyundai SmartSenseΤΜ έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε όλους τους επιβάτες µεγαλύτερη ενεργητική 
ασφάλεια και στον οδηγό µια ήρεµη και ευχάριστη οδήγηση. Στην πράξη, οι τεχνολογίες Hyundai SmartSenseTM µετατρέπονται σε 
έναν ακούραστο, διακριτικό «συνοδηγό» που κάνει τις διαδροµές σας ευκολότερες, τόσο στην πολυσύχναστη πόλη όσο και στις 
µακρινότερες αποδράσεις σας.

Σύστημα Παραμονής στο Κέντρο της Λωρίδας  
Lane Following Assist

Το νέο KONA Hybrid διαθέτει την πρωτοποριακή τεχνολογία Lane Following Assist (LFA). Όταν είναι ενεργοποιηµένη, 
διατηρεί το όχηµα µόνιµα κεντραρισµένο στη λωρίδα κυκλοφορίας που κινείστε, σε ταχύτητες µεταξύ 0 και 150 χλµ./
ώρα στον αυτοκινητόδροµο και σε αστικούς δρόµους.

Έξυπνος Αυτόματος Πιλότος με Λειτουργία Στάσης-Επανεκκίνησης  
Smart Cruise Control with Stop & Go

Ο έξυπνος αυτόµατος πιλότος του KONA Hybrid δεν κρατά µόνο ασφαλείς αποστάσεις ανάλογα µε την ταχύτητα του 
προπορευόµενου οχήµατος, αλλά στην κίνηση της πόλης, σταµατά και ξεκινά σε αρµονία µε το προπορευόµενο όχηµα. 
Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασµό µε την παραπάνω τεχνολογία LFA, πρακτικά σας προσφέρει µία εµπειρία 
ηµιαυτόνοµης οδήγησης, κάνοντας τις διαδροµές σας µε το KONA Hybrid εξαιρετικά ξεκούραστες.

Σύστημα Προληπτικής Διαχείρισης Ενέργειας  
Predictive Energy Management

Η προηγµένη δορυφορική πλοήγηση του KONA Hybrid αξιολογεί τις υψοµετρικές διαφορές που πρόκειται να 
συναντήσετε όσο οδηγείτε, βελτιστοποιώντας έξυπνα τη διαχείριση ενέργειας του αυτοκινήτου σας. Όταν ανιχνεύσει 
επερχόµενη ανηφόρα, ενισχύει προληπτικά τη φόρτιση της µπαταρίας για να την έχετε διαθέσιµη όταν βρεθείτε στην 
ανηφορική κλίση. Αντίστροφα, όταν ανιχνεύσει επερχόµενη κατηφόρα, αφήνει προληπτικά την ηλεκτροκίνηση να 
συµβάλει περισσότερο, δηµιουργώντας χώρο στην µπαταρία για να εξοικονοµήσει την ενέργεια που αποκτά το 
αυτοκίνητο όταν κατηφορίσει. 

Προηγμένη Εξοικονόμηση Ενέργειας Πέδησης  
Coasting Guide

Χάρη στην προηγµένη ευφυία του, το σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης του KONA Hybrid αναλύει τη διαδροµή και, 
όταν αντιλαµβάνεται ότι σε λίγο θα απαιτηθεί επιβράδυνση (όπως µία αλλαγή κατεύθυνσης ή έξοδος από 
αυτοκινητόδροµο), προτείνει προληπτικά στον οδηγό να αφήσει το γκάζι. Πρακτικά, σας εξοικονοµεί ενέργεια ενώ 
οδηγείτε, βλέποντας µπροστά.

ΤΜ Τεχνολογίες Ημιαυτόνομης Οδήγησης (Smart Pack)

Τεχνολογίες Προνοητικής Οικονομίας (ECO-DAS)
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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 Hybrid 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 Hybrid 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 Hybrid µπορεί να σας 
προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους γύρω σας κατά την οδήγηση.

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.

ΚΟΝΑ Ηybrid με στάνταρ 
πακέτο τεχνολογιών 
ενεργητικής ασφαλείας S-10
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Ζήστε το επόμενο  
επίπεδο πληροφόρησης  
και multimedia.
Η οθόνη πλοήγησης 10,25’’ ή πολυµέσων 7’’ δίνει ακόµη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα  
στο KONA Hybrid, ενώ παράλληλα σας πληροφορεί για τη ροή ενέργειας, την κατάσταση  
των συστηµάτων ενεργητικής ασφάλειας, τη χρήση καυσίµου και την εµβέλεια του 
αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να ρυθµίσετε µόνοι σας τις παράλληλες προβολές που επιθυµείτε 
και να συνδυάσετε δεδοµένα, όπως τις οδηγίες πλοήγησης µε την ενηµέρωση του καιρού. 
Παράλληλα, ο δείκτης hybrid δείχνει τη ροή της ενέργειας από και προς τη µπαταρία,  
καθώς και το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας του αυτοκινήτου σας.

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 pix-
els 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, µάλιστα µε τη 
χρήση των χαρτών Google. 
Επιλέγοντας  την κορυφαία οθόνη πολυµέσων 10,25’’ µε δορυφορικούς 
χάρτες πλοήγησης και υψοµετρικές πληροφορίες, έχετε επιπλέον τα 
προνόµια των υβριδικών τεχνολογιών ECO-DAS για µέγιστη οικονοµία 
στις διαδροµές σας. Οι δορυφορικοί χάρτες πλοήγησης έχουν ετήσια 
δωρεάν ενηµέρωση µε την πραγµατοποίηση της ετήσιας συντήρησης 
στο Επίσηµο Δίκτυο Hyundai.

To KONA Hybrid διαθέτει το premium ηχοσύστηµα KRELL®  
8 ηχείων, µε εξωτερικό ενισχυτή 8 καναλιών 360 watts. 

Απολαύστε ζωντανότερο και ποιοτικότερο ήχο µέσα από: 
4 x 160mm ηχεία woofer
1 x 100mm κεντρικό ηχείο
2 x tweeters
1 x 200mm sub-woofer

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.
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Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
Το νέο Hyundai KONA Hybrid συνδυάζει το πιο πολυβραβευµένο υβριδικό σύστηµα της Hyundai µε τον πιο πολυβραβευµένο 
σχεδιασµό SUV. Εκπληκτικές σχεδιαστικές και τεχνολογικές λεπτοµέρειες σε κάθε εκατοστό της επιφάνειάς του, προδίδουν την 
υψηλή κατασκευαστική ποιότητα και συµπληρώνουν την καλαίσθητη εµφάνισή του, η οποία µαγνητίζει τα βλέµµατα σε κάθε στιγµή.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Εσωτερικής καύσης κύκλου Atkinson 1.6 lt 
Καύσιµο Αµόλυβδη Βενζίνη
Κυβισµός (κ.ε.) 1580
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων DCT
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 6
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) 105 / 5.700
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 147 / 4.000
Διάµετρος x Διαδροµή 72,0 x 97,0
Εκκεντροφόροι DOHC
Αριθµός βαλβίδων 16
Μετάδοση χρονισµού Καδένα
Σύστηµα ISG (Stop & Start) Standard
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ηλεκτρικός
Μέγιστη ισχύς (ps) / Μέγιστη ροπή (Nm) 43,5 / 170
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  (Εσωτερικής καύσης + ηλεκτροκινητήρας)
Μέγιστη ισχύς (ps) / Μέγιστη ροπή (Nm) 141 / 256
Μπαταρία Υβριδικού Συστήματος
Χωρητικοτητα (KWh) / Τάση (V) / Ισχύς εξόδου (KW) 1,56 / 240 / 42
Ανάρτηση - πέδηση
Εµπρός ανάρτηση Τύπου Mc Pherson µε ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αµορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης
Πίσω ανάρτηση Πολλαπλών συνδέσµων (Multi-Link)
Σύστηµα πέδησης (Εµπρός / Πίσω)  Αεριζόµενοι δίσκοι / Δίσκοι
Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά ( ελάχιστο - µέγιστο) 1.376-1.453
Χώρος αποσκευών (lt) / µε διπλωµένα καθίσµατα VDA:  361   (SAE:  544)  / VDA:   1143
Χωρητικότητα καυσίµου (lt) 38
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά
Γωνία προσέγγισης / ράµπας / φυγής (°) 17 / 16 / 29
Απόσταση από το έδαφος (mm) 171
Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης Προηγµένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιµονιού µε το µοτέρ υποβοήθησης στην κρεµαγιέρα
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,3
Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 160
0-100 km/h 11,2
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές NEDC 2.0
Εντός πόλης / Εκτός πόλης / Μικτή 3,6-4,0 / 3,9-4,5 / 3,9-4,3
Εκποµπές CO2  (g/km) (NEDC 2.0)* 90-99
Αεροδυναµικός συντελεστής (Cd) 0,31
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση καυσίµου Low Phase 4,6-5,1
Κατανάλωση καυσίµου Medium Phase 4,3-4,7
Κατανάλωση καυσίµου High Phase 4,6-4,8
Κατανάλωση καυσίµου Extra High Phase 6,1-6,4
Κατανάλωση καυσίµου Συνδυαστικός Κύκλος 5,0-5,4
Εκποµπές CO2 (g/km) WLTP* 114-122
Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλµ Ένα έτος ή 15.000 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’οψιν για τον καθορισµό του Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης και των ετησίων τελών κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων, κατά τη στιγµή έκδοσης του παρόντος.
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m
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Εξωτερικά χρώματα*

Διαστάσεις αμαξώματος

 Χρωματισμοί - συνδυασμοί

Dark Knight (CM-YG7)

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

* Απεικονίσεις µε προαιρετική διχρωµία (Dark Knight ή Phantom Black)
** Μη µεταλλικό χρώµα

Phantom Black (CM-MZH)

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

Chalk White (P6W) Lake Silver (SS7) Dark Knight (YG7) Phantom Black (MZH)

Blue Lagoon (Z3U) Ceramic Blue (SU8)

Galactic Gray (R3G)** Τangerine Comet (ΤΑ9) Acid Yellow (W9Y) Pulse Red (Y2R)

2.600 mm

4.165 mm

1,800 mm
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ΚΟΝΑ Hybrid. 
Η πιο απολαυστική υβριδική τεχνολογία 
στην πιο πολυβραβευμένη SUV σχεδίαση.
Η Hyundai Motor το 2020 συµπληρώνει 30 χρόνια συστηµατικής επένδυσης στην εξηλεκτρισµένη  
αυτοκίνηση. Σήµερα, όταν άλλοι ακόµη παρουσιάζουν πρωτότυπα µοντέλα ή κάνουν δηλώσεις,  
η Hyundai είναι η µόνη αυτοκινητοβιοµηχανία που ήδη παράγει σε µαζική κλίµακα παραγωγής  
όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισµένης αυτοκίνησης, από πλήρως υβριδικά (όπως το ΚΟΝΑ Hybrid),  
48V υβριδικά, plugin υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, αλλά και υδρογονοκίνητα. 

Η «συνταγή» του KONA Hybrid συνδυάζει την δοκιµασµένη και βραβευµένη, πλήρη υβριδική  
τεχνολογία του IONIQ, αλλά και την πολυβραβευµένη σχεδίαση της οικογένειας ΚΟΝΑ. 
Το νέο KONA Hybrid είναι το µοναδικό πλήρως υβριδικό compact SUV της αγοράς, που συνδυάζει  
141 ίππους µε αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη, προσφέροντας θαυµάσια οδηγική αίσθηση.  
Ενώ παράλληλα, για πολλούς σχεδιαστικούς θεσµούς, παραµένει ως ένα από τα οµορφότερα και  
καλοσχεδιασµένα SUV που κυκλοφόρησαν ποτέ στους δρόµους.

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.
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Σφραγίδα Επίσηµου Εµπόρου Hyundai

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

 Hyundai Greece

KONA HEV 2020-06 FULL

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.
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