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Avto po vaši 
meri.
Svoj pravi slog najbolje izrazite takrat, ko 
ste točno takšni, kakršni želite biti. In prav v 
tem je bistvo Kone. Njene samosvoje poteze 
tvorijo nevsakdanje drzen videz, s katerim 
se zlahka loči od vseh ostalih športnih 
terencev v svojem razredu. Ker je ustvarjati 
avtomobile, ki v ničemer ne izstopajo, 
dolgočasno... Napočil je skrajni čas, da 
se odločite za zabavnejšo pot. Kam boste 
zavili, je odvisno le od vas.
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Slog, ki ga 
določate sami. 

S prepletanjem izklesanih potez in trendovsko zašiljenih linij Kona izstopa z vsakega 
zornega kota. Mogočno zaobljene površine v kombinaciji z izrazitimi črnimi obrobami 
blatnikov ustvarjajo močan kontrast, ki poudarja drzen terenski videz. Močno prezenco Kone 
dopolnjujejo športna 18-palčna aluminijasta platišča, dvobarvna karoserija pa omogoča, da 
barvo strehe in zunanjih ogledal prilagodite svojemu osebnemu slogu. 
Drznite si biti drugačni.
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Osvetlitev 
po vaši meri.
Včasih je najbolje začrtati novo pot - tako, kot smo to storili mi s Kono. Prednji žarometi z 
ločenimi dnevnimi lučmi v LED izvedbi poskrbijo za nezamenljivo podobo prednjega dela. Za 
kar najboljšo vidljivost slednji vključujejo tudi statične luči za osvetlitev ovinka ter funkcijo 
samodejnega preklapljanja med zasenčenimi in nezasenčenimi lučmi, kar prispeva k večji 
varnosti. Z najmodernejšo tehnologijo žarometov boste zlahka uzrli svetlo plat življenja - in 
ta ni nikoli izgledala bolje.
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Pogon 
po vaši meri.
Tako, kot vam je všeč: zmogljivost, zabava in varčnost v enem. Kona omogoča izbiro 
med dvema izjemno varčnima prisilno polnjenima bencinskima in enim dizelskim 
motorjem z dvema nazivnima močema. V vrhu bencinske ponudbe kraljuje 1,6-litrski T-GDI 
s 130 kW (177 KM) ter štirikolesnim pogonom, povezanim s sedemstopenjskim robotiziranim 
menjalnikom z dvojno sklopko. Tu je še prostorninsko manjši, a zmogljiv 1,0-litrski T-GDI 
z 88,3 kW (120 KM) ter pogonom na prednji kolesni par. Slednji je za večjo varčnost 
združen s šeststopenjskim ročnim menjalnikom.  Za ljubitelje dizlov je na voljo 
1,6-litrski motor SmartStream v dveh različicah. Osnovna razvije 85 kW (115 KM) ter je 
združena s šeststopenjskim ročnim menjalnikom in pogonom na prednji kolesni par. 
Močnejša verzija pa ponuja 100 kW (136 KM) pri kateri za pretikanje skrbi sedemstopenjski 
robotiziran menjalnik z dvojno sklopko. Za suveren nastop na cesti kot tudi onkraj asfalta je 
pri slednjem poleg dvokolesnega na voljo tudi štirikolesni pogon.
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Oprijem 
po vaši meri.
Eno je slediti cesti, prikrojiti zavoje po svojih željah pa je povsem drugačen izziv. Kona 
ponuja štirikolesni pogon na zahtevo, ki omogoča kar najboljšo vodljivost in zanesljivost pri 
vožnji v ovinke. Slednji naredi vožnjo po spolzkem ali neravnem vozišču mnogo zabavnejšo. 
Obenem napredni sistem za oprijem pri vožnji v ovinek z aktivnim razporejanjem navora 
med pospeševanjem v zavojih veča vozno dinamiko in stabilnost vozila ter tako poskrbi za 
izjemno vznemirljivo vozniško izkušnjo. Ker ne šteje le, da se pripeljete na cilj, pač pa tudi, 
kako prispete tja.
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Poskrbite 
za osebno noto.
Kona je tako zelo posebna tudi zaradi pozornosti, namenjene najmanjšim podrobnostim. 
Njena notranjost ponuja neverjetno raven udobja in obilico izjemno kakovostnih materialov, 
ki so prijetni tako na pogled kot na otip. Za nameček lahko z izbiro različnih barvnih 
kombinacij potniško kabino prilagodite svojemu okusu in se tako poslovite od dolgočasnih 
armaturnih plošč. Barvne kombinacije vključujejo poudarke v celotnem potniškem prostoru, 
med katere spadajo tudi barvni šivi na volanskem obroču in sedežih. Če želite, so v vaši Koni 
celo varnostni pasovi odeti v žive barve.

Siva

Rdeča

Oranžna

Limeta
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Premium zvočni sistem KRELL

Projekcijski zaslon visoke 
ločljivosti

Brezžično induktivno poln-
jenje mobilnih telefonov 
(samo za kompatibilne 
pametne telefone)

Digitalna instrumentna 
plošča s 4,2 palčnim LCD 
zaslonom

8-palčni zaslon na dotik

Zabava po 
vašem okusu.
Ostanite povezani med vožnjo po mestu ali preprosto izginite s 
spleta, zapeljite na brezpotje in navijte glasbo do konca. Vrhunski 
zvočni sistem proizvajalca KRELL z odličnim zvokom poskrbi za 
glasbeno izkušnjo v slogu. Obenem vam Kona ne glede na to, kakšne 
avanture imate najraje, nudi vso potrebno povezljivost in inovativne 
tehnologije, ki lajšajo življenje. Med slednje spada 8-palčni zaslon na 
dotik, prek katerega na preprost način dostopate do storitev Apple 
CarPlayTM in Android AutoTM. Izrazite svojo osebnost.
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Prostornost 
po vaši meri.
Kona je zasnovana tako, da se z lahkoto spopade z vsemi izzivi 
vašega napornega vsakdana. S svojo vsestranskostjo nudi dovolj 
prostora tako za potnike kot za prtljago. V svojem razredu se 
uvršča med modele, ki nudijo največ prostora za glavo, ramena 
in noge potnikov. Prtljažna vrata, ki se na široko odprejo, ter nizek 
nakladalni rob olajšajo nakladanje prtljage. Četudi se uvršča med 
kompaktne SUV-je, Kona ne sklepa kompromisov glede prostornosti, 
saj postreže s kar 361 litrov velikim prtljažnim prostorom. Slednjega 
je tudi povsem preprosto povečati: zgolj z enostavnim pritiskom na 
gumb lahko v le nekaj sekundah preklopite naslonjala zadnje klopi 
in povečate prostornino prtljažnika na kar 1143 litrov - kot nalašč za 
pobege ob koncu tedna.
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Kamera za vzvratno vožnjo

Varnost po 
vaši meri.
Kona pazi tako na vas kot na mimoidoče. Ponuja namreč enega 
od najbolj izpopolnjenih varnostnih paketov v svojem razredu, ki 
prepriča z inteligentnimi funkcijami, med katere spadata tudi sistem 
za nadzor mrtvih kotov in sistem za opozarjanje na prečni promet. 
Tu je še kamera za vzvratno vožnjo, ki izjemno olajša parkiranje. Kajti 
četudi sami ne vidite ovire, to še ne pomeni, da slednje ni.
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Sistem za preprečevanje naleta s funkcijo 
zaznavanja pešcev

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu Sistem za nadzor mrtvih kotov

Napredni LED žarometi Sistem za opozarjanje na prečni promet Sistem za nadzor voznikove zbranosti

Čvrsta , a lahka karoserija
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Barve notranjosti

Sedeži iz blaga

Siva Oranžna Rdeča Limeta

Oranžni šivi in črni varnostni pasovi Rdeči šivi in rdeči varnostni pasovi Limeta šivi in limeta varnostni pasoviSivi šivi in črni varnostni pasovi

Sedeži iz blaga Sedeži v kombinaciji blaga in eko usnjaSedeži v kombinaciji blaga in eko usnja Usnjeni sedeži
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Barve zunanjosti

Barve strehe
Phantom BlackDark Knight

Chalk White (P6W)* Tangerine Comet (TA9)**

Galactic Grey (R3G)**

Lake Silver (SS7)**

Acid Yellow (W9Y)** Ceramic Blue (SU8)**

Dark Knight (YG7)**

Pulse Red (Y2R)**

Phantom Black (MZH)**

Blue Lagoon (Z3U)**

Mere

  1,559 mm
1,800 mm

1,568 mm

1,
56

8
 m

m
  (

1,
56

5 
m

m
)

2,600 mm
4,165 mm

*Kovinska barva
**Mineralna barva
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Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai pro-
dana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. 
Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila prodajalca. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovito-
sti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Slike so simbolne. Tehnični podatki in 
oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. 
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 01/2020
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