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Hyundai Kona.
Ukáž sa
Autentický štýl je otázkou osobného 

postoja. Ako nový Hyundai KONA. Svojím 

jedinečným a sebavedomým vzhľadom 

sa odlišuje od každého SUV svojej triedy. 

Pretože byť iní nám robí radosť. 

Odhodlajte sa a riaďte si svoj život sami.

2 3



Ukáž svoj štýl
Vďaka kombinácii modelovaných plôch a dizajnových hrán je nový Hyundai KONA 

expresívny z každého uhla. Atletické plochy prechádzajú do obloženia blatníkov kontrastnej 

tmavej farby, čím zvýrazňujú energický dizajn SUV. So športovými 18-palcovými kolesami 

KONA pevne stojí na ceste, kontrastná farba strechy a krytov vonkajších spätných zrkadiel 

vám umožňujú individualizovať vozidlo podľa osobného vkusu. Odvážte odlíšiť sa.
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Ukáž svoju 
cestu
Niekedy je dobré vydať sa novým smerom – ako sme to urobili my novým 

modelom KONA. Vpredu horizontálne rozdelené reflektory s dennými svetlami 

z LED vytvárajú nezameniteľný svetelný podpis. Na optimálne osvetlenie cesty 

sú reflektory z LED doplnené statickými odbočovacími svetlami a asistentom 

diaľkových svetiel, prvkami, ktoré zvyšujú bezpečnosť a znižujú stres. Prelomová 

osvetľovacia technológia tak prináša lepšie svetlo a atraktívny vzhľad.
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Zadné svetlá z LED

Vonkajšie spätné zrkadlá kontrastnej farby so smerovými 

svetlami z LED

LED denné svetlá a Bi-LED svetlometyKaskádovitá maska chladiča a horizontálne rozdelené reflektory Športové strieborné bočné lišty 

Strecha kontrastnej farby a zadný spojler

18” zliatinové disky

Dizajn
Nový Hyundai KONA bol navrhnutý tak, aby upútal na prvý pohľad – a zrýchlil tep. 

Sebavedomý a výrazný dizajn exteriéru priťahuje pohľad atleticky modelovanými tvarmi, 

úzkymi svetlami z LED a originálnymi detailmi, ktoré zvýrazňujú silnú DNA modelov SUV 

značky Hyundai. 
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Ukáž svoju 
silu
Tak, ako to máte radi. Výkon, radosť z jazdy a efektivita. KONA poskytuje 

na výber dva vysoko účinné, turbokompresorom prepĺňané benzínové 

motory. Vrchol predstavuje štvorvalec 1.6 T-GDI s výkonom 130 kW 

(177 k), ktorý sa montuje so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou 

prevodovkou DCT a s pohonom všetkých kolies. Prevodovka DCT kombinuje 

účinnosť a dynamiku manuálnej prevodovky s pohodlím automatickej 

prevodovky. Základným motorom je trojvalec 1.0 T-GDI s výkonom 88 kW 

(120 k) poháňajúci predné kolesá prostredníctvom 6-stupňovej manuálnej 

prevodovky. V roku 2018 ponuku rozšíria nové turbodieselové motory 

1.6 CRDi s výkonom 85 kW a 100 kW s možnosťou pohonu 4 x 4.
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Pohon 4 × 4. Rozdelenie krútiaceho momentu sa dá v extrémnych podmienkach zafixovať

v pomere 50 : 50.

Ukáž svoje 
maximum
Sledovať cestu je jedna vec. Vytvoriť si ju podľa svojich potrieb je druhá vec. 

Nový Hyundai KONA je k dispozícii s adaptívnym pohonom všetkých kolies, 

ktorý zabezpečuje optimálnu trakciu a ovládateľnosť. S ním je jazda po 

šmykľavom povrchu a po hrboľatých cestách bezpečnejšia a príjemnejšia. 

Funkcia Advanced Traction Cornering Control aktívne rozdeľuje krútiaci 

moment na kolesá pri akcelerácii v zákrutách, čím zvyšuje agilitu a zlepšuje 

stabilitu. A to všetko sa prejavuje vo vzrušujúcej jazdnej dynamike – pretože 

nejde iba o jazdu, ale aj o pocit z nej. 
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Sivá

Červená

Oranžová

Limetková

Ukáž svoj štýl
Je to aj pozornosť venovaná detailom, ktorá robí nový Hyundai KONA takým 

výnimočným. Materiály vysokej kvality spolu so starostlivým vypracovaním 

vytvárajú príjemné prostredie v interiéri. Na individualizáciu interiéru si môžete 

vybrať zo štyroch farebných kombinácií. Koniec nudným prístrojovým panelom! 

Farebné prvky na želanie akcentujú kokpit vrátane kontrastného prešívanie 

na volante a na sedadlách – a ak chcete, môžete si dokonca objednať aj farebné 

bezpečnostné pásy*.

* Dostupné iba v kombinácii s červenými a s limetkovými zvýrazujúcimi prvkami v interiéri.
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Ozvučovací systém premium KRELL Navigačný systém s dotykovým displejom 20,3 cm (8”) 

obsahuje integrovanú navigáciu, mediálne funkcie a prvky 

konektivity. Zahŕňa aj na 7 rokov predplatené služby LIVE 

Services s dopravnými informáciami v reálnom čase, so 

správami o počasí, s upozorneniami na stacionárne radary* 

a s informáciami o bodoch záujmu POI.

* Funkcia upozornenia na stacionárne radary nie je dostupná vo všet-

kých štátoch.

Ukáž svoju 
emóciu
Buďte online v meste alebo choďte off-road a celou cestou púšťajte hudbu. 

Ozvučovací systém KRELL kategórie premium zabezpečuje dokonalý zvuk, 

ktorý vás naplno rozhýbe. Je jedno, čo sa vydáte preskúmať, nový Hyundai 

KONA vám poskytuje dokonalú konektivitu a inovatívne technológie uľahčujúce 

život. Napríklad dotykový displej 20,3 cm (8”), umožňujúci ovládať smartfón 

pripojený cez Apple CarPlay™ a Android Auto™. Vyjadrite sa.

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.
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Bezdrôtové nabíjanie telefónu – Priehradka na bezdrôtové nabíjanie (podľa štandardu Qi), 

umiestnená v stredovej konzole, umožňuje pohodlne nabíjať kompatibilné smartfóny bez 

použitia nepraktických a nevzhľadných káblov.

Audiosystém s displejom 17,8 cm (7”), s integráciou smartfónu a s zadnou parkovacou 

kamerou. 

Head-up displej (HUD) – Náš nový head-up displej s vysokou intenzitou až 10 000 cd/m2 prispieva k zvýšeniu 

bezpečnosti premietaním dôležitých informácií, akými sú rýchlosť jazdy, inštrukcie navigácie a výstražné 

upozornenia, do vášho bezprostredného zorného poľa. 

Digitálny informačný displej – Displej LCD s uhlopriečkou 10,7 cm (4,2”) v združenom prístroji prehľadne zobrazuje 

dôležité jazdné informácie ako status aktívnych bezpečnostných systémov, dojazd, spotreba paliva, navigačné 

inštrukcie, vonkajšia teplota a ďalšie. 

Technológia
Nový Hyundai KONA vám poskytuje dokonalú konektivitu a inovatívne technológie uľahču-

júce život – ako head-up displej, bezdrôtové nabíjanie smartfónu a vysoko umiestnený 

dotykový displej pre lepšiu viditeľnosť a na pohodlný dosah.
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Ukáž svoju 
veľkosť
Všestranný Hyundai KONA je navrhnutý tak, aby odviezol všetko, čo vo svojom rušnom živote 

potrebujete. Poskytuje veľa miesta pre posádku aj na batožinu – priestor na nohy, vnútorná šírka 

kabíny a výška stropu nad sedadlom patria k najlepším v triede. Kompaktné SUV má batožinový 

priestor so základným objemom 361 litrov, ktorý sa dá po jednoduchom stlačení gombíka zväčšiť 

sklopením operadla zadného sedadla. Potom máte k dispozícii 1 143 litrov priestoru – perfektný 

formát na víkendové výlety. 
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Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním

Ukáž svoje 
videnie sveta
KONA dáva pozor na vás aj na všetkých okolo vás. Kompaktné SUV prináša jeden 

z najdokonalejších komplexov bezpečnostných a asistenčných systémov vo svojej 

triede, v ktorom nechýbajú inteligentné prvky ako monitorovanie mŕtvych uhlov 

vonkajších spätných zrkadiel a monitorovanie premávky v priečnom smere pri 

cúvaní. Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním odstraňuje nervozi-

tu pri parkovaní. Pretože ak niečo nevidíte, neznamená to, že to tam nie je. 

22 23



Systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov

Systém FCA využíva prednú kameru a radar na monitorovanie 

premávky pred vozidlom. Keď zaregistruje riziko potenciálnej kolízie 

s vozidlom idúcim vpredu alebo s chodcom, upozorní vás, a ak je to 

potrebné, aj automaticky zabrzdí vozidlo. 

Lane Keeping Assist (LKA)

Štandardný systém LKA využíva prednú kameru na monitorovanie 

čiar vodorovného dopravného značenia jazdných pruhov na ceste. 

Pri tendencii vozidla neúmyselne vybočiť z jazdného pruhu vás 

upozorní výstražným signálom a v prípade potreby korekciou 

riadením ho vráti do jazdného pruhu. 

Systém monitorovania mŕtveho uhľa (Blind Sport Colision 

Warning BCW) s funkciou Lane Change Assist 

Systém využíva 2 radary v zadnom nárazníku a vizuálne upozorňuje 

na vozidlá v oblasti mŕtvych uhlov spätných zrkadiel. 

Ak v takej situácii zapnete smerové svetlá, Lane Change Assist vás 

upozorní akustickým výstražným signálom. 

Reflektory Bi-LED

Asistenčný systém diaľkových svetiel High Beam Assist v tme 

registruje protiidúce vozidlá, ako aj vozidlá idúce v tom istom 

jazdnom pruhu a automaticky podľa potreby prepína na tlmené 

svetlá. Statické odbočovacie svetlá osvetľujú bočnú oblasť vozidla 

pri zatáčaní, čím zlepšujú viditeľnosť v noci. 

Rear-Cross Traffic Collision Warning (RCCW)

Pri cúvaní z parkovacieho miesta na cestu riziko kolízie znižuje 

systém Rear-Cross Traffic Collision Warning. Pomocou 2 radarov 

vás upozorňuje na vozidlá približujúce sa zboku.

Driver Attention Warning (DAW)

Tento štandardný prvok vybavenia zvyšuje bezpečnosť monitoro-

vaním a analyzovaním spôsobu ovládania vozidla. Keď zaregistruje 

známky únavy, upozorní vás zvukovým výstražným signálom 

a správou na displeji v združenom prístroji odporúčajúcou urobiť 

prestávku na odpočinok. 

Nový Hyundai KONA profituje z vysokej pevnosti karosérie, ktorá je vyrobená za použitia ocele ultravysokej pevnosti.

Deformačné zóny absorbujú energiu nárazu, pevná štruktúra kabíny znižuje riziko zranenia posádky pri nehode.

So systémom Hyundai SmartSense, naším prelomovým komplexom vyspelých asistenčných 

systémov, je KONA lídrom segmentu v oblasti aktívnych bezpečnostných technológií – pre 

vašu bezpečnosť a bezstarostnosť. Od automatického núdzového brzdenia na predchádzanie 

kolíziám cez monitorovanie vozidiel v mŕtvych uhloch vás KONA počas jazdy môže upozorniť na 

rozličné nebezpečenstvá.
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Systém monitorovania únavy vodiča (DAW)

Projekčné reflektory a denné svetlá z LED

Vnútorné kľučky s metalizovaným lakom

Audiosystém s displejom 17,8 cm (7”) 

a s integráciou smartfónu

Audio 4.0A s monochromatickým displejom LCD 

a so 6 reproduktormi

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá so smerovými svetlami z LED

Kožený volant

Kaskádovitá maska chladiča; horizontálne 

rozdelené reflektory
Manuálna klimatizácia

Zadné svetlá so žiarovkami

Kožená hlavica rýchlostnej páky

Zadný parkovací senzor

Elektricky ovládané predné a zadné okná 

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti, Bluetooth 

a tlačidlá ovládania audiosystému na volante
Pozdĺžne strešné lyžiny

Cúvacia kamera

Classic Comfort

16” zliatinové disky16” disky z oceľového plechu 
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Family Style

Smart Key – štart/stop (na želanie)

Vyhrievané sedadlá

Audiosystém s displejom 17,8 cm (7”) 

a s integráciou smartfónu

Chrómovaný rámik masky chladiča

Automatická klimatizácia 

Bočné obklady (lemy blatníkov a prahy) 

tmavosivej farby so striebornou lištou na dverách 

Predné parkovacie senzory

Zadný ochranný štít striebornej farby

18” zliatinové disky

Elektrické strešné okno (na želanie)

Zadné svetlá z LED

Displej palubného počítača LCD 

10,7 cm

Reflektory z Bi-LED s asistentom 

diaľkových svetiel

Head-up displej

Tmavo tónované a solárne sklá

Bezdrôtové nabíjanie mobilného 

telefónu

Dotykový displej 20,3 cm (8”) 

s navigáciou

Ozvučovací systém premium KRELL 

Vyhrievané sedadlá

17” zliatinové disky
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Farby interiéru a poťahy sedadiel

Farby strechy

Farby karosérie

Phantom BlackDark Knight

Chalk White

Tangerine Comet

Velvet Dune

Lake Silver

Acid Yellow

Ceramic Blue

Dark Knight

Pulse Red

Phantom Black

Blue Lagoon

Látkové poťahy (Classic)

Čierna Oranžová Červená Limetková

Oranžové štepovanie s čiernymi bezpečnostnými 

pásmi (koža, látka/koža)

Červené štepovanie s červenými bezpečnost-

nými pásmi (koža, látka/koža)

Limetkové štepovanie so limetkovými 

bezpečnostnými pásmi (koža, látka/koža)

Sivé štepovanie s čiernymi bezpečnostnými 

pásmi (koža)

Látkové (Comfort, Family, Style) Poťahy látka/koža – limetkovéPoťahy látka/koža – červené Koža
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Motory a prevodovky Rozmery a technické údaje

6-stupňová manuálna prevodovka 7-stupňová dvojspojková prevodovka (DCT)

1.0 T-GDI benzínový

88 kW (120 k)/6 000 min.-1

172 Nm/1 500 – 4 500 min.-1

1.6 T-GDI benzínový

130 kW (177 k)/5 500 min.-1

265 Nm/1 500 – 4 500 min.-1

1.6 CRDi naftový s výkonom 

85 kW a 100 kW (v roku 2018)

TECHNICKÉ ÚDAJE KONA

KAROSÉRIA Karoséria 5-dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 165

Celková šírka (mm) 1 800

Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm) 2 070

Celková výška (mm) 1 550 / 1 565 - vrátane strešných ližín

Rázvor (mm) 2600

Rozchod vpredu (mm) R16, R17, R18 1 575 / 1 563 / 1 559

Rozchod vzadu (mm) R16, R17, R18 1 584 / 1 572 / 1 568

Polomer otáčania (m) 5,3

Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 2WD- 171 / 4WD - 177,5

Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky 361 / 1 143

MOTOR

1.0 T-GDi 1.6 T-GDi

Typ zážihový radový zážihový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 998 77,0 x 85,44

Druh paliva BA 95 B 1 591

Počet valcov 3 5

Kompresný pomer 10:1 10:1

Max.výkon (kW/k/ot/min) 88 / 120 / 6 000 130 / 177 / 5 500

Max.krútiaci moment (Nm/ot/min) 172 / 1 500 - 4 000 265 / 1 500 - 4 500

Príprava zmesi priame vstrekovanie priame vstrekovanie

Objem palivovej nádrže (l) 50 50

PREVODOVKA A POHON
Typ 6-stupňová manuálna 7-stupňová dvojspojková automatická

Pohon 4x2 4x4

VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h) 181 205

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 12,0 7,9

SPOTREBA PALIVA (l/100km)

Cyklus - mestský R16 (R17/R18) 6,0 (6,3) (8,0)

             - mimomestský R16 (R17/R18) 4,7 (5,0) (6,0)

             - kombinovaný R16 (R17/R18) 5,2 (5,4) (6,7)

CO2 (g/km) Kombinovaný cyklus R16 (R17/R18) 117 (125) 153

HMOTNOSTI

1.0 T-GDi 2WD M/T 1.6 T-GDi 4WD 7DCT

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť 
= Pohotovostná + 75kg] (kg)

1 233 – 1 350 1 401 – 1 496

Celková hmotnosť (kg) 1 775 1 910

Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 200 1 250

Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 600 600

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80 80

RIADENIE Typ hrebeňové s posilňovačom

NÁPRAVA
Predná McPherson so stabilizátorom

Zadná polonezávislá - torzná priečka nezávislé zavesenie - multilink

BRZDY
Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY Rozmer pneumatík 205/60R16, 215/55R17, 235/45R18
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Odvaha 
líšiť sa
Niekedy sú najlepšími momentmi 

tie, keď svet neformuje nás, ale my 

formujeme svet. To je esencia a duch 

modelu KONA.

S dynamickou kombináciou štýlu 

a výkonu spolu s najmodernejšími 

technológiami si toto kompaktné SUV 

zaslúži vašu pozornosť.

Zistite viac na www.hyundai.sk
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Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od

skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu

pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok

a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo

zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím

predajcom Hyundai o detailoch.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.

organizačná zložka Slovakia

Galvaniho 17/A

821 04 Bratislava

tel.: +421 232 171 100

www.hyundai.sk

skladové číslo: 045049K

Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených

km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez

autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa

podmienok stanovených v záručnej knižke.


