


Ty prowadzisz, 
Ty decydujesz.
Najlepsze momenty w życiu są wtedy, 
gdy to my kształtujemy świat. Teraz 
możesz sam tworzyć przestrzeń, 
która pasuje do Twojego stylu życia 
i charakteru. A prawdziwy styl to bycie 
sobą. Odważ się być inny tak jak KONA  
 – Nowy SUV Hyundai. Ten samochód 
został zaprojektowany, aby
rozbudzać pragnienia.

Śmiało, ruszaj w drogę.
To Ty kierujesz swoim życiem.
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Ty kreujesz.
Opływowe linie i muskularna sylwetka sprawiają, że nowy model KONA 
jest niepowtarzalny pod każdym względem. Wyraziste kształty oraz 
kontrastujące nadkola podkreślają odważny design nowego SUVa. 
Mocno osadzone, 18-calowe sportowe felgi, kontrastujący dach oraz 
zewnętrzne lusterka w dwóch kolorach do wyboru, dają Ci możliwość 
indywidualnego dopasowania samochodu do Twojego stylu.

Odważ się być sobą.
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Ty olśniewasz.
Czasami warto wybrać inny kierunek – tak jak zrobił to nowy SUV KONA.
Przednie reflektory LED do jazdy dziennej stanowią znak rozpoznawczy nowego 
Hyundaia, a system statycznego doświetlania zakrętów oraz inteligentny system 
świateł drogowych zapewniają maksymalną widoczność i większe bezpieczeństwo.
Ta nowoczesna technologia sprawia, że Ty patrzysz optymistycznie w przyszłość,
a inni patrzą na Ciebie z zachwytem.
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Kaskadowy grill i podwójne reflektory Dach i tylny spoiler do wyboru w kolorze dwutonowym lub w kolorze lakieru nadwozia

Przednie światła LED do jazdy dziennej Lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami

17-calowe felgi aluminiowe Sportowe listwy boczne

 Design.
Pewna siebie i wyjątkowa, KONA została zaprojektowana, by przyciągać spojrzenia i przyspieszać bicie serca. 
Odważny design zwraca uwagę swoimi wyrazistymi kształtami, eleganckimi lampami LED i jedynymi w swoim 
rodzaju detalami, które podkreślają charakter modelu KONA.
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Ty dodajesz 
mocy.
To, co lubisz – moc, zabawa i wydajność. KONA oferuje Ci wybór pomiędzy dwoma 
turbodoładowanymi silnikami benzynowymi. Pierwszy to 1.6 T-GDI, który dostarcza 
moc 177 KM i ma napęd na cztery koła. Silnik ten współpracuje z 7-stopniową, 
dwusprzęgłową skrzynią biegów (7DCT), która łączy wydajność skrzyni manualnej 
z wygodą skrzyni automatycznej. Drugą jednostką napędową jest silnik 1.0 T-GDI 
120 KM z napędem na jedną oś i 6-stopniową, manualną skrzynią biegów,  
która została zoptymalizowana, aby obniżyć spalanie. 

Odkryj swoje granice.
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Opcja włączenia/wyłączenia napędu na obie osie

Ty przejmujesz
kontrolę.
Podążanie wyznaczoną trasą to jedna kwestia, ale przejęcie kontroli to wyzwanie  
całkiem innego kalibru. KONA – Nowy SUV Hyundai oferuje napęd na cztery koła,  
aby zapewnić Ci optymalne właściwości jezdne oraz bezproblemowe pokonywanie 
zakrętów. Dzięki możliwości włączania i wyłączania napędu na obie osie, pokonujesz  
śliskie nawierzchnie oraz wyboiste, podmiejskie trasy bezpieczniej i z większą 
przyjemnością. Zaawansowany system kontroli trakcji poprawia zwrotność  
i stabilność, co przekłada się na doskonałą dynamikę jazdy.

Bo nie liczy się tylko dotarcie do celu, ale także sposób, w jaki to zrobisz.
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Czarna tapicerka skórzana w obszyciem w kolorze Silver

Czarna tapicerka materiałowo-skórzana lub skórzana w obszyciem w kolorze Lime

Czarna tapicerka materiałowo-skórzana lub skórzana w obszyciem w kolorze Red

Ty dopasowujesz.
Przywiązywanie uwagi do detali sprawiło, że nowy model KONA jest tak wyjątkowy. Dzięki 
wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów, możesz odkryć niezwykły poziom komfortu. 
Nadaj charakteru wnętrzu swojego SUVa, wybierając pomiędzy trzema wariantami 
kolorystycznymi. Koniec z nudnymi deskami rozdzielczymi! Teraz możesz dopasować kolor 
elementów kokpitu, obszyć kierownicy i siedzeń do Twojego stylu, a nawet wybrać kolor 
pasów bezpieczeństwa*.

*Pasy są dostępne w wersji wnętrza Red lub Lime.
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System nagłośnienia marki KRELL 8-calowy dotykowy ekran

Ty dajesz
czadu.
W mieście musisz być cały czas online w stałym kontakcie ze światem. Ale możesz też jechać 
za miasto na off-road i być całkowicie offline. Wysokiej jakości system nagłośnienia marki 
KRELL zapewnia znakomitą jakość dźwięku, dzięki czemu możesz dać czadu dokądkolwiek 
zmierzasz. Nie ważne, w jaki sposób odkrywasz, co Cię nakręca do działania, KONA zapewni 
Ci stałą łączność i innowacje, które sprawiają, że wszystko staje się dużo łatwiejsze.

Odważ się wyrazić siebie.
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Bezprzewodowe ładowanie telefonu – ulokowany w centralnej konsoli panel 
ładujący (technologia Qi) pozwala w łatwy sposób naładować Twój smartfon*
bez dodatkowych kabli.
*Niekompatybilne smartfony wymagają użycia adaptera bezprzewodowego ładowania.

Wyświetlacz przezierny typu Head-up (HUD) – elektroniczny wyświetlacz przezierny to wiodąca w tej 
klasie technologia, która poprawia Twoje bezpieczeństwo i wprost na linii Twojego wzroku wyświetla 
najważniejsze informacje na temat prędkości, polecenia nawigacji, ostrzeżenia i komunikaty.

Cyfrowy wyświetlacz – wygodnie umiejscowiony i czytelny wyświetlacz 4.2” LCD dostarcza najważniejsze dla 
kierowcy informacje, takie jak włączone funkcje bezpieczeństwa, zużycie paliwa, pozostały zasięg, komendy 
nawigacji, temperaturę na zewnątrz i wiele więcej.

Technologia
KONA – Nowy SUV Hyundai zagwarantuje Ci bezproblemową łączność 
i najnowsze rozwiązania technologiczne takie jak: head-up display, 
bezprzewodowe ładowanie smartfona oraz wysoko umiejscowiony ekran 
dotykowy dla lepszej widoczności i łatwiejszego dostępu.

8-calowy ekran dotykowy jest zintegrowany z nawigacją 3D i funkcjami łączności, 
dostarcza informacji o ruchu na drodze, pogodzie, radarach pomiaru prędkości* 
oraz punktach POI na trasie. Nawigacja jest dostępna z 7-letnią, darmową 
subskrypcją usług LIVE.
*Funkcja wykrywania radarów pomiaru prędkości nie jest dostępna we wszystkich krajach.
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Ty pomieścisz 
wszystko.
Zaprojektowany, abyś mógł zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz. Wszechstronny 
SUV KONA oferuje mnóstwo przestrzeni zarówno pasażerskiej, jak i ładunkowej – jest jednym 
z najbardziej przestronnych aut w swojej klasie. Szeroko otwierająca się klapa bagażnika i niski 
próg umożliwiają szybkie i bezproblemowe pakowanie bagażu. Kompaktowy model KONA oferuje 
aż 361 l pojemności bagażnika, a jeśli potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, możesz łatwo złożyć 
tylne siedzenia i zyskać przestrzeń o łącznej pojemności 1 143 l, idealną na weekendowe wypady.
Nie musisz się w niczym ograniczać.
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Tylna kamera cofania

Ty dostrzegasz 
więcej.
KONA – Nowy SUV Hyundai troszczy się o Ciebie, a także o wszystko wokół.
Oferuje zaawansowane technologie bezpieczeństwa i systemy wspomagania kierowcy,
takie jak system monitorowania martwego pola (BSD) oraz system ostrzegania o ruchu 
poprzecznym (RCTA). Dodatkowo tylna kamera cofania ułatwia parkowanie.
Teraz już nic nie umknie Twojej uwadze.
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Asystent ostrzegania o możliwej kolizji z przodu (FCA)
z funkcją wykrywania pieszych
System FCA wykorzystuje przednią kamerę oraz czujnik radarowy 
do monitorowania ruchu z przodu pojazdu. Gdy system wykryje 
potencjalną kolizję z samochodem lub pieszym, ostrzeże kierowcę 
i, jeśli będzie to konieczne, automatycznie zwolni lub zatrzyma samochód. 

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
System LKA, korzystając z przedniej kamery, monitoruje linie pasa 
ruchu. W przypadku niezamierzonej zmiany pasa ostrzeże kierowcę 
i wprowadzi korektę toru jazdy. 

Asystent wykrywania pojazdów w “martwym polu”
przy zmianie pasa ruchu (BSD)
Wykorzystując dwa czujniki umieszczone w tylnym zderzaku, 
system monitoruje ruch w obszarze “martwego pola” i ostrzeże 
kierowcę sygnałem dźwiękowym, gdy w momencie zmiany pasa 
ruchu wykryje zbliżający się pojazd.

System inteligentnych świateł drogowych LED
Asystent świateł drogowych (HBA) wykrywa pojazdy zarówno jadące 
z naprzeciwka, jak i jadące z przodu na tym samym pasie ruchu 
i dostosowuje długość świateł. System statycznego doświetlania 
zakrętów uruchamia się podczas skrętu, oświetlając obszar z przodu 
i poprawiając widoczność w nocy. 

System ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCTA)
Podczas cofania z ciasnego miejsca parkingowego system zredukuje 
możliwość kolizji. Korzystając z dwóch tylnych czujników, ostrzeże 
kierowcę o nadjeżdżającym poprzecznie pojeździe. 

System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAA)
System DAA przenosi bezpieczeństwo i wygodę jazdy na zupełnie 
nowy poziom. Monitoruje i analizuje sposób jazdy kierowcy, a kiedy 
wykryje zmęczenie lub dekoncentrację kierowcy, uruchomi sygnał 
dźwiękowy i wyświetli informację sugerującą zrobienie sobie przerwy.

KONA, dzięki wyjątkowej sztywności nadwozia wynikającej z użycia wysoce wytrzymałej stali oraz wysokiej absorpcji energii, chroni pasażerów podczas kolizji.
Struktura kabiny została zaprojektowana tak, aby rozproszyć energię w przypadku kolizji, tym samym redukując siłę uderzenia.

Nowy model KONA jest liderem pod względem nowoczesnych technologii bezpieczeństwa, ponieważ 
został wyposażony w SmartSense – innowacyjny pakiet zaawansowanych systemów wspomagania 
kierowcy. Został zaprojektowany, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i spokój – od automatycznego 
hamowania, by uniknąć kolizji, aż po wykrywanie pojazdów w martwym polu, KONA ostrzeże Cię 
o potencjalnych niebezpieczeństwach podczas jazdy.
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System monitorujący poziom
koncentracji kierowcy (DAA)

Przednie reflektory projekcyjne
i światła LED do jazdy dziennej 

Radio z RDS z wyświetlaczem 5”

Elektryczne sterowane i podgrzewane boczne 
lusterka z kierunkowskazami LED

Klimatyzacja manualna

Grill przedni w kolorze czarnym

Elektrycznie sterowane przednie i tylne szyby

Tempomat z ograniczeniem prędkości, Bluetooth 
i przyciski do sterowania systemem audio

Klimatyzacja automatyczna z funkcją 
odparowywania szyb

Classic Plus Comfort

Felgi aluminiowe 16”Felgi stalowe 16”

Klamka wewnętrzna z metalowym wykończeniem Skórzane koło kierownicy

Tylne czujniki parkowania

Skórzana dźwignia zmiany biegów

Wybór trybu jazdy (tylko 1.6 T-GDI DCT)

Relingi dachowe

Przednie światła przeciwmgielne
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Style Premium

System nagłośnienia marki KRELL

Chromowany grill

Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7”
z systemem audio

Tylna kamera cofania

Przednie czujniki parkowania System dostępu bezkluczykowego z przyciskiem 
START/STOP

Srebrne elementy wykończenia nadwozia

Podgrzewana kierownica i przednie fotele

Zaciemnione szyby tylne

Felgi aluminiowe 18”

Tylne lampy LED 

Wyświetlacz 4,2’’ LCD

Przednie światła LED z funkcją 
statycznego doświetlania zakrętów

Wyświetlacz przezierny typu  
Head-up (HUD)

Tapicerka materiałowo-skórzana  
z obszyciem Lime lub Red

Bezprzewodowe ładowanie telefonu

Wentylowane siedzenia

Nawigacja z kolorowym ekranem 
dotykowym 8”

Podgrzewane siedzenia

Felgi aluminiowe 17”
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Kolory wnętrza i wykończenia foteli

Kolory dachu

Kolory nadwozia

Phantom Black
(opcja dodatkowa dla wersji Style i Premium)

Dark Knight
(opcja dodatkowa dla wersji Style i Premium)

Dach w kolorze lakieru
(bez dopłaty)

Acid Yellow
metaliczno-perłowy

Pulse Red
metaliczno-perłowy

Phantom Black
perłowy

Ceramic Blue
metaliczno-perłowy

Blue Lagoon
metaliczno-perłowy

Tapicerka materiałowa (Classic Plus)

Przeszycia w kolorze Red Przeszycia w kolorze LimePrzeszycia w kolorze Silver

Tapicerka materiałowa (Comfort, Style) Tapicerka materiałowo-skórzana  
z obszyciem Lime (Style, Premium) 

Tapicerka materiałowo-skórzana 
z obszyciem Red (Style, Premium) 

Tapicerka skórzana (Premium)

Velvet Dune*
metaliczno-perłowy

(bez dopłaty)

Lake Silver
metaliczno-perłowy

Dark Knight
perłowy

Chalk White
metaliczny

*Kolor niedostępny od marcowego kontraktu produkcyjnego.30 31



Silniki i skrzynie biegów Wymiary i dane techniczne

 1,559 mm
1,800 mm

1,568 mm
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2,600 mm
4,165 mm

6-stopniowa, manualna skrzynia biegów

Type
Kappa 1.0 T-GDI Petrol

2WD
6 M/T

Gamma 1.6 T-GDI Petrol
4WD
7 DCT

SILNIK

Pojemność cylindra (cc) 998 1,591

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 71.0 x 84.0 77.0 x 85.44

Ilość cylindrów 3 4

Stopień sprężenia / Kompresja 10 10

Maksymalna moc (kW/rpm) 88kW (120 KM) / 6,000 Nm 130 kW (177 KM) / 5,500 Nm

Maksymalny moment obrotowy (Nm/rpm) 172 Nm / 1,500 – 4,000 rpm 265 Nm / 1,500 – 4,500 rpm

OSIĄGI
Maksymalna prędkość (km/h) 181 205

Przyspieszenie 0-100 km/h (sek) 12,0 7,9

ZUŻYCIE PALIWA
EMISJA CO2

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 117 – 125 153

Cykl miejski (l/100 km) 6,0 – 6,3 8,0

Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,7 – 5,0 6,0

Cykl mieszany (l/100 km) 5,2 – 5,4 6,7

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50 50

ZAWIESZENIE
Przód McPherson Strut Type McPherson Strut Type

Tył Torsion Beam Type (CTBA) Mult-Link Type

MASA
Masa własna pojazdu (kg) 1,233 – 1,350 1,401 – 1,496

Całkowita masa pojazdu (kg) 1,775 1,910

7-stopniowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)

Silnik benzynowy 1.0 T-GDI

88 kW (120 KM) / 6 000 obr./min.
172 Nm/1 500 - 4 000 obr./min.

Silnik benzynowy 1.6 T-GDI

130 kW (177 KM) / 5 500 obr./min.
265 Nm/1 500 - 4 000 obr./min.
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Odważ się 
być inny.
Prawdziwy styl jest częścią 
harmonijnej całości. Nowy model 
KONA podkreśli Twoją unikalność 
i wyjątkowość. Dynamiczne 
połączenie stylu i osiągów wspierane 
przez najnowocześniejsze technologie 
– ten kompaktowy SUV zasługuje  
na przyjrzenie się mu z bliska.
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Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym 
parametrów technicznych, wyposażenia i  specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się 
od rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego. Informacje znajdujące się w  niniejszym katalogu nie stanowią i  nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej 
między konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i  specyfikacji pojazdu następuje w umowie 
jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią 
Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. 
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. 

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych 
w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach 
rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki 
drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające 
dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
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