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Τολμήστε να 
ξεχωρίσετε.

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. 

Να είσαι ο εαυτός σου σημαίνει να ακολουθείς και τις οδηγικές 
σου επιθυμίες. To KONA ξεχωρίζει και για τη μεγάλη γκάμα 
κινητήριων επιλογών στην κατηγορία: Turbo, 48V Hybrid Turbo, 
Full Hybrid.

Κάντε σήμερα τη διαφορά και γίνετε ο οδηγός της ζωής σας.
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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 στιλ.

Μοναδική 
κομψότητα.

4 5



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. 

Σμιλεμένες 
γραμμές με στιλ. 
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Δυναμική πρόσθια μάσκα.
Το λογότυπο της Hyundai, τοποθετημένο στο καπό, αφήνει να αποκαλυφθεί μία 
δυναμική και συμπαγής γρίλια που τονίζει το επιβλητικό πλάτος του ΚΟΝΑ. 

Νέα κομψά φώτα.
Το εντυπωσιακό νέο μπροστινό μέρος έχει 
επανασχεδιαστεί πλήρως - συμπεριλαμβανομένων 
των διακριτικών νέων προβολέων LED και των πιο 
λεπτών  φώτων ημέρας.

Τολμηρός νέος προφυλακτήρας.
Η προστατευτική θωράκιση του πίσω προφυλακτήρα ακολουθεί τη σχεδιαστική λογική του πρόσθιου και των πλευρικών ενθέτων.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.
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Το ΚΟΝΑ προσφέρει κορυφαία γκάμα κινητήρων και κιβωτίων, που χάρη στις τεχνολογίες Hyundai SmartStream 
συνδυάζουν πλούσια ισχύ και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. 
Οι νέοι συμπαγείς turbo βενζινοκινητήρες διαθέτουν την καινοτομική τεχνολογία CVVD μεταβαλλόμενης βύθισης 
των βαλβίδων, μεταμορφώνοντας δυναμικά την απόδοση και ισχύ του κινητήρα ανάλογα με τις οδηγικές διαθέσεις. 
Ανάμεσά τους, ο αποδοτικός 1.0lt Turbo 120 ίππων είναι διαθέσιμος με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, 7-τάχυτο αυτόματο 
διπλού συμπλέκτη DCT, ή με τεχνολογία 48V Hybrid Turbo που περιλαμβάνει και το καινοτόμο κιβώτιο ηλεκτρονικού 
συμπλέκτη iΜΤ. Αντίστοιχα, ο νέος πανίσχυρος 1.6lt Turbo 198 ίππων, αποκλειστικά με αυτόματο 7-DCT, επιτυγχάνει 
το 0-100km/h σε 7,7’’ έχοντας μέση κατανάλωση 6,6lt/100km με τις νέες ρεαλιστικές μετρήσεις WLTP και ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας από 105€, ενώ διατίθεται και με τετρακίνητη τεχνολογία H-TRAC 4WD.
Φυσικά, η οικογένεια ΚΟΝΑ περιλαμβάνει και την ακόμη πιο εξηλεκτρισμένη τεχνολογία Full Hybrid 141 ίππων με 
απολαυστικό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, καθώς και το πλήρως ηλεκτρικό ΚΟΝΑ Electric 136 και 204 ίππων.

Δυναμικό και 
απολαυστικό. 
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Κατ’ επιλογή τετρακίνηση

Το να ακολουθείτε την προκαθορισμένη διαδρομή είναι το σύνηθες. Το να αλλάζετε 
διαδρομή και να επιλέγετε εκείνη που θα ταιριάζει με τo ένστικτό σας, 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 ξέγνοιαστη και χωρίς προβληματισμούς.
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, προσφέρει 
ανώτερη συμπεριφορά στις στροφές. Και αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό οδηγικό 
χαρακτηριστικό, καθώς δεν αρκεί να αισθάνεστε, αλλά πρέπει και να είστε ασφαλείς 
στο δρόμο.

Γνήσιο SUV.
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Τα αεριζόμενα καθίσματα (προαιρετικός εξοπλισμός) σας προσφέρουν την δροσιά και την 
άνεση που χρειάζεστε τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού, κάνοντας το ταξίδι σας 
απολαυστικότερο. 

Έγχρωμη οθόνη πολυμέσων 8’’ με ασύρματη σύνδεση κινητού μέσω των εφαρμογών 
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.

To KONA 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 

Ψηφιακή οθόνη πληροφοριών 10,25’’. Τοποθετημένη σε βέλτιστη θέση και με εύκολη 
ανάγνωση, η εντυπωσιακή οθόνη 10,25’’ αλλάζει εμφάνιση προσαρμοζόμενη στο στυλ 
οδήγησής σας ή απλά στις αισθητικές προτιμήσεις σας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 
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.

Το ολοκαίνουριο KONA σάς προσφέρει πρωτοποριακή τεχνολογία που διευκολύνει τη ζωή σας - όπως ο πλήρως ψηφιακός πίνακας 
οργάνων 10,25’’, η ασύρματη φόρτιση για το τηλέφωνό σας και η ασύρματη σύνδεσή του με την κεντρική οθόνη πολυμέσων 8’’ που 
προσφέρει εξαιρετική ορατότητα και εργονομία.

Η προαιρετική οθόνη αφής 10,25’’ με πλοήγηση και προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής Bluelink σας επιτρέπει να βλέπετε τα πάντα, 
από χάρτες έως και αναφορές καιρού.

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.

Τεχνολογία αιχμής.
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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 374 λίτρων. Μπορείτε να διπλώσετε τα πίσω καθίσματα 
με μία μόνο κίνηση και με τα καθίσματα διπλωμένα να έχετε άπλετο διαθέσιμο 
χώρο 1.156 λίτρων - ιδανικό για μεγαλύτερες αποδράσεις.

Άνεση 
στα μέτρα σας.
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Για πρώτη φορά, η επιθετική σχεδίαση N Line, εμπνευσμένη από τη σειρά υψηλών 
επιδόσεων Ν, είναι διαθέσιμη με το νέο ΚΟΝΑ. 
Η εμπρόσθια όψη χαρακτηρίζεται από αθλητικές αναλογίες, με ένα κομψό καπό 
να καταλήγει στη μυώδη μάσκα του N Line με το λογότυπο Hyundai. 
Ο όμορφος συνδυασμός σμιλεμένων τεχνικών χαρακτηριστικών στην μπροστινή 
ποδιά συμπληρώνεται από διευρυμένες εισόδους αέρα.

Η σπορ πλευρά 
των SUV. 
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Μοναδικά, δυναμικά χαρακτηριστικά. 
Στον προφυλακτήρα, ένα χαρακτηριστικό αεροδυναμικό χείλος εμπνευσμένο από τη σειρά Ν, με χαμηλά γωνιακά πτερύγια, προσθέτει 
ακόμα περισσότερους πόντους στην εμφάνισή του, υποδηλώνοντας τις ισχυρές αγωνιστικές ρίζες του N Line στο μηχανοκίνητο 
αθλητισμό. Οι μεγαλύτερες είσοδοι αέρα διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό πλέγματος και μοναδική επεξεργασία στην επιφάνεια.

Εκφραστικά πτερύγια και σπορ εξάτμιση.
Το μηχανοκίνητο, αθλητικό DNA μπορεί να βρεθεί και στο πίσω μέρος, ενώ είναι εμφανές τόσο στο μεγάλο κεντρικό αεροδυναμικό 
διαχύτη, όσο και στη σπορ διπλή εξάτμιση. Στις πίσω γωνίες, οι ευκρινείς γραμμές και τα πτερύγια τύπου Ν είναι εκφραστικά, την 
ώρα που βελτιώνουν την αεροδυναμική απόδοση. 

Σχεδιαστικές Λεπτομέρειες Ν Line.
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Νιώστε κυρίαρχη την αγωνιστική κληρονομιά στο ατμοσφαιρικό κόκπιτ του ολοκαίνουριου  
ΚΟΝΑ N Line. 
Το αποκλειστικό τιμόνι και ο επιλογέας ταχυτήτων N Line συνοδεύονται από κόκκινες λεπτομέρειες 
στους αεραγωγούς της καμπίνας, δημιουργώντας μία δυναμική χρωματική αντίθεση με το μαύρο 
εσωτερικό - από τις χειρολαβές, ως το ταμπλό και στην οροφή. Τα σπορ καθίσματα με τις κόκκινες 
ραφές προδιαθέτουν για την ενισχυμένη στήριξη που σας παρέχουν στους γρήγορους ελιγμούς. Το 
πλήκτρο εκκίνησης χωρίς κλειδί και τα μεταλλικά πεντάλ είναι έτοιμα να δώσουν εντολή.

Δίνοντας 
χώρο στο 
συναίσθημα.
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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.

Hyundai Smart Sense™  
Ατσάλι και ευφυία 5 αστέρων.

Με τα εξελιγμένα βοηθητικά συστήματα 
οδήγησης και προειδοποίησης  
Hyundai Smart SenseTM, 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.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
Αυτή η έξυπνη λειτουργία για οδήγηση 
στην πόλη προειδοποιεί τον οδηγό για το 
πότε το προπορευόμενο όχημα αναχωρεί 
μετά από στάση, π.χ. μετά από αναμονή σε 
φωτεινό σηματοδότη ή στην κυκλοφορία.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA).
Με  πληροφορίες από δύο αισθητήρες 
ραντάρ χαμηλά στον πίσω προφυλακτήρα, 
το σύστημα σας προειδοποιεί για τυχόν 
εμπόδιο στο τυφλό σημείο. Εάν 
ενεργοποιήσετε το φλας σε μία τέτοια 
περίπτωση, θα ακουστεί ένα 
προειδοποιητικό σήμα και το σύστημα θα 
φρενάρει για να αποφευχθεί η σύγκρουση. 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

E-call 
Καλέστε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 
112 (24/7, 365 ημέρες το χρόνο σε όλες τις 
χώρες της Ε.Ε.) πατώντας το κουμπί SOS 
εάν εμπλακείτε σε ατύχημα και χρειάζεστε 
επείγουσα βοήθεια όπως ασθενοφόρο, 
πυροσβεστική ή αστυνομία. Το σύστημα 
λειτουργεί και αυτόματα σε περίπτωση που 
ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. 

Driver Attention Warning (DAW).
Όταν ανιχνευτεί συμπεριφορά κόπωσης ή 
διάσπασης προσοχής κατά την οδήγηση, το 
σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό 
προτρέποντάς τον για ένα διάλειμμα.

Lane Following Assist (LFA).
Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, 
διατηρεί το όχημα στο κέντρο της λωρίδας 
σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 180 km/h στον 
αυτοκινητόδρομο ή σε αστικούς δρόμους 
(προαιρετικό).

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.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance 
Assist (RCCA).
Όταν κάνετε όπισθεν σε περιοχές με 
χαμηλή ορατότητα, το σύστημα όχι μόνο 
προειδοποιεί τον οδηγό εάν πλησιάζουν 
οχήματα εκατέρωθεν του δρόμου – αλλά 
ενεργοποιεί και τα φρένα αυτόματα 
(προαιρετικό).

High Beam Assist (HBA).
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το 
HBA όχι μόνο ανιχνεύει τα αντίθετα 
ερχόμενα αυτοκίνητα αλλά και όσα 
βρίσκονται στην ίδια λωρίδα και αλλάζει 
αυτόματα σε μεσαία σκάλα φώτων.
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Hyundai Bluelink®  
Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής.
Οι υπηρεσίες Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο νέο KONA, με online αναγνώριση φωνής 
και μία ευρεία γκάμα λειτουργιών που κάνουν το κάθε ταξίδι πιο άνετο και απολαυστικό. Πέραν των πολυάριθμων έξυπνων 
χαρακτηριστικών που μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Bluelink, μία δωρεάν πενταετής συνδρομή στο πακέτο  
LIVE Services της Hyundai συνοδεύει το σύστημα πλοήγησης στην προαιρετική κεντρική οθόνη 10,25˝ του νέου KONA.

Connected Routing.
Θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 
την κυκλοφορία, πιο ακριβείς ώρες άφιξης 
και πιο αξιόπιστους επανυπολογισμούς 
διαδρομών ώστε να φτάνετε ταχύτερα στον 
προορισμό σας; Το σύστημα πλοήγησης, 
βασισμένο σε cloud, χρησιμοποιεί δεδομένα 
πραγματικού χρόνου και τα συνδυάζει και 
με παρελθοντικά δεδομένα, για καλύτερη 
πρόβλεψη και καθοδήγηση στην διαδρομή.

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη 
στάθμευση (Last Mile Navigation).
Εάν πρέπει να παρκάρετε το KONA σας πριν 
φτάσετε στον τελικό προορισμό, μπορείτε να 
μεταφέρετε τις υπηρεσίες πλοήγησης από το 
αυτοκίνητο στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, με 
τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας 
(AR) ή των Google Maps, το τηλέφωνό σας θα 
σας καθοδηγήσει ακριβώς στο σημείο που 
θέλετε. 

Live πληροφορίες για τιμές καυσίμου.
Βρείτε καύσιμο όταν το χρειάζεστε, σε 
προσιτή τιμή. Η σχετική υπηρεσία σάς 
παρέχει τις πιο ενημερωμένες 
πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές 
καυσίμων και για τη θέση των πρατηρίων, 
τις ώρες λειτουργίας και τις μεθόδους 
πληρωμής. Όλες οι πληροφορίες 
εμφανίζονται στην οθόνη αφής του 
συστήματος πλοήγησης. 

Live πληροφορίες στάθμευσης.
Βρείτε ένα χώρο στάθμευσης ταχύτερα, 
χωρίς στρες και άσκοπη κατανάλωση 
καυσίμου. Η υπηρεσία αυτή σας βοηθά να 
βρίσκετε και να συγκρίνετε επιλογές 
χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, 
σε γκαράζ, θέσεις στάθμευσης και σημεία 
στο δρόμο.

Κλείδωμα & ξεκλείδωμα θυρών από 
απόσταση.
Ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό 
σας; Μην ανησυχείτε, το KONA θα σας 
ενημερώσει στέλνοντας ειδοποίηση στο 
κινητό σας. Μετά, εισάγοντας το PIN σας, 
μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε 
το αυτοκίνητό σας από το κινητό σας, 
πατώντας το σχετικό πλήκτρο στην 
εφαρμογή Bluelink.

On-demand διαγνωστικός έλεγχος. 
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε έναν πλήρη 
διαγνωστικό έλεγχο για την κατάσταση 
υγείας του αυτοκινήτου σας, μέσω της 
εφαρμογής Bluelink του smartphone σας. 

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο.
Με το σύστημα πλοήγησης και τηλεματικής 
του KONA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή Bluelink για να αναζητήσετε τον 
προορισμό σας από το κινητό σας, προτού 
μπείτε στο αυτοκίνητο. Πλέον, δεν έχετε 
παρά να μπείτε στο KONA και να πατήσετε 
‘go’. Το Bluelink συγχρονίζει τη διαδρομή στο 
σύστημα πλοήγησης, ώστε να ξεκινήσετε το 
ταξίδι σας χωρίς καθυστέρηση.

Εντοπισμός του αυτοκινήτου σας.
Ξεχάσατε πού έχετε σταθμεύσει; Κανένα 
πρόβλημα. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή 
Bluelink και ο χάρτης θα σας οδηγήσει εκεί.

P
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CVVD

Κινητήρας 
εσωτερικής 

καύσης

Κινητήρας 
εσωτερικής 

καύσης

Ηλεκτρο- 
κινητήρας

MHSG

Μπαταρία

Μπαταρία

Hyundai SmartStream.  
Ισχύς που ηλεκτρίζει.
Αυξήσαμε τις επιλογές σας. Στόχος για το νέο KONA ήταν η μείωση των εκπομπών ρύπων, χωρίς επιπτώσεις 
στην οδηγική απόλαυση, γι’ αυτό και προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα από κινητήριες τεχνολογίες στην 
κατηγορία Compact SUV. Έτσι εκτός απο τους Turbo CVVD κινητήρες εσωτερικής καύσης -από τον 
απολαυστικό των 120ps ως τον πανίσχυρο των 198ps- μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εξηλεκτρισμένες 
εκδόσεις Full Hybrid 141ps και 48V Hybrid Turbo 120ps που καλύπτουν κάθε απαίτηση και επιθυμία.

48V Hybrid Turbo
Η μίζα/γεννήτρια Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) 48-volt μειώνει δραστικά  
το φορτίο του κινητήρα και προσφέρει πιο ομαλές, ταχύτερες εκκινήσεις, 
βελτιωμένη κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές CO2. Το σύστημα ήπιας υβριδικής 
τεχνολογίας διατίθεται με το βενζινοκινητήρα 1.0 T-GDi με 120ps.

Full Hybrid
Το νέο KONA Full Hybrid χρησιμοποιεί το νέο βενζινοκινητήρα 1.6L και έναν 
ηλεκτροκινητήρα 43.5ps που τροφοδοτείται με ενέργεια από μία μπαταρία ιόντων 
λιθίου 1,56kWh. Η συνδυαστική ισχύς των 141ps και των 265Nm ροπής σας παρέχουν 
τη δύναμη που χρειάζεστε όποτε την χρειάζεστε. O συνδυασμός επιδόσεων και 
υβριδικής λειτουργίας με ηλεκτρισμό σημαίνει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε 
εξαιρετική οδηγική εμπειρία με χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές 
καυσαερίων.

Τεχνολογία SmartStream CVVD
Με την καινοτόμο τεχνολογία CVVD (Διαρκώς Μεταβαλλόμενη Διάρκεια Βύθισης 
των Βαλβίδων), η Hyundai λύνει έναν μηχανολογικό γρίφο 133 ετών και επιτρέπει 
στους Turbo βενζινοκινητήρες της να προσανατολίζονται τόσο σε ενισχυμένες 
επιδόσεις, όσο και σε μεγαλύτερη οικονομία και φιλικότητα στο περιβάλλον, ανάλογα 
με τις προθέσεις του οδηγού.
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Καινοτόμο, «έξυπνο» μηχανικό κιβώτιο

To καινούργιο ευφυές 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο Intelligent 
Manual Transmission - (iMT) που εξοπλίζει τα ΚΟΝΑ 48V Hybrid 
διαθέτει ηλεκτρονικό πεντάλ-συμπλέκτη (e-clutch) με το οποίο 
αποφεύγεται το κατά λάθος σβήσιμο του κινητήρα κατά την 
εκκίνηση, ενώ όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι από το γκάζι κατά 
την οδήγηση, ο κινητήρας αποσυνδέεται από το κιβώτιο, 
επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να εισέλθει σε λειτουργία 
ρολαρίσματος (coasting) και να εξοικονομεί καύσιμο.

Νέοι κινητήρες με τεχνολογία SmartStream CVVD

Όλοι οι Turbo βενζινοκινητήρες του νέου ΚΟΝΑ ενσωματώνουν 
την επαναστατική νέα τεχνολογία SmartStream CVVD, η οποία 
ελέγχει τη διάρκεια βύθισης των βαλβίδων, προσαρμόζοντας την 
ταχύτητα και την διάρκεια της καύσης ανάλογα με τις οδηγικές 
απαιτήσεις. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, καθώς και στο σύστημα 
48V Hybrid, το νέο Hyundai ΚΟΝΑ έχει εντυπωσιακά μειωμένη 
κατανάλωση και εκπομπές καυσαερίων έως και 21% στον 
ισχυρότερο κινητήρα του. 

Εξηλεκτρισμός και Turbo σε ευφυή συνδυασμό.
Το νέο ΚΟΝΑ 48V Hybrid Turbo.

Σύστημα 48V Hybrid

Εξοικονομήστε καύσιμο και μειώστε τις εκπομπές ρύπων με το 48V Hybrid σύστημα του νέου ΚΟΝΑ. Αυτό υποστηρίζει τον κινητήρα 
καύσης με επιπλέον ροπή κατά την επιτάχυνση, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και το βαθμό επιτάχυνσης. Η 
κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 του κινητήρα βελτιώνονται σημαντικά. Το υβριδικό σύστημα είναι επίσης εξαιρετικό για 
την κυκλοφορία στην πόλη, καθώς υποστηρίζει τον κινητήρα καύσης με ταχύτερες και πιο ομαλές επανεκκινήσεις μετά από στάσεις, 
για πρόσθετη οικονομία καυσίμου. Μία  μίζα – γεννήτρια Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) – ανακτά την κινητική ενέργεια στο 
φρενάρισμα, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει στη μπαταρία 48V για μετέπειτα χρήση. Το 48V Hybrid σύστημα 
συνδυάζεται με τον κινητήρα Turbo βενζίνης 1.0lt 120ps και διατίθεται με 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (7DCT) ή με ένα νέο, 
6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο Intelligent Manual Transmission (iMT).
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Βραβευμένη υβριδική τεχνολογία. 
Το νέο ΚΟΝΑ Full Hybrid 141ps.

Η πλήρης υβριδική τεχνολογία γίνεται 
επιτέλους απολαυστική.

Προηγμένη, πλήρως υβριδική τεχνολογία.

Το ανανεωμένο KONA Full 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 καμία διαδικασία φόρτισης.

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.

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. 

Τεχνολογίες Προνοητικής Οικονομίας (ECO-DAS)

Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συναντά την πλήρη υβριδική τεχνολογία.

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. Η ακαριαία 
επιτάχυνση, η άμεση σύνδεση με τον κινητήρα, η οικονομία καυσίμου και η απόκριση ενός χειροκίνητου κιβωτίου 
μετάδοσης συναντούν την άνεση ενός αυτόματου. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά προφίλ 
οδήγησης: ECO για μειωμένους ρύπους και κατανάλωση, NORMAL για καθημερινή οδήγηση και SPORT για γρήγορες 
διαδρομές. Το ηλεκτρονικό χειρόφρενο είναι εργονομικά τοποθετημένο ακριβώς δίπλα στο λεβιέ ταχυτήτων.

Χειριστήρια Αλλαγής Ταχυτήτων στο Τιμόνι (Paddle Shifters)
Θέλετε τον απόλυτο έλεγχο; Επιλέξτε το προφίλ οδήγησης SPORT και χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια σειριακής 
αλλαγής ταχυτήτων χωρίς να αφήσετε τα χέρια σας από το τιμόνι. Η συγκίνηση της οδήγησης βρίσκεται στα 
ακροδάκτυλά σας!
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Ζάντες και ελαστικά.
Το νέο KONA διατίθεται τώρα με μία σειρά κομψών ζαντών αλουμινίου νέας σχεδίασης 16’’, 17’’ και δίχρωμων 18’’, που ολοκληρώνουν 
το δυναμικό του προφίλ.

Ζάντες αλουμινίου 17” Ζάντες αλουμινίου 18” 

Ζάντες αλουμινίου 18’’ (Full Hybrid) Ζάντες αλουμινίου 18’’ (N Line)Ζάντες αλουμινίου 16’’ (Full Hybrid)

Ζάντες αλουμινίου 16” 

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο KONA, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω 
σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο  www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/

NEXENTIRE 18060

C1205/60R16 92 H

69 dB

NEXENTIRE 16631

C1215/55R17 94 V

70 dB

Continental 0311778

C1235/45 R 18 94 V

71 dB

NEXENTIRE 18060

C1205/60R16 92 H

69 dB

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation ENERGY SAVER+

Tyre type identifier 001258

Tyre size designation 205/60R16

Load-capacity index 92

Speed category symbol H

Fuel efficiency class B

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 70

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 20/11

Date of end of production

Load version SL

Additional information 205/60 R16 92H TL ENERGY SAVER+ GRNX MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4

Tyre type identifier 359477

Tyre size designation 225/45R18

Load-capacity index 91

Speed category symbol W

Fuel efficiency class D

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 70

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 39/15

Date of end of production

Load version SL

Additional information 225/45 ZR18 91W TL PILOT SPORT 4 MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PRIMACY 4 S1

Tyre type identifier 374250

Tyre size designation 215/55R17

Load-capacity index 94

Speed category symbol V

Fuel efficiency class A

Wet grip class B

External rolling noise class B

External rolling noise value 69

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 40/17

Date of end of production

Load version SL

Additional information 215/55 R17 94V TL PRIMACY 4 S1 MI
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Εξωτερικά χρώματα ΚΟΝΑ N Line. Εξωτερικά χρώματα ΚΟΝΑ & ΚΟΝΑ Full Hybrid.

Jungle Green Pearl (Y7H)

Atlas White (SAW)

Surfy Blue Metallic (V7U)

Dark Knight Gray Pearl (YG7)

Cyber Gray Metallic (C5G)

Phantom Black Pearl (MZH)

Galactic Gray Metallic (R3G)

*Απλά χρώματα *Απλά χρώματα 

Dive Blue (UTK)*

Διαστάσεις.

2.600mm
4.205mm

1.565mm

2.600mm
4.215mm

1.575mm

1.800mm1.800mm

Atlas White (SAW) Cyber Gray Metallic (C5G) Galactic Gray Metallic (R3G)

Jungle Green Pearl (Y7H) Dark Knight Gray Pearl (YG7) Phantom Black Pearl (MZH) Dive Blue (UTK)*

Surfy Blue Metallic (V7U) Ignite Red (MFR)* Pulse Red Pearl (Y2R) Ignite Red (MFR)* Pulse Red Pearl (Y2R)
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Κινητήρες 120ps 6MT 120ps iMT 48V Hybrid
Καύσιμο Αμόλυβδη Βενζίνη 48V HYBRID Αμόλυβδη Βενζίνη
Κυβισμός (κ.ε.) 998 998
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 6 6
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) 120 / 6.000 120 / 6.000
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 172 / 1.500-4.000 172 / 1.500-4.000
Διάμετρος x Διαδρομή 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0
Εκκεντροφόροι DOHC CVVD DOHC CVVD
Αριθμός βαλβίδων 12 12
Μετάδοση χρονισμού Καδένα Καδένα
Σύστημα ISG (Stop & Start) Standard Standard
Μπαταρία - Ηλεκτροκινητήρας Υβριδικών Συστημάτων
Τύπος ηλεκτροκινητήρα - MHSG
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) - 12
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm) - 55
Τύπος Μπαταρίας - Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση Μπαταρίας (V) - 48V
Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh] - 0,44
Eγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης - Μη υψηλής τάσης
Ισχύς εξόδου (KW) - -
Συνδυαστικά Κινητήρων (Εσωτερικής καύσης + ηλεκτροκινητήρας)
Μέγιστη ισχύς (ps) - -
Μέγιστη ροπή (Nm) - -
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) με ελικοειδή  
ελατήρια, και αμορτισέρ αερίου

Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι 
Πίσω σύστημα πέδησης Δίσκοι
Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 1.237-1.359 1.265-1.387
Χώρος αποσκευών VDA (lt) 374 361
Χώρος αποσκευών VDA (lt) με διπλωμένα καθίσματα 1.156
Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 50
Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα 600 / 1.200 600 / 1.200
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά
Γωνία προσέγγισης (˚) 17 17
Γωνία ράμπας (˚) 16 16
Γωνία φυγής (˚) 29 29
Απόσταση από το έδαφος (mm) 170 170
Σύστημα τετρακίνησης
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 ESP - -
4Χ2 DCT Drive/Traction Mode Select: Σύστημα επιλογής εδάφους (Πάγος, Χιόνι, Άμμος, Λάσπη) για βελτιωμένη πρόσφυση - -
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) 181 180
0-100 km/h (sec) 11,5 11,9
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) 0,33
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase 6,8-7,2 7,0-7,3
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase 5,2-5,8 5,2-5,8
Κατανάλωση καυσίμου High Phase 4,8-5,1 4,7-5,3
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase 6,2-6,6 5,7-6,6
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος 5,7-6,0 5,4-6,1
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* 128-137 124-139
Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ 1 / 15.000 1 / 15.000

120ps 7DCT 198ps 7DCT 198ps 4WD 7DCT KONA 1.6 141ps 6-DCT Full Hybrid
Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη Αμόλυβδη Βενζίνη

998 1.598 1.598 1.580
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη Αυτόματο διπλού συμπλέκτη Αυτόματο διπλού συμπλέκτη Αυτόματο διπλού συμπλέκτη

7-DCT 7-DCT 7-DCT 6-DCT
120 / 6.000 198 / 6.000 198 / 6.000 105 / 5.700

200 / 2.000-3.500 265 / 1.600-4.500 265 / 1.600-4.500 147 / 4.000
71,0 x 84,0 75,6 x 89,0 75,6 x 89,0 72,0 x 97,0

DOHC CVVD DOHC CVVD DOHC CVVD D-CVVT
12 16 16 16

Καδένα
Standard

- - - Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
- - - 32 (43,5ps)
- - - 170
- - - Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
- - - 240V
- - - 1,56
- - - 8 έτη / 160.000 χλμ
- - - 42

- - - 141
- - - 256

Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο,  
αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης

Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) με ελικοειδή  
ελατήρια και αμορτισέρ αερίου

Πολλαπλών συνδέσμων (Multi-Link) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο  
και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης

Αεριζόμενοι δίσκοι
Δίσκοι

1.267-1.308 1.320-1.429 1.395-1.504 1.376-1.453
374 374 361 374

1.156
50 38

600 / 1.200  600 / 1.250  600 / 1.250 600 / 1.300, με επιλεγμένη την προκαλωδίωση

17 17 17 17
16 16 16 16
29 29 29 29
170 170 170 165

- - ● -

- - ● -
● ● - -

Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα
5,3 5,2

182 210 210 161
11,0 7,7 8,1 11,3

0,33 0,31

7,1-7,4 8,0-8,6 9,2-9,3 4,5-5,0
5,6-5,7 5,9-6,4 6,7-7,0 4,2-4,7
4,9-5,1 5,2-5,7 5,9-6,2 4,5-4,8
6,2-6,5 6,6-7,0 7,4-7,7 6,0-6,4
5,8-6,0 6,3-6,7 7,0-7,3 5,0-5,4
132-137 142-152 160-167 114-122

1 / 15.000 1 / 15.000 1 / 15.000 1 / 15.000
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Κορυφαία Εγγύηση, Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Η πιο πολυβραβευμένη σχεδίαση SUV, με τις πληρέστερες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού.
Το Hyundai ΚΟΝΑ φέρει βαριά κληρονομιά διακρίσεων από τους σχεδιαστικούς θεσμούς iF Design, Red Dot, Good Design Awards, 
IDEA, αλλά και τεχνολογικές βραβεύσεις στις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες του. Στη νέα σχεδιαστική του εκτέλεση, η πεντάστερη 
ασφάλειά του συνοδεύεται από ασυναγώνιστη γκάμα κινητήριων τεχνολογιών, περιλαμβάνοντας Turbo, 48V Hybrid Turbo,  
Full Hybrid και Electric, ενώ φυσικά διατίθεται και η έκδοση πολύ υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή Ν. 

Κάθε νέο Hyundai θωρακίζεται με την κορυφαία στην αγορά πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση 
ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας:

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

Σήμερα η Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που ήδη παράγει σε  
μαζική κλίμακα παραγωγής όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης (από 48V 
υβριδικά, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, έως και υδρογονοκίνητα 
αυτοκίνητα, που αντί καυσαερίου εκπέμπουν... καθαρό νερό). Το 2020 συμπλήρωσε 30 χρόνια  
συστηματικής επένδυσης στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση.

H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Ταυτόχρονα όμως  
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία πενταετία: 

• Η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας βραβεύει τη Hyundai μέσα 
στις 3 καλύτερες, σε σύνολο 25 μαρκών αυτοκινήτου, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Στην JD Power  
Γερμανίας η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στην πρώτη 3άδα τo 2019. 

• H ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας το 2017 ανέδειξε τη Hyundai No 2  
ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες. Στις ΗΠΑ η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στις  

3 καλύτερες, ανάμεσα στις 32 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου, σταθερά τα έτη 2017, 2018 και 2019. 

• Η Hyundai στέφεται “Κατασκευαστής της Χρονιάς” το 2018 από το BBC TopGear Magazine και το 2019 από τα βρετανικά 
Automotive Management Awards. Δύο έτη νωρίτερα το AutoBild Quality Report Γερμανίας αναδεικνύει τη Hyundai No 1 ανάμεσα 
στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου. Την ίδια χρονιά, όπως και το 2019, η Hyundai βραβεύεται για τις καινοτομίες της  
από το γερμανικό θεσμό Automotive Innovations Awards.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.

Η Hyundai τα τελευταία 7 
συνεχόμενα έτη συγκαταλέ-
γεται στις 40 ισχυρότερες σε 
αξία Μάρκες στον πλανήτη, 
ανάμεσα σε όλες τις κατηγο-
ρίες προϊόντων και υπηρεσι-

ών, σύμφωνα με το θεσμό Best Global Brands 
της Interbrand. Πρόκειται για μία καταξίωση
που αντανακλά όχι μόνο τη σημερινή καλή της 
φήμη, αλλά και τις θετικές προσδοκίες που 
δημιουργούν οι καινοτομίες και τα νέα μοντέ-
λα για το μέλλον της Μάρκας.

Συμμετέχουμε στα απαιτητι-
κότερα πρωταθλήματα αγωνι-
στικής οδήγησης στον κόσμο, 
κερδίζοντας πολύτιμη τεχνο-
γνωσία που μεταφέρουμε στα 
εμπορικά μας μοντέλα. 
Είμαστε υπερήφανοι για την 

κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
WRC το 2019 και το 2020 και φυσικά για την πο-
λυβραβευμένη σειρά μοντέλων υψηλών επιδό-
σεων με την υπογραφή “N”. 

Σχεδιάζουμε τα μοντέ-
λα μας, με το απαιτη-
τικό στοίχημα να συν-
δυάζουν διαχρονική 
καλαισθησία με εργο-
νομία. Ένα καλοσχεδια- 
σμένο και εργονομικό 

αυτοκίνητο προσφέρει ομορφότερη καθημερι-
νότητα, αλλά και καλύτερη μεταπωλητική αξία. 
Το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας 
αντανακλάται στις διαρκείς βραβεύσεις των μο-
ντέλων Hyundai, με αποκορύφωμα τη βράβευ-
ση της Hyundai στα Red Dot Design Awards ως 
Brand of the Year 2018 από όλες τις κατηγορίες.

MOTORSPORT
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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.


