
KONA N



       Γεννήθηκε 
στο Namyang.
Τελειοποιήθηκε  
στο Nürburgring.

Το 2017, το βραβευμένο i30 N σηματοδότησε την πρεμιέρα της νέας σειράς υψηλών 
επιδόσεων Hyundai N – την ίδια χρονιά που το βραβευμένο KONA έφερε 
ανακατατάξεις στην αγορά των compact SUV. Σήμερα, με υπερηφάνεια σας 
παρουσιάζουμε τον επόμενο σταθμό σε αυτό το ταξίδι της μάρκας: το νέο KONA N. 
Mαζί με το ανανεωμένο i30 N και το νέο i20 Ν, αποτελούν μέλη μιας εντυπωσιακής 
οικογένειας οχημάτων υψηλών επιδόσεων που είναι απολαυστικά στην οδήγηση, 
συνδυάζοντας καθημερινή χρηστικότητα και αγωνιστικές επιδόσεις.
Το N συμβολίζει το Namyang, την έδρα του παγκόσμιου κέντρου Έρευνας 
& Ανάπτυξης της Hyundai στην Κορέα. Ταυτόχρονα, συμβολίζει το θρυλικό  
Nürburgring, μία από τις πιο απαιτητικές πίστες στον κόσμο όπου δοκιμάζονται και 
τελειοποιούνται τα μοντέλα Hyundai N. Όμως το λογότυπο Ν, συμβολίζει επίσης 
την διπλή στροφή «σικέιν», ένα σημείο αναφοράς στις αγωνιστικές πίστες όπου 
δοκιμάζεται η πραγματική οδηγική αρετή κάθε αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων.
Τα αυτοκίνητα Hyundai N ενσωματώνουν τη μεγάλη εμπειρία της Hyundai από τον 
μηχανοκίνητο αθλητισμό και είναι σχεδιασμένα για να κάνουν την καρδιά να χτυπά 
πιο δυνατά, προσφέροντας τη γνήσια χαρά της οδήγησης.
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Επιτέλους, ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που μπορεί να απολαύσει 
όλη η οικογένεια. Μέσα από έναν εκρηκτικό συνδυασμό πολυεπίπεδης 
άνεσης, δυναμικών επιδόσεων και αγωνιστικής ευελιξίας, το νέο KONA N 
απευθύνεται στους λάτρεις των αποδράσεων και τους φίλους της 
αγωνιστικής οδήγησης. Με το αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη υγρού τύπου N DCT και τον κινητήρα Flat Power ισχύος 280 PS,    
δεν μπορεί να απαρνηθεί το DNA του: είναι ένα αυθεντικό μοντέλο “N”. 
Όποιο κι αν είναι το πάθος σας, αυτό το υψηλών επιδόσεων SUV έχει όλα 
τα προσόντα για να σας προσφέρει μία νέα μορφή οδηγικής συγκίνησης.

Υπερβαίνοντας
τα όρια ενός SUV.
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Για πρώτη φορά, το τμήμα Hyundai N και το Hyundai Design Center 
συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ενός αμαξώματος τύπου SUV – συνδυάζοντας 
τη βραβευμένη σχεδίαση του KONA με στιλιστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες 
από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, χαρακτηριστικά κοινά σε όλα τα μοντέλα Ν 
υψηλών επιδόσεων. Σχεδιαστικά στοιχεία της αγωνιστικής οδήγησης, χρωματικές 
λεπτομέρειες στο αμάξωμα και σφυρήλατοι τροχοί 19” αναδεικνύουν τη 
στιβαρότητα και την αυτοπεποίθηση του KONA N. Η πρόσθια όψη με την 
αποκλειστική μάσκα N και την ειδική σχεδίαση πλέγματος, ‘δένει’ με τους 
χαρακτηριστικούς προβολείς LED του KONA που κοσμούνται με μαύρο αθλητικό 
περίγραμμα, γνώριμο σε όλα τα μοντέλα N. Η φαρδιά, χαμηλή εισαγωγή αέρα 
κυριαρχεί στον μυώδη εμπρός προφυλακτήρα, θυμίζοντας άτρακτο αεροσκάφους, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχει την πολυπόθητη ψύξη του κινητήρα κατά τη διάρκεια των 
συναρπαστικών στιγμών οδήγησης. Η σπορ σιλουέτα του KONA N αναδεικνύεται 
από το χαμηλωμένο αμάξωμα, τα αποκλειστικά μαρσπιέ με ανάγλυφο λογότυπο N 
και κόκκινη χαρακτηριστική γραμμή.

Αυτοπεποίθηση
χωρίς 
συμβιβασμούς.
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Ο δυναμικός πίσω προφυλακτήρας του KONA N συνδέεται αρμονικά με τις προστατευτικές επενδύσεις που φέρουν το χρώμα του 
αμαξώματος. Μία κόκκινη χαρακτηριστική γραμμή πλαισιώνει τις δύο μεγάλες στρογγυλές απολήξεις εξάτμισης, τονίζοντας τη σπορ 
εμφάνιση του πίσω τμήματος. Η μεγάλη αεροτομή οροφής διπλής πτέρυγας, παρέχει πρόσθετη αεροδυναμική πίεση, διασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες για αμάξωμα τύπου SUV. Επίσης φέρει το εμβληματικό, τριγωνικό τρίτο φως 
φρένου που διακρίνει και τα υπόλοιπα μοντέλα N.

Οι δύο μεγάλες απολήξεις εξάτμισης προσθέτουν ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο στην 
εμφάνιση υψηλών επιδόσεων. Ανάλογα με το drive mode που επιλέγετε, ο ήχος που 
παράγεται μπορεί να ξεκινά από ένα ισχυρό, μπάσο κροτάλισμα, μέχρι τον βρυχηθμό και 
τα συναρπαστικά σκασίματα ενός γνήσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Τα σπορ διαπιστευτήρια του KONA N αναδεικνύονται περαιτέρω με τις σφυρήλατες ζάντες 
αλουμινίου 19” που συνδυάζονται με κόκκινες δαγκάνες φρένων N. Τα ελαστικά υπέρ-
υψηλών επιδόσεων (Ultra High Performance) Pirelli P-Zero φέρουν περήφανα τα αρχικά 
“HN”, που υποδηλώνουν τον αποκλειστικό σχεδιασμό τους για τα μοντέλα Hyundai N.

Δυναμική παρουσία.
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Αγωνιστικές 
επιδόσεις στον 
δρόμο – και εκτός 
δρόμου.
Καταρρίπτοντας με μαεστρία το μύθο ότι τα SUV υστερούν σε οδηγική απόλαυση, το KONA N είναι 
ένα ιδιαίτερα ελκυστικό SUV με το επίπεδο επιδόσεων ενός hot hatch. Η συναρπαστική ισχύς του, 
συνδυάζεται με μία απολαυστική συμπεριφορά που προσφέρει αγωνιστικές επιδόσεις σε κάθε 
ελιγμό. Ο κινητήρας 2.0 T-GDI προσφέρει γραμμική ισχύ (Flat Power) που εξασφαλίζει υψηλή 
απόκριση και βέλτιστη επιτάχυνση στον δρόμο και στην πίστα με ισχύ 280 PS, ροπή 392 Nm και 
τελική ταχύτητα 240 km/h. Με εκρηκτική ρεπρίζ 80-120 km/h σε 3,5 δευτερόλεπτα, το KONA N 
επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, με ενεργοποιημένο το Launch Control –
σύστημα που βελτιστοποιεί τον κινητήρα και τον έλεγχο πρόσφυσης για άμεση επιτάχυνση από 
στάση– θυμίζοντας επαγγελματικό αγωνιστικό αυτοκίνητο. Οι λάτρεις της οδήγησης θα 
εκτιμήσουν επίσης το N Power Sense Axle που, ακόμη και σε σκληρές συνθήκες, προσφέρει μία 
διαισθητική οδηγική εμπειρία απαντώντας άμεσα στις εντολές στο τιμόνι. Το N Grin Control  
System προσφέρει πέντε προφίλ οδήγησης, με το ένα προφίλ να επιτρέπει ελεύθερη 
παραμετροποίηση. Το Normal mode προσφέρει άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις με τα παιδιά 
στα πίσω καθίσματα – αλλά όταν επιλέγετε N mode, αυτό το SUV μπορεί να μεταμορφωθεί στο 
απόλυτο, αγωνιστικό και ελκυστικό SUV. Καλή διασκέδαση!
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Το KONA N εφοδιάζεται με το N DCT – ένα υψηλών επιδόσεων αυτόματο 8-τάχυτο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη υγρού τύπου που προσφέρει ακριβείς, άμεσες αλλαγές 
σχέσεων, τόσο στο αυτόματο όσο και στο σειριακό πρόγραμμα. Απολαύστε 
ταχύτερες αλλαγές και αυξημένη επιτάχυνση. Για μεγαλύτερη απόλαυση, μπορείτε 
να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα από τον επιλογέα ταχυτήτων ή από τα paddle 
shifters του τιμονιού, βιώνοντας έτσι πιο αγωνιστική αίσθηση στην καθημερινή 
οδήγηση. Όταν αλλάζετε σχέσεις με τον επιλογέα, θα ενθουσιαστείτε από τη 
χαρτογράφηση αλλαγών η οποία βασίζεται στην εμπειρία μας στο μηχανοκίνητο 
αθλητισμό TCR: για να κατεβάσετε σχέση ταχυτήτων, πιέστε μπροστά, ενώ για να 
ανεβάσετε, τραβήξτε πίσω.
Το N DCT είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του 8-DCT, που ενσωματώνει πληθώρα 
βελτιώσεων στην αντοχή του, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τις εκτεταμένες 
απαιτήσεις των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Η μονάδα ελέγχου μετάδοσης έχει 
παραμετροποίηση N, με ταχύτερη λειτουργία και μια σειρά αποκλειστικών 
χαρακτηριστικών. Το κιβώτιο είναι υγρού τύπου, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται 
βαλβολίνη για την ψύξη των εξαρτημάτων του συμπλέκτη, που δημιουργεί 
λιγότερη τριβή και επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερης ροπής στους τροχούς.

Η χαρά της 
οδήγησης.
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Νέα χαρακτηριστικά. 
Περισσότερες 
συγκινήσεις. 
Το N DCT σας προσφέρει τρεις νέες λειτουργίες υψηλών επιδόσεων N για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση: N 
Grin Shift, N Power Shift και N Track Sense Shift.

N Grin Shift.
Τεχνολογία που φέρνει περισσότερο χαμόγελο στο πρόσωπό σας! Απελευθερώστε όλες τις επιδόσεις N για 20 
δευτερόλεπτα με το ειδικό πλήκτρο Ν Grin Shift (NGS) που βρίσκεται στο τιμόνι. Απολαύστε μέγιστη ροπή και 
επιτάχυνση, τον απόλυτο ήχο της εξάτμισης και μία αίσθηση ώθησης όταν ανεβάζετε σχέσεις. Προσωρινά μεταβάλλει 
τη χαρτογράφηση αλλαγών, επιλέγοντας τη μικρότερη δυνατή σχέση για μέγιστο διάστημα λειτουργίας στις 
υψηλότερες στροφές.  Ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης σας δείχνει τα δευτερόλεπτα που απομένουν με ενεργή 
λειτουργία μέγιστης ισχύος. 

N Power Shift.
Βιώστε την οδηγική συγκίνηση με μία δυναμική “αίσθηση ώθησης” στο ανέβασμα των σχέσεων. Το N Power Shift 
ενεργοποιείται όταν πατάτε το γκάζι πάνω από 90% και εκμηδενίζει την όποια μείωση της ροπής κατά το ανέβασμα, 
ώστε να μεταδοθεί μέγιστη κινητήρια δύναμη στους τροχούς.

N Track Sense Shift.
Ενεργοποιείται όταν αναγνωρίσει οδήγηση σε πίστα. Παρακολουθεί τον τρόπο που οδηγείτε και στην συνέχεια 
επιλέγει ευφυώς την κατάλληλη σχέση μετάδοσης σε κάθε τμήμα του δρόμου για βέλτιστη απόδοση, ώστε εσείς να 
είστε πλήρως συγκεντρωμένοι στον δρόμο μπροστά – όπως ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Το αυτοκίνητο 
ανιχνεύει την πίστα και επιλέγει τη σωστή ταχύτητα για την είσοδο στη στροφή ενώ ακόμα φρενάρει, ενώ στη 
συνέχεια παραμένει έτοιμο για άμεση επιτάχυνση κατά την έξοδο. 
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Για εκπληκτική συμπεριφορά στις στροφές, το KONA N εφοδιάζεται με το N Corner Carving Differential,  
ένα ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό που έχει ρυθμιστεί ειδικά για το KONA N σε πολυάριθμους γύρους στο  
Nürburgring. Σε αγωνιστική οδήγηση, ο οδηγός θέλει μπαίνοντας σε μία στροφή να φρενάρει όσο το δυνατό  
πιο αργά και με ασφάλεια. Με το KONA N, μπορείτε να φρενάρετε στο όριο με αυτοπεποίθηση, χάρη στο 
αναβαθμισμένο σύστημα προ-φόρτισης φρένων (pre-fill braking). Τα υλικά τριβής στα φρένα, μαζί με τους 
μεγαλύτερους εμπρός και πίσω δίσκους, βοηθούν στη μεγιστοποίηση της θερμικής αντοχής. Και για μεγαλύτερη 
απόδοση σε ακραίες οδηγικές συνθήκες, η δομή αμαξώματος του KONA N έχει ενισχυθεί με επιπλέον σημεία 
συγκόλλησης και βελτιωμένα σημεία ανάρτησης. Σφυρήλατοι τροχοί και αλουμινένια ακραξόνια ολοκληρώνουν  
την ιδανική διάταξη για ένα SUV υψηλών επιδόσεων. 

Για να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε την απόδοση της οδήγησής σας, το Performance Driving Data System σας επιτρέπει να προβάλλετε δεδομένα από 
τους αγωνιστικούς γύρους στην εργονομική οθόνη αφής 10,25”. Τα οδηγικά δεδομένα περιλαμβάνουν: ιπποδύναμη, ροπή, πίεση υπερπλήρωσης και φορτία G 
καθώς και χρονόμετρο γύρου και επιτάχυνσης. 

Κορυφαία επιδεξιότητα στις στροφές.
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Πραγματικός αθλητής, το KONA N υπερβαίνει τα όρια ενός 
συνηθισμένου SUV. Σπορ και προηγμένο, στρίβει ταχύτατα στις 
στροφές μιας πίστας, ενώ παράλληλα συνδυάζει εντυπωσιακή 
επιτάχυνση, δυναμική ευελιξία και πρακτικότητα στην 
καθημερινή χρήση. Στο ευρύχωρο cockpit, όλες οι λειτουργίες –
από τον ήχο της εξάτμισης μέχρι την ακαμψία της ανάρτησης– 
βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό σας, κυριολεκτικά στις άκρες των 
δακτύλων σας.

Περισσότερη 
απόλαυση ανά 

χιλιόμετρο.
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Cockpit υψηλών επιδόσεων. N Grin Control System.
Το κομψό, σπορ εσωτερικό του είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τον έλεγχο και την άνεση. Χάρη στην οδηγοκεντρική εργονομία του, 
απολαμβάνετε πλήρη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση. Το KONA N εφοδιάζεται με νέα οθόνη πολυμέσων και συνδεσιμότητας 10.25” 
με ειδικό μενού Ν, καθώς και με πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, επίσης 10,25", με αποκλειστικό N σύστημα απεικόνισης 
εμπνευσμένο από racing games όταν επιλεχθεί προφίλ οδήγησης N ή Sport. Οι ενδείξεις αλλαγών σχέσεων που προβάλλονται στον 
ψηφιακό πίνακα οργάνων υποστηρίζουν την αγωνιστική οδήγηση στην πίστα, ενώ η κόκκινη περιοχή με LED στο στροφόμετρο 
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του λαδιού του κινητήρα. 
Το δερμάτινο τιμόνι N φέρνει τον έλεγχο όλων των λειτουργιών στα ακροδάκτυλά σας: Με τα ειδικά ενσωματωμένα πλήκτρα N, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε άμεσα το αγαπημένο σας προφίλ οδήγησης (drive mode), ενώ το μεγάλο κόκκινο πλήκτρο NGS είναι 
έτοιμο να απελευθερώσει την εκρηκτική απόλαυση N Grin Shift.  

Απολαύστε περισσότερα χαμόγελα ανά χιλιόμετρο. Πατώντας ένα πλήκτρο, το Σύστημα Ελέγχου N Grin σας δίνει τη δυνατότητα 
επιλογής πέντε διαφορετικών προφίλ οδήγησης (drive modes), ανάλογα με τη διάθεσή σας. Τα διαφορετικά προφίλ μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους απόκρισης του κινητήρα, το ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό 
περιορισμένης ολίσθησης (N Corner Carving Differential), τον ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας (ESC), τον μεταβλητό ήχο της 
εξάτμισης και το σύστημα διεύθυνσης, βελτιστοποιώντας τα για μία ποικιλία οδηγικών συνθηκών. 

Προορισμός σας είναι η πίστα; Ή απλά πηγαίνετε στη δουλειά διαλέγοντας την αγαπημένη σας διαδρομή με τις στροφές;
Ανάλογα με τη διάθεσή σας και τις οδικές συνθήκες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα  σε 5 προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, 
Sport, N και N Custom. Στη λειτουργία Ν Custom μπορείτε να εξατομικεύσετε το σετάρισμά σας επιλέγοντας διαφορετική 
συμπεριφορά για καθένα από τα προαναφερθέντα συστήματα μέσω ενός “διαγράμματος ιστού αράχνης” στην κεντρική 
οθόνη αφής.

Το τιμόνι N φέρνει όλες τις σπορ λειτουργίες στις 
άκρες των δακτύλων σας. Επιλέξτε προφίλ οδήγησης 
(Drive Mode) για περισσότερη απόλαυση πιέζοντας 
ένα πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο N Grin Shift (ΝGS) 
για μέγιστες επιδόσεις.
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Πάρτε θέση στο απαράμιλλο cockpit του KONA N και θα νιώσετε αμέσως την αγωνιστική καταγωγή 
του. Τα μοναδικής σχεδίασης σπορ καθίσματα N σάς παρέχουν εξαιρετική πλευρική στήριξη και άνεση. 
Διακοσμούνται με το λογότυπο N και με εντυπωσιακά εξώρραφα Performance Blue, διαθέσιμα σε 
επένδυση υφάσματος, δέρματος ή σε συνδυασμό από suede και δέρμα. Ο εξειδικευμένος χαρακτήρας 
του εσωτερικού ενισχύεται με υλικά υψηλής ποιότητας και σπορ μεταλλικά πεντάλ. Το δερμάτινο 
τιμόνι N παρέχει εξαιρετική αίσθηση στο κράτημα, αλλά και άμεση πρόσβαση σε χαρακτηριστικά 
όπως τα χειριστήρια αλλαγών ταχυτήτων (paddle shifters), τα δύο N πλήκτρα με δυνατότητα 
παραμετροποίησης, όπως ασφαλώς και το πλήκτρο N Grin Shift. Η Performance Blue χαρακτηριστική 
ραφή κοσμεί με εντυπωσιακές πινελιές τα καθίσματα, το τιμόνι, τον επιλογέα ταχυτήτων και τη λαβή 
του χειροφρένου, χαρίζοντας στο εσωτερικό μία ατμόσφαιρα γεμάτη καλαισθησία και δυναμισμό.

H σπορ πλευρά της άνεσης. 
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Συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τις επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου με την πρακτικότητα ενός compact SUV, 
το KONA N διαθέτει ευρύχωρη καμπίνα και χώρο αποσκευών που το καθιστούν κατάλληλο για τις 
απαιτήσεις της πραγματικότητας. Σχεδιασμένο για να υποστηρίξει όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της πολυάσχολης ζωής σας, το KONA N προσφέρει άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το 
ασυμβίβαστο, συμπαγές hot SUV προσφέρει εξαιρετικό χώρο αποσκευών 361 λίτρων, ενώ 
αναπροσαρμόζεται εύκολα, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων να συμβαίνει μέσα σε 
δευτερόλεπτα με ένα απλό άγγιγμα. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, έχετε έναν πλούσιο χώρο 
1.143 λίτρων, ιδανικό για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

Ευρυχωρία και ευελιξία SUV.
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Απολαύστε προηγμένες, έξυπνες τεχνολογίες με την οθόνη αφής 10,25" με περιεχόμενο Ν που σας 
προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε, σε μία μεγάλη οθόνη, όπως πλοήγηση, κατοπτρισμό οθόνης  
(smartphone mirroring) μέσω Apple CarPlay™ και Android Auto™. Η συνδεσιμότητα Hyundai Bluelink® 
σάς επιτρέπει να ελέγχετε το αυτοκίνητο με φωνητικές εντολές ή εξ αποστάσεως από το smartphone 
σας. Πέρα από τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά που μπορείτε  να ελέγχετε με το Bluelink app, 
περιλαμβάνει επίσης μία δωρεάν πενταετή συνδρομή LIVE Services, με πληροφορίες στάθμευσης και 
κυκλοφορίας καθώς και πληροφορίες για τις τιμές καυσίμου σε πραγματικό χρόνο, ώστε να βρίσκετε 
τις πιο συμφέρουσες τιμές για ανεφοδιασμό. 
Στην στάνταρ οθόνη πολυμέσων 10,25" μπορείτε επίσης να βλέπετε με υψηλή ευκρίνεια την εικόνα 
από την κάμερα οπισθοπορίας, που προβάλλει και δυναμικές γραμμές καθοδήγησης για να ελίσσεσθε 
με ακρίβεια κατά την όπισθεν.

Το Apple CarPlay™ είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το Android Auto™ είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Ασύρματη φόρτιση. Οθόνη αφής 10,25”.

Μείνετε συνδεδεμένοι.
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Hyundai Smart Sense.
Με το Hyundai Smart Sense, την δέσμη προηγμένων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας, το KONA N διατίθεται με μία εκπληκτική  
γκάμα υπερσύγχρονων συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης για πρόσθετη ξεγνοιασιά. Από αυτόματο φρενάρισμα για 
την αποφυγή συγκρούσεων και διατήρηση οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας, μέχρι ανίχνευση οχημάτων στο τυφλό σημείο, το 
KONA N σάς προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Forward Collision-Avoidance Assist-City (FCA).
Το σύστημα FCA σας προειδοποιεί και φρενάρει 
αυτόματα εάν ανιχνεύσει ξαφνικό φρενάρισμα από το 
προπορευόμενο όχημα ή εντοπίσει πεζούς ή δικυκλιστές 
στην πορεία σας.

Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA).
Ιδανικό για χώρους στάθμευσης. Όταν κινείστε με την 
όπισθεν σε χώρο στάθμευσης περιορισμένης ορατότητας, 
το σύστημα σας προειδοποιεί εάν πλησιάζουν οχήματα 
από το πλάι /πίσω με ένα οπτικό και ακουστικό σήμα.

Lane Following Assist (LFA).
Φροντίζει για την ασφάλειά σας. Όταν το σύστημα είναι 
ενεργοποιημένο, διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο της 
λωρίδας σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 200 km/h στον 
αυτοκινητόδρομο και σε αστικές διαδρομές.

Rear Seat Alert.
Το KONA N ‘θυμάται’ εάν ανοίξατε τις πίσω πόρτες του 
οχήματος πριν ξεκινήσετε. Αφού φτάσετε στον προορισμό 
σας θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο ταμπλό, συνοδεία ενός 
ηχητικού σήματος, για να ελέγξετε το πίσω κάθισμα.

Leading Vehicle Departure Alert (LVDA).
Αυτό το έξυπνο χαρακτηριστικό για οδήγηση στην πόλη 
ειδοποιεί τον οδηγό όταν το προπορευόμενο όχημα 
ξεκινά μετά από σύντομη στάση, όπως σε ένα φωτεινό 
σηματοδότη ή λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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 Keeping Assist (LKA).
Φροντίζει να διατηρεί το  όχημα στη λωρίδα του. Το LKA 
εκδίδει οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις σε 
περίπτωση παρέκκλισης από τη λωρίδα χωρίς 
ενεργοποίηση των φλας και ασκεί ροπή στο σύστημα 
διεύθυνσης για να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του.

High Beam Assist (HBA).
Aνιχνεύει επερχόμενα αλλά και προπορευόμενα οχήματα 
στην ίδια λωρίδα και αλλάζει σε μεσαία σκάλα φώτων. 
Όταν δεν υπάρχουν άλλα οχήματα, επαναφέρει τη μεγάλη 
σκάλα φώτων, μεγιστοποιώντας την εμβέλεια 
ορατότητας.

Smart Cruise Control (SCC).
Διατηρεί μία σταθερή απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα, μειώνοντας ή αυξάνοντας αυτόματα την ταχύτητα 
σύμφωνα με το προκαθορισμένο όριο. Το SCC ανιχνεύει 
πότε το προπορευόμενο όχημα φρενάρει ή σταματά και 
προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα ώστε να διατηρηθεί 
η απόσταση ασφαλείας.

Safe Exit Warning.
Χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ εκατέρωθεν του πίσω 
προφυλακτήρα για την ανίχνευση οχημάτων που 
πλησιάζουν από πίσω. Εάν ανιχνευτεί ένα όχημα τη 
στιγμή που ανοίγει η πόρτα, το σύστημα ενεργοποιεί μία 
ηχητική και μία οπτική προειδοποίηση στο ταμπλό.

Blind Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).
Αυξάνοντας την ασφάλεια σε συνθήκες πυκνής 
κυκλοφορίας, το BCA θα σας προειδοποιήσει και θα 
φρενάρει αυτόματα, ελέγχοντας και το τιμόνι, εάν 
ανιχνευτεί όχημα στο τυφλό σημείο σας τη στιγμή που 
ξεκινάτε να αλλάξετε λωρίδα.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW).
Συνεχής ενημέρωση για τα όρια ταχύτητας. Το σύστημα 
αναγνωρίζει πινακίδες ορίων ταχύτητας και προβάλλει 
όρια ταχύτητας και απαγορευτικά προσπέρασης σε 
πραγματικό χρόνο  στην οθόνη του συστήματος 
πλοήγησης και στην οθόνη TFT.
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Hyundai Bluelink®  
Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής.

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 στη διαδρομή.

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη 
στάθμευση (Last Mile Navigation).
Εάν πρέπει να παρκάρετε το KONA N 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 σάς 
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 – όλα 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 N 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 N, 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 N 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.

Οι υπηρεσίες Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο νέο KONA N, 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 κεντρική οθόνη 10,25" του νέου KONA N.

P
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Atlas White (SAW)

Performance Blue (SFB)

Cyber Gray Metallic (C5G)

Phantom Black Pearl (MZH) Dark Knight Gray Pearl (YG7)

Ο τύπος ελαστικών που φέρει το νέο KONA N, σύμφωνα  
με τις διαστάσεις της ζάντας και την εκάστοτε εργοστασιακή
διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζεται 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/

Ζάντες και ελαστικά.
Οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 19” του KONA N βελτιώνουν την οδική συμπεριφορά και την ελκτική πρόσφυση λόγω μείωσης μη 
αναρτώμενου βάρους. Συνδυάζονται με ελαστικά υπέρ-υψηλών επιδόσεων Pirelli P-Zero, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την 
οικογένεια Hyundai N, φέροντας τα αρχικά “HN”. Τα υψηλών επιδόσεων φρένα υιοθετούν δίσκους 18” μπροστά και 17” πίσω.

Το νέο KONA N διατίθεται σε 7 εξωτερικά χρώματα – μεταξύ των οποίων το Sonic Blue, η νέα αποκλειστική απόχρωση του hot SUV 
μας. Είναι μεταξύ λευκού και ανοιχτού γκρι με μια χροιά Performance Blue. Πρόσθετες κόκκινες πινελιές στο χαμηλότερο τμήμα του 
αμαξώματος -ή ασημί σε συνδυασμό με το Ignite Red χρώμα αμαξώματος- παραπέμπουν στο αγωνιστικό DNA της Hyundai.

Διαστάσεις.

Εξωτερικά χρώματα.

Ζάντες αλουμινίου 19” 

Ignite Red (MFR)

Sonic Blue (PYU)

2,600 mm
4,215 mm

1,579 mm
1,800 mm

1,
56

5 
m

m

1,575 mm
1,800 mm

PIRELLI 39862

C1235/40R19 96 Y XL

71 dB

173 mm
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Suede και δέρμα με ραφή Performance Blue.

Ύφασμα με ραφή Performance Blue. Δέρμα με ραφή Performance Blue.

Επενδύσεις εσωτερικού.
Το νέο KONA N διατίθεται με μαύρο εσωτερικό και μαύρη επένδυση οροφής. Μπορείτε να επιλέξετε από καθίσματα με υφασμάτινη ή 
δερμάτινη επένδυση, ή ένα συνδυασμό suede και δέρματος. Το εσωτερικό φέρει σπορ μεταλλικά πεντάλ και δυναμικές πινελιές με 
ραφή Performance Blue στα καθίσματα, το τιμόνι, τον επιλογέα ταχυτήτων και τα πάνελ θυρών.

Κινητήρες 2.0 lt Turbo 
Καύσιμο Αμόλυβδη Βενζίνη

Κυβισμός (κ.ε.) 1.998

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Αυτόματο DCT

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 8

Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) 280 / 5.500-6.000

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 392 / 2.100-4.700

Διάμετρος x Διαδρομή 86,0 x 86,0

Εκκεντροφόροι DOHC 

Αριθμός βαλβίδων 16

Μετάδοση χρονισμού Καδένα

Σύστημα ISG (Stop & Start) Standard

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) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης

Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι

Πίσω σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι

Βάρος - Χωρητικότητες
Καθαρό βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) 1.510-1.569

Μέγιστο μεικτό βάρος σε κιλά 2.010

Χώρος αποσκευών VDA (lt) 361

Χώρος αποσκευών VDA (lt) με διπλωμένα καθίσματα 1.143

Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 50

Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά
Γωνία προσέγγισης (˚) 17

Γωνία ράμπας (˚) 16

Γωνία φυγής (˚) 29

Απόσταση από το έδαφος (mm) 170

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού 

Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,3

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 240

0-100 km/h 5,5

Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) 0,33

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές  WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase 12,2

Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase 8,0

Κατανάλωση καυσίμου High Phase 7,3

Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase 8,5

Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος 8,5

Εκπομπές CO2 (g/km) Συνδυαστικός Κύκλος 194

Πρόγραμμα συντήρησης
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ 1 / 15.000

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai Smart Sense™  KONA N Performance Pack 280ps N-DCT
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112 ●
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2) ●
ESC & ABS ●
TPMS Αισθητήρας Χαμηλής Πίεσης Ελαστικών ●
Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας ●
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX με 3ο σημείο πρόσδεσης "Τop Τether" ●
Hyundai Smart SenseTM DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού ●
Hyundai Smart SenseTM LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας ●
Hyundai Smart SenseTM LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας ●
Hyundai Smart SenseTM LFA - Σύστημα  Διατήρησης στο μέσο της Λωρίδας ●
Hyundai Smart SenseTM FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης ●
Hyundai Smart SenseTM FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) ●
Hyundai Smart SenseTM FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) ●
Hyundai Smart SenseTM FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (αναγνώριση πεζών) ●
Hyundai Smart SenseTM FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων) ●
Hyundai Smart SenseTM HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα ●
Hyundai Smart SenseTM DBC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου ●
Hyundai Smart SenseTM MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας ●
Hyundai Smart SenseTM VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) ●
Hyundai Smart SenseTM HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων ●
Hyundai Smart SenseTM Rear Occupant Alert - Σύστημα Προειδοποίησης εγκατάλειψης προσώπου στο πίσω κάθισμα ●
Τεχνολογία και Εξοπλισμός Υψηλών Επιδόσεων “Ν”
Κινητήρας Flat Power (επίπεδη καμπύλη ροπής για αυξημένες επιδόσεις σε μεγαλύτερο εύρος στροφών) ●
N DCT - Αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη υγρού τύπου υψηλών επιδόσεων ●
Creep On/Off - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κύλισης οχήματος κατά την απεμπλοκή του πεντάλ φρένου ●
Ν Traction Mode - Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης σε ειδικές συνθήκες (Χιόνι, Βαθύ Χιόνι, Λάσπη, Άμμος) ●
N Grin Shift - Λειτουργία μέγιστης απόδοσης κινητήρα (overboost) ●
N Power Sense Axle - Ειδικός μπροστινός άξονας για μεγαλύτερη ακαμψία και ευστάθεια ●
N Track Sense Shift - Αναγνώριση οδήγησης σε πίστα για βελτιστοποίηση αλλαγών ταχυτήτων ●
N Power Shift - Λειτουργία βελτιστοποίησης επιτάχυνσης & επιπλέον ώθησης κατά το ανέβασμα σχέσης ●
N Grin Control System - Aνεξάρτητη ρύθμιση διαφορετικών προφίλ οδήγησης (Eco, Normal, Sport, N , N Custom) ●
Left foot braking (Brake Override System On/Off) - Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης γκαζιού και φρένου (αγωνιστική οδήγηση) ●
Rev Matching - Aυτόματη προσαρμογή στροφών του κινητήρα κατά το κατέβασμα ταχύτητας  ●
Launch Control - Έλεγχος βελτιστοποίησης επιτάχυνσης από στάση ●
Electronic Stability Control - Ρυθμιζόμενο Επίπεδο Ελέγχου Ευστάθειας (ESC Off / Normal / Sport) ●
Electronic Controlled Suspension - Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενες Αναρτήσεις για απόσβεση και μεταφορά βάρους  ●
N πίνακας οργάνων με μετρήσεις G, ροπής, ιπποδύναμης, χρονομέτρησης (lap/0-... timer) κ.ά. ●
R-MDPS - Σύστημα διεύθυνσης με μοτέρ υποβοήθησης ●
Ν Variable Valve Exhaust - Μεταβλητή Βαλβίδα Εξαγωγής (έλεγχος ήχου εξάτμισης / afterburn / bang) ●
N Shift timing indicator - Ένδειξη ιδανικής αλλαγής ταχύτητας ●
N Corner Carving Differential - Ηλεκτρονικό Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης ●
Αποσβεστήρες αναρτήσεων εμπρός και πίσω τροχών υψηλών επιδόσεων ●
Άνεση 
Head Up Display ●
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας ●
Πλήκτρο εκκίνησης "Start" ●
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select) ●
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/- στο τιμόνι (paddle shifters) ●
ISG Σύστημα Stop & Start ●
Κεντρικό κλείδωμα με Τηλεχειρισμό & Συναγερμό παραβίασης ●
Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω, οδηγού με λειτουργία auto up/down ●
Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης ●
Αεραγωγοί πίσω επιβατών ●
Υπολογιστής ταξιδιού ●
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά ●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού (Περφορέ Δέρμα) ●
Eπιλογέας ταχυτήτων με επένδυση αλουμινίου και δέρματος ●
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) ●
Έξυπνος Ρυθμιστής ταχύτητας (Smart Cruise Control w/o S&G) ●
Μεταλλικά πεντάλ ●

Άνεση KONA N Performance Pack 280ps N-DCT
Μεταλλικές εσωτερικές λαβές θυρών ●
Υφασμάτινα καθίσματα τύπου bucket ●
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυική στήριξη καθίσματος οδηγού ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ●
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων με ποτηροθήκη ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ποτηροθήκη (αναδιπλούμενο στο μεσαίο κάθισμα) ●
Ατμοσφαιρικός φωτισμός ●
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40 ●
Πίσω καθίσματα με 3 προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας ●
Αποθηκευτικές τσέπες στο πίσω μέρος των εμπρός καθισμάτων ●
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου ●
Σημεία πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών ●
Παροχή ρεύματος 12V στην εμπρός κονσόλα ●
Ενισχυμένο δάπεδο χώρου αποσκευών ●
Δίχτυ χώρου αποσκευών ●
Ν Performance Blue χαρακτηριστικά σε: τιμόνι, λεβιέ ταχυτήτων, χειρόφρενο, καθίσματα ●
Συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης
Ηχοσύστημα Radio με RDS, MP3 player, 2 θύρες USB ●
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ●
Bluetooth με audio streaming & αναγνώριση φωνής ●
Krell Premium Surround Sound - Ηχοσύστημα 8 ηχείων και sub-woofer ●
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25'' ●
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού και θέρμανσης καθισμάτων, επιλογές SmartSense, επιλογή ήχων φύσης ●
Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation ) ●
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth® ●
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, 
ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ) ●

Σύνδεση με smartphone Android μέσω εφαρμογής Android Auto (android 5.0 και μεταγενέστερο) ●
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay (iphone 5.0 και μεταγενέστερο) ●
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) ●
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης ●
Εξωτερική Εμφάνιση
Ράγες οροφής ●
Μαύρη γυαλιστερή πίσω αεροτομή με ενσωματωμένο τριγωνικό 3ο φως στοπ ●
Μαύροι γυαλιστεροί εξωτερικοί καθρέπτες ●
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ●
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ●
Γρίλια εμπρός μάσκας μαύρου χρώματος με λογότυπο "N" ●
Δύο απολήξεις εξατμίσεων ●
Κόκκινο(*)  διακοσμητικό σιρίτι χαμηλά στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα  ●
Ορατότητα
Αισθητήρας βροχής ●
Πλήρη φώτα LED (ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως και πορείας) ●
Πίσω φωτιστικά σώματα LED ●
Αυτόματο άναμμα φώτων ●
Σκούρα ζώνη ηλιοπροστασίας εμπρός ●
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass) ●
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρέπτη ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας ●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ●
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης ●
Πλαφονιέρα, φως ανάγνωσης χάρτη και θήκη γυαλιών ●
Δεύτερη πλαφονιέρα για πίσω επιβάτες ●
Ρεοστάτης φωτισμού οργάνων ●
Υαλοκαθαριστήρες εμπρός τύπου Aero ●
Τροχοί και φρένα
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά HN της Pirelli P ZERO διαστάσεων 235/40R19 ●
Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα 18'' με κόκκινες σιαγόνες και λογότυπο Ν ●
Πίσω αεριζόμενα δισκόφρενα 17'' με κόκκινες σιαγόνες ●
Προεγκατάσταση κοτσαδόρου ●
Προσωρινός εφεδρικός τροχός 18'' αλουμινίου ●

Εξοπλισμός.

(*) Dark Silver για εξωτερικό χρώμα Engine Red36 37



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, 48V 
Hybrid Diesel, Full Hybrid και Electric. Στην πρωτοποριακή έκδοση υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή Ν, το ΚΟΝΑ συνδυάζει  
επιπρόσθετα τις μοναδικές τεχνολογίες και την εκρηκτική οδηγική απόλαυση της οικογένειας Hyundai N. 

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 τριετία: 

• 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.

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.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.

Η Hyundai τα τελευταία 6 
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 μοντέλα 
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.
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