KONA

Świetny wygląd
na każdą okazję.

Eleganckie Hyundai KONA i KONA Hybrid podnoszą stylistyczne atuty swoich
poprzedników na wyższy poziom estetyki i wzornictwa. KONA oferuje najnowsze
technologie, takie jak zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i łączności oraz
poszerzoną gamę jeszcze wydajniejszych zelektryfikowanych układów
napędowych.
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Hyundai KONA.
Wyróżnij się.

Eleganckie wyrafinowanie.

Smuklejszy i bardziej wyrafinowany, wyjątkowy i wyrażający pewność siebie wygląd Hyundaia KONA odróżnia go
wszystkich SUV-ów w tej klasie. Odważne, progresywne modyfikacje stylistyczne nadają Hyundaiowi KONA
bardziej opływowego, atletycznego wyglądu. Sportową sylwetkę podkreśla wizualne połączenie zagięć na bokach
maski z ostrzejszym, czystszym i bardziej harmonijnym przodem. Przyciągający wzrok nowy zderzak przedni
płynnie przechodzi w osłony nadkoli, tworząc wyjątkowy pas pod odważnym nowym grillem.
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Rzeźbione linie
i stylowe krawędzie.
Charakterystyczne i niepowtarzalne, rzeźbione linie Hyundaia KONA płynnie przechodzą w przeprojektowane osłony nadkoli,
które podkreślają śmiały wygląd nowego SUV-a. Nowe, eleganckie lampy tylne mają teraz rozciągnięty w poziomie motyw
graficzny, który oddaje wyjątkową sygnaturę świateł przednich.
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Stylistyka.

Wyrazisty grill przedni.
Logo Hyundaia przeniesiono na maskę, która ostro rozciąga się nad nowym szerokim grillem przednim,
podkreślając mocną sylwetkę nowego modelu KONA.
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Nowy, elegancki układ świateł.
Efektowny nowy przód został całkowicie przeprojektowany.
Szczególnie wyróżniają się nowe reflektory LED, a nad nimi
wąskie światła do jazdy dziennej.

Nowy śmiały zderzak i dolna osłona zderzaka.
Nowy tylny zderzak powiela wprowadzoną z przodu i po bokach koncepcję rozbudowanej ochrony nadwozia –
jego solidność podkreśla nowa dolna osłona w metalicznym kolorze.
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Hyundai
KONA
O wiele więcej niż wygląd.
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SUV w sportowej
stylizacji.

Przekonaj się sam. Oferowane w Hyundaiu KONA dynamiczne wykończenie N Line inspirowane sportami motorowymi zachwyca
rozwiązaniami stylistycznymi. Przód ma atletyczne proporcje z elegancką maską nad muskularnym grillem z logo N Line
i Hyundai. Pięknym uzupełnieniem misternie nakreślonych linii przodu są powiększone wloty powietrza. Śmiałe linie harmonijnie
łączą się z błotnikami i osłonami nadkoli w kolorze nadwozia, które kryją koła z 18-calowymi felgami.
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Stylistyczne detale N Line.

Wyjątkowy i niepowtarzalny.
Charakterystyczna, aerodynamiczna krawędź w stylu N z charakterystycznymi płetwami po obu stronach zderzaka, przypomina o rodowodzie odwołującym się do sportów motorowych.
Większe, efektowne wloty powietrza mają unikalną konstrukcję siatki i wykończenie.
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Efektowne płetwy i sportowe końcówki wydechu.
Sportowe geny łatwo również dostrzec z tyłu – wzrok przyciąga duży centralny dyfuzor aerodynamiczny oraz sportowe, podwójne końcówki wydechu.
W rogach tylnego zderzaka znajdziemy ostro pofałdowane linie i płetwy w stylu N, które nadają wyrazu, zarazem poprawiając przepływ powietrza.
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Nowoczesna i intuicyjna
łączność.

Połączenie nowego cyfrowego zestawu wskaźników o przekątnej 10,25 cala i środkowego ekranu dotykowego
o przekątnej 10,25 cala zapewnia kokpitowi nowoczesny wygląd. Jednocześnie kierowca posiada maksymalną
widoczność i pełną kontrolę. Wystarczy rzut oka na dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, aby łatwo sprawdzić
wszystkie informacje od multimediów i map nawigacji po prognozę pogody i nie tylko. System jest objęty
bezpłatną 5-letnią subskrypcją usług LIVE z aktualizowanymi w czasie rzeczywistym informacjami o pogodzie,
natężeniu ruchu, interesujących miejscach oraz fotoradarach. Obsługa Apple CarPlay™ i Android Auto™ pozwala
podłączyć smartfona, by odtwarzać muzykę i używać aplikacji na dużym wyświetlaczu samochodu.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.
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Funkcje łączności.

Dublowanie funkcji smartfona (mirroring).
Opcjonalny system nawigacji z wyświetlaczem 10,25” obsługuje Apple CarPlay™ i Android Auto™, możesz więc podłączyć telefon i wyświetlać wszystko
na dużym ekranie. Standardowy system audio z wyświetlaczem 8” jest natomiast wyposażony w bezprzewodowy Apple CarPlay™ i Android Auto™ wobec
czego telefonu nie trzeba nawet podłączać przewodem.
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Ładowanie bezprzewodowe.
Szybka ładowarka jest wygodnie umieszczona w konsoli środkowej. Teraz możesz łatwo i szybko
naładować smartfon obsługujący standard Qi bez konieczności podłączania go kablem.

Gniazda USB z przodu i z tyłu.
Nie trać energii. Hyundai KONA jest wyposażony w gniazda USB z przodu i z tyłu,
dzięki czemu każdy może wygodnie ładować swoje urządzenia podczas podróży.
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Niezrównany komfort
i wszechstronność.
Wszechstronne, wygodne i zapewniające łączność wnętrze Hyundaia KONA zostało zaprojektowane tak, aby jeszcze bardziej przyciągać nowoczesnością.
Idealnie dopasowane do aktywnego stylu życia nowe funkcje we wnętrzu podążają za odmienionym wyglądem zewnętrznym.
Nowe oświetlenie nastrojowe oświetla przeprojektowaną konsolę środkową i przestrzeń na nogi, podkreślając elegancki charakter wnętrza.
Hyundai KONA zapewnia także mnóstwo miejsca dla pasażerów i dla bagażu.
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Komfort.

Kolory wnętrza.
Hyundai KONA, oferujący nowe kolory i materiały, jest teraz dostępny z jednobarwnym czarnym lub dwubarwnym jasnobeżowym wykończeniem wnętrza, które podkreślają świeży wygląd
kabiny i siedzeń. Opcjonalna tapicerka ze skóry oraz wykończenie konsoli środkowej i drzwi w kolorze khaki nadaje wnętrzu naturalnego wyglądu. Wśród nowych tapicerek siedzeń znajdziemy
tapicerkę materiałową w pepitkę, materiałową czarną z szarymi przeszyciami oraz tapicerkę skórzaną czarną lub beżową.

Czarne

Czarne z beżowymi akcentami

Materiałowa pepitka

Elektryczny hamulec postojowy.
Sterowanie jednym palcem. Elektryczny hamulec postojowy włącza się i wyłącza jednym
naciśnięciem przycisku. Wygodna funkcja Auto Hold powstrzymuje powolne toczenie się
pojazdu bez konieczności naciskania pedału hamulca.
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Przycisk nawiązywania połączenia E-call
Jest to funkcja automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku, podczas którego zostały
zdetonowane poduszki powietrzne. Można również nacisnąć przycisk SOS, aby wezwać pomoc
w sytuacjach awaryjnych przez 24 godziny na dobę.

Materiałowa czarna

Skórzana beżowa

Skórzana czarna
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Lepsza kontrola. Większy wybór.

Więcej elektryfikacji.
Silnik spalinowy

Napęd hybrydowy

Silnik benzynowy 1.0 T-GDI o mocy 120 KM
może współpracować z 6-biegową skrzynią
manualną lub 7-biegową skrzynią DCT.

Silnik benzynowy 1.6 GDI oraz silnik elektryczny
o mocy 32 kW osiągają łączną moc 141 KM, dzięki
wspomaganiu akumulatora litowo-jonowego
o pojemności 1,56 kWh, a za przełożenia
odpowiada 6-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa.

Silnik 1.6 T-GDI może być wyposażony
w 7-biegową skrzynię DCT i opcjonalny
napęd na 4 koła.

Silnik

Silnik

Silnik
elektryczny

Akumulator

Gama jednostek napędowych nowego modelu KONA obejmuje silniki benzynowe oraz z układem hybrydowym. Dla większego komfortu i poprawy
prowadzenia wprowadzono liczne ulepszenia zawieszenia i układu jezdnego, aby zapewnić płynniejszą jazdę i lepszą kontrolę na drodze. Układ
kierowniczy został precyzyjnie dostrojony do nowej charakterystyki zawieszenia, a ulepszone opony zapewniają niższe zużycia paliwa i poziom emisji
CO2 . Można wybrać napęd na przód lub napęd na wszystkie koła, aby uzyskać optymalne prowadzenie i trakcję na zakrętach. Hyundai KONA jest
oferowany z 6-stopniowa manualną skrzynią biegów oraz 7-biegową, dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów (7DCT).
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Usługi łączności Bluelink®.

Cel podróży wysyłany do samochodu.
Możesz wsiadać i od razu ruszać w drogę. Jeśli Twoja
KONA jest wyposażona w nawigację, to możesz użyć
aplikacji Bluelink, aby wyszukać cel podróży, gdy
jesteś poza samochodem. Bluelink połączy się
następnie z systemem nawigacyjnym w samochodzie,
przesyłając mu gotową trasę.

Zdalne blokowanie i odblokowanie drzwi.
Zdarza Ci się zapomnieć o zamknięciu samochodu?
Bez obaw KONA da Ci znać, wysyłając powiadomienie
na smartfona. Po wprowadzeniu kodu PIN można
zablokować lub odblokować zamki jednym
przyciskiem w aplikacji Bluelink.

Aktualne ceny paliw.
Szybko znajdź stację oferującą paliwo w przystępnej
cenie – ciągle aktualizowana baza danych zawiera
informacje o cenach paliw i lokalizacji stacji –
wystarczy dotknąć ekranu, by znaleźć najbliższą
stację, jej godziny otwarcia, dostępne metody
płatności.

Wyznaczanie tras.
Ciesz się dokładniejszymi informacjami o ruchu
drogowym, precyzyjniejszym określaniem czasu
dojazdu i bardziej niezawodnym obliczaniem
najlepszych tras. Nowy, potężny serwer Hyundai
Cloud wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym
i dane historyczne do lepszego wyznaczania tras
i prognozowania.

P
Steruj funkcjami samochodu za pomocą smartfona lub poleceń głosowych. Dzięki usługom Bluelink® Nowy Hyundai KONA ma wszechstronne możliwości łączności z funkcją rozpoznawania
mowy online oraz szeroką gamę rozwiązań, które czynią jazdę łatwiejszą i przyjemniejszą. Włączaj i steruj funkcjami, takimi jak ustawienia klimatyzacji, system multimedialny, podgrzewanie
lusterek oraz koła kierownicy za pomocą poleceń głosowych. Oprócz wielu przydatnych funkcji, którymi można sterować za pomocą aplikacji Bluelink, system nawigacji obejmuje również
bezpłatną pięcioletnią subskrypcję usług Hyundai LIVE.
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Lokalizacja pojazdu.
Nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś? Żaden problem.
Otwórz aplikację Bluelink, która pokaże Ci twój
samochód na mapie.

Diagnostyka na żądanie.
Jeśli chcesz, możesz przeprowadzić pełną kontrolę
diagnostyczną stanu pojazdu za pomocą aplikacji
Bluelink na smartfonie.

Miejsca parkingowe.
Szybciej znajdziesz miejsce parkingowe.
Funkcja informacji o parkowaniu pomagają znaleźć
i porównać opcje parkowania w garażach i na
parkingach, a także miejsca parkingowe na ulicy.

Nawigacja po zaparkowaniu.
Nawigacja po zaparkowaniu kontynuuje prowadzenie
do miejsca docelowego na Twoim telefonie, jeśli
musiałeś zaparkować dalej od celu.
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Hyundai SmartSense.
Ponieważ nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoich bliskich, wyposażyliśmy Hyundaia KONA w nowoczesny zaawansowany system wspomagania kierowcy Hyundai SmartSense,
dzięki czemu przoduje on w segmencie najnowszych technologii i gwarantuje jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i spokoju ducha.

Asystent zapobiegania kolizjom czołowym (FCA)
Standardowy system FCA ostrzega i automatycznie hamuje, gdy wykryje
nagłe hamowanie poprzedzającego samochodu albo pieszych zagrożonych
potrąceniem. Opcjonalny, rozbudowany system FCA wykorzystuje kamerę
i czujniki radarowe do wykrywania samochodów, pieszych i rowerzystów.

Asystent podążania na pasie ruchu (LFA)
Podczas jazdy z prędkością do 180 km/h system pomaga kierowcy
w utrzymywaniu pojazdu pośrodku zajmowanego pasa ruchu na
autostradzie i w mieście.

Ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
Ta inteligentna funkcja podczas jazdy po mieście powiadamia kierowcę,
gdy pojazd z przodu rusza, na przykład na światłach lub w korku.

Asystent zapobiegania kolizjom z pojazdami podczas cofania (RCCA)
Przy cofaniu w miejscach o ograniczonej widoczności system ostrzega przed
pojazdami przejeżdżającymi z tyłu, a w razie konieczności automatycznie
uruchamia hamulce.

System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW)
Po zidentyfikowaniu wzorca zmęczenia lub nieuwagi system zwraca uwagę
kierowcy za pomocą sygnału ostrzegawczego i komunikatu na wyświetlaczu,
sugerując przerwę.

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Obserwuje linie boczne na drodze za pomocą przedniej kamery.
W przypadku niezamierzonego opuszczenia pasa, ostrzega kierowcę,
a w razie potrzeby dokonuje korekty toru jazdy, aby zapobiec wypadkowi.

Inteligentny tempomat z zatrzymywaniem i ruszaniem
Większe bezpieczeństwo, mniejszy stres. Zachowuje ustaloną odległość
do poprzedzającego pojazdu, automatycznie zmniejszając lub zwiększając
prędkość do ustalonego wcześniej limitu. W ruchu miejskim SCC utrzymuje
ustaloną odległość.

Aktywny system monitorowania martwego pola (BCA)
Korzystając z dwóch czujników radarowych w dolnym tylnym zderzaku,
system ostrzega o pojazdach poruszających się w martwym polu. Jeśli
włączysz kierunkowskaz, system uaktywni alarm dźwiękowy, a następnie
zahamuje, aby uniknąć przewidywanej kolizji.

Asystent świateł drogowych (HBA)
Mniej stresu i maksymalna widoczność. Asystent świateł drogowych
wykrywa samochody nadjeżdżające z przeciwka oraz jadące tym samym
pasem ruchu i w razie potrzeby zmienia światła drogowe na mijania.

Inteligentne ostrzeganie o ograniczeniu prędkości (ISLW)
Zawsze znasz dozwoloną prędkość. System wykorzystuje przednią kamerę
i informacje z nawigacji do rozpoznawania znaków drogowych. Wyświetla
ograniczenia prędkości w czasie rzeczywistym na ekranie nawigacji
i w zestawie wskaźników.
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Wyraź siebie.
Możesz łatwo dostosować swojego Hyundaia KONA do własnego stylu. Po dodaniu pięciu nowych kolorów można wybierać spośród 10 kolorów nadwozia, które świetnie podkreślają
przyciągającą wzrok sylwetkę. Co więcej, opcja dachu i lusterek bocznych w kolorze Phantom Black pozwala na dalsze dostosowywanie kombinacji kolorystycznej, która najlepiej wyraża
upodobania właściciela.

Phantom Black (MZH – perłowy)
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Atlas White (SAW – specjalny)

Cyber Grey (C5G – metaliczny)

Dark Knight (YG7 – perłowy)

Galactic Grey (R3G – metaliczny)

Dive in Jeju (UTK – bez dopłaty)

Surfy Blue (V7U – metaliczny)

Pulse Red (Y2R – perłowy)

Ignite Flame (MFR – specjalny)

Misty Jungle (Y7H – perłowy)

Atlas White z dachem w kolorze
Phantom Black (SW1 – specjalny)

Cyber Grey z dachem w kolorze
Phantom Black (C51 – metaliczny)

Dark Knight z dachem w kolorze
Phantom Black (YG1 – metaliczny)

Galactic Grey z dachem w kolorze
Phantom Black (R31 – metaliczny)

Dive in Jeju z dachem w kolorze
Phantom Black (UT1 – bez dopłaty)

Surfy Blue z dachem w kolorze
Phantom Black (V71 – metaliczny)

Pulse Red z dachem w kolorze
Phantom Black (Y21 – perłowy)

Ignite Flame z dachem w kolorze
Phantom Black (MF1 – specjalny)

Misty Jungle z dachem w kolorze
Phantom Black (YH1 – perłowy)
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Wykończenie wnętrza N Line.

Dane techniczne i wymiary.

Ulepsz swoją strefę komfortu. Wybierz jedną z dwóch kombinacji tapicerek N Line, aby uzyskać bardziej sportowy charakter.

Typ

Benzyna

Silnik

Hybryda

1.0 T-GDI 6MT

1.0 T-GDI 7DCT

1.6 T-GDI 7DCT

1.6 T-GDI 7DCT 4WD

1.6 GDI HEV 6DCT

3-cylindrowy, rzędowy

3-cylindrowy, rzędowy

4-cylindrowy, rzędowy

4-cylindrowy, rzędowy

4-cylindrowy, rzędowy

998

998

1598

1598

1580

Moc maks. (kW przy obr./min)

88,3 / 6000

88,3 / 6000

145,6 / 6000

145,6 / 6000

77,2 / 5700

Moc maks. (KM przy obr./min)

120 / 6000

120 / 6000

198 / 6000

198 / 6000

105 / 5700

172 / 1500 - 4000

200 / 2000 - 3500

265 / 1600 - 4500

265 / 1600 - 4500

147 / 4000

Rodzaje skrzyń biegów

6MT

7-biegowa skrzynia DCT

7-biegowa skrzynia DCT

7-biegowa skrzynia DCT

6-biegowa skrzynia DCT

Typ napędu

2WD

2WD

2WD

4WD

2WD

Typ silnika
Pojemność skokowa (cm3)

Maks. moment obrotowy (Nm / obr./min)

Napęd hybrydowy
Typ silnika elektrycznego

–

–

–

–

PMSM

Moc maks. silnika elektrycznego (kW / KM)

–

–

–

–

32 / 43,5

Maks. moment obrotowy silnika elektrycznego (Nm)

–

–

–

–

170

Łączna moc/moment obrotowy układu (KM / Nm)

–

–

–

–

141 / 256

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)

181

182

210

210

161

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

11,5

11,0

7,7

8,1

11 (16”) / 11,3 (18”)

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

CTBA

CTBA

CTBA

Wielowahaczowe

Wielowahaczowe
205/60R16

Zawieszenie
Przód
Materiałowa N Line (N Line)

Tył
Koła i opony
Felgi stalowe 16” / Felgi aluminiowe 16”

205/60R16

205/60R16

–

–

Felgi aluminiowe 17”

215/55R17

215/55R17

215/55R17

215/55R17

–

Felgi aluminiowe 18”

235/45R18

–

235/45R18

235/45R18

225/45R18

Skróty: DCT → dwusprzęgłowa skrzynia biegów MT → manualna skrzynia biegów PMSM → silnik synchroniczny z magnesami stałymi

Jednostka: mm

Wysokość
całkowita

Wszystkie
wartości
dotyczą
modelu
KONA
z kołami 18”.

1565 / koła 16”
(1575 N Line)
Z belkami dachowymi

Ozdobione logo N i czerwonym, kontrastowym obszyciem fotele przednie N Line nadają sportowego charakteru, a zarazem są bardzo wygodne.
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Skórzana N Line (N Line + Pakiet Leather)

Szerokość całkowita
Rozstaw kół

1800
1559 (1565 HEV)

Szerokość całkowita
Rozstaw kół

4205 (4215 N Line)
2600

Rozstaw kół

1568 (1577 HEV)
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Koła.
Wybierz stylowe felgi aluminiowe, w tym z nowych wzorów 17”i 18”. KONA Hybrid oferuje dedykowane wzory felg 16” i 18”,
zaś KONA N Line jest oferowana z 18” felgami również o dedykowanym wzorze, niedostępnym dla innych wersji wyposażenia.

Felga aluminiowa 18”

Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

Felga aluminiowa 18” (tylko HEV)

Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

Kołpak 16”

Felga aluminiowa 18” (tylko N Line)

Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

Felga aluminiowa 16”

Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

Felga aluminiowa 16” (tylko HEV)

Arkusz informacji o produkcie
Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

MICHELIN

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Continental

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

MICHELIN

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

NEXENTIRE

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

MICHELIN

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

NEXENTIRE

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

PILOT SPORT 4

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

PremiumContact 6

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ENERGY SAVER+

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

N'blue S

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

PRIMACY 3 AO

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

N'FERA SU1

Identyfikator typu opony

359477

Identyfikator typu opony

0311778

Identyfikator typu opony

001258

Identyfikator typu opony

18060

Identyfikator typu opony

090571

Identyfikator typu opony

16631

Oznaczenie rozmiaru opony

225/45R18

Oznaczenie rozmiaru opony

235/45 R 18

Oznaczenie rozmiaru opony

205/60R16

Oznaczenie rozmiaru opony

205/60R16

Oznaczenie rozmiaru opony

215/55R17

Oznaczenie rozmiaru opony

215/55R17

Indeks nośności

91

Indeks nośności

94

Indeks nośności

92

Indeks nośności

92

Indeks nośności

94

Indeks nośności

94

Symbol kategorii prędkości

W

Symbol kategorii prędkości

v

Symbol kategorii prędkości

H

Symbol kategorii prędkości

H

Symbol kategorii prędkości

W

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

D

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

70 dB

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71 dB

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

70 dB

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

69 dB

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68 dB

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

70 dB

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona śniegowa (na trudne warunki)

No

Opona lodowa

No

Opona lodowa

No

Opona lodowa

No

Opona lodowa

No

Opona lodowa

No

Opona lodowa

No

Data rozpoczęcia produkcji

39/15

Data rozpoczęcia produkcji

18/20

Data rozpoczęcia produkcji

20/11

Data rozpoczęcia produkcji

17/21

Data rozpoczęcia produkcji

40/14

Data rozpoczęcia produkcji

17/21

Data zakończenia produkcji

Data zakończenia produkcji

Klasa nośności opony

SL

Klasa nośności opony

Dodatkowe informacje

225/45 ZR18 91W TL PILOT SPORT 4 MI

Dodatkowe informacje
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Data zakończenia produkcji

SL

Data zakończenia produkcji

Klasa nośności opony

SL

Klasa nośności opony

Dodatkowe informacje

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

Dodatkowe informacje

Data zakończenia produkcji

SL

Felga aluminiowa 17”

Data zakończenia produkcji

Klasa nośności opony

SL

Klasa nośności opony

Dodatkowe informacje

215/55 R17 94W TL PRIMACY 3 AO GRNX MI

Dodatkowe informacje

SL
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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.

Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
www.hyundai.com/pl
Copyright © 2022 Hyundai Motor Poland
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PL 2022.05.16

5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów i 8-letnia gwarancja na akumulator wysokiego napięcia (ograniczona przebiegiem 160 000 km) dotyczy
jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w
książce gwarancyjnej. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Szczegóły dot.
programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji
CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE)
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008. 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.

