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Premika meje
zmogljivosti.

KONA N svoj vsestranski značaj spaja z dirkaškimi mišicami. Ustvarjena je tako za ljubitelje avantur na prostem kot tudi za oboževalce
dirkalnih stez. Njen 8-stopenjski robotiziran menjalnik z dvojno sklopko, ki upravlja s kar 206 kW (280 KM), ne pušča dvomov o njeni identiteti.
Da, to je pravi N. In kaj to pomeni? Da ni prav nič pomembno, kam vas odnese naslednja avantura, saj je ta športni SUV vedno nared, da vam
popestri pot. Pri razvoju sta moči prvič združila Hyundaijev oblikovalski center in oddelek N ter premierno razvila športnika s terensko karoserijo.
Rezultat je seveda osupljiv: močna prezenca, ki izžareva goro samozavesti in uspešno združuje KONIN večkrat nagrajeni dizajn in
dirkaške elemente, ki jih poznamo z vozil serije N. A po nečem se KONA N vseeno loči od drugih Hyundaijevih športnikov, in sicer
po posebni barvi karoserije, imenovani Sonic Blue. Gre za mešanico bele, svetlo sive in odtenka Performance Blue.
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Športnik, ki blesti tako na cesti
kot onkraj nje.
KONA N vznemirjenje, kakršnega znajo pričarati samo modeli serije N, prinaša v segment športnih terencev. Za pristen vozniški užitek skrbi 2,0-litrski motor T-GDI,
ki razvije 206 kW (280 KM) in 392 Nm navora, športno Kono pa požene vse do hitrosti 240 km/h. Za izjemno lego v zavojih poskrbi N elektronsko nadzorovana
delna zapora diferenciala, ki je za KONO N še dodatno prilagojena in preizkušena v neštetih zavojih slovitega Nürburgringa. Za še več čistokrvne zabave je tu
tudi menjalnik N DCT, visokozmogljivi 8-stopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko. Ta omogoča hitrejše pretikanje in s tem še bliskovitejše pospeške,
hkrati pa ne odvzame nadzora. Če si zaželite prestavljati ročno, lahko to storite tako s pomočjo prestavne ročice kot tudi z obvolanskima ročicama. Za nameček
menjalnik N DCT ponuja še tri funkcije, ki poskrbijo za še višjo raven užitka: N Grin Shift, N Power Shift in N Track Sense Shift. Ljubitelje dinamične vožnje bodo
razveselili tudi zmogljive športne zavore in dirkalno obarvani dodatki, kakršna sta sistem za nadzor pri speljevanju (launch control) in sistem N Grin Control,
ki omogoča izbiro med petimi voznimi načini. Način Normal zagotavlja udobje za vsakdanje vožnje z otroki na zadnjih sedežih, v načinu N pa boste svojega
športnega terenca spremenili v razgrajača, ki je nared za na stezo. Uživajte!

Hyundaijeva 19-palčna aluminijasta platišča po zaslugi znižane nevzmetene mase pripomorejo k boljši
vodljivosti in zagotavljajo več oprijema. Delujejo v tandemu s visokozmogljivimi športnimi pnevmatikami
Pirelli P-Zero, ki nosijo oznako HN. Ta naznanja, da so bile razvite posebej za Hyundaijeve modele N.
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N DCT združuje najboljše iz obeh svetov – izjemen občutek ročnega in udobje
samodejnega menjalnika. Zato omogoča tudi ročno pretikanje in sicer s pomočjo
prestavne ročice ali obvolanskih ročic, ki omogočajo še pristnejši dirkaški občutek.
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Dirkašno suverena
in terensko udobna kabina.
Notranjost KONE N očara in vznemiri. Ustvarjena je za ljubitelje pristne športne vožnje, saj so jo razvili ljudje, ki prav tako obožujejo avtomobile.
Edinstveno oblikovana športna prednja sedeža vam pomagata ohraniti popoln nadzor in udobje, školjkast naslon pa nudi obilico bočne opore.
Usnjen volanski obroč serije N nudi odličen oprijem, hkrati pa nudi hiter dostop do športnih funkcij, kot sta obvolanski prestavni ročici in
dve tipki serije N, katerih ukaze je moč prosto izbrati. Tu je tudi gumb N Grin Shift, za še športnejši vtis pa poskrbijo dodatki, kot so pedala,
odeta v aluminij, ali okrasni modri šivi, razporejeni po celotni kabini. Ti vpadljivi dodatki krasijo sedeže, volanski obroč ter prestavno ročico
in ročico ročne zavore.
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Ostanite povezani.
KONA N vam zagotavlja vso povezljivost, ki jo potrebujete na poti, obenem pa ponuja kopico inovativnih tehnologij, ki lajšajo
življenje. Tu je 10,25-palčni zaslon na dotik, ki omogoča enostaven dostop do navigacije, storitev Apple CarPlay™ in Android
Auto™ in sistema Bluelink® Connected Car Services. Funkcionalnost navigacijskega sistema nadgrajuje storitev Live Services,
na voljo pa je tudi površina za brezžično polnjenje mobilnih naprav.

Brezžično polnjenje.

10,25-palčni zaslon na dotik.
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Hyundai Smart Sense.
Za varne in brezskrbne cestne avanture je tu Hyundai Smart Sense, vrhunski nabor naprednih sistemov za pomoč pri vožnji, ki poskrbijo,
da je KONA N na področju aktivne varnosti v stiku z najnovejšimi trendi.

Sistem za preprečevanje naleta (FCA).

Sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu (LFA).

Sistem za opozarjanje na speljevanje vozila spredaj (LVDA).

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA).

Aktivni sistem za prednastavitev hitrosti z nastavitvijo
varnostne razdalje (ASSC).

Aktivni sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo
preprečevanja trka (BCA).

Aktivni sistem za preprečevanje naleta s strani pri vožnji
vzvratno (RCCA).

Opozorilo na prisotnost potnikov na zadnjem sedežu (RSA).

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW).

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (HBA).

Opozorilo na nevarnost pri izstopanju iz vozila (SEW).

Inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev (ISLW).
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Sistem Bluelink® Connected Car Services.
Sistem Bluelink® Connected Car Services zagotavlja najnaprednejše funkcije povezljivosti, ki jih nadgrajujejo glasovno upravljanje in vrsta sistemov,
s pomočjo katerih je vsaka pot udobna in prijetna. Seznam pametnih funkcij, s katerimi lahko upravljate preko aplikacije Bluelink,
nadgradi še 5-letna brezplačna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, vključene v navigacijski sistem.

Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.

Odklepanje in zaklepanje na daljavo.

Aktualne informacije o cenah goriva.

Funkcija Connected Routing.

P
Iskanje vozila.
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Diagnostika na zahtevo.

Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.

Navigacija »Last Mile«.

Barve zunanjosti.

Atlas White (SAW)

Sonic Blue (PYU)

*kovinska barva
**mineralna barva

Performance Blue (SFB)

Ignite Red (MFR)

Cyber Gray (C5G)*

Dark Knight Gray (YG7)**

Phantom Black (PAE)**

Barve notranjosti.

Blago s šivi v Performance Blue barvi.

Semiš in usnje s šivi v Performance Blue barvi.

Usnje s šivi v Performance Blue barvi.

1.550 mm (1.565 mm)

Mere.

1.579 mm
1.800 mm

2.600 mm
4.215 mm

Enota : mm

1.575 mm
1.800 mm
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5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai
prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.
Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih
barv. Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče.
Brošura predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega
nabora opremskih opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter
podatkov o opremi brez predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega
trgovca z vozili Hyundai.
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