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You drive it. 
You define it.
Att ha stil handlar om att vara sig  
själv. Precis som helt nya KONA.  
Med sin starka och personliga  
karaktär i kombination med en  
unik design sticker den ut från  
alla andra SUV:ar i klassen.

Sätt dig i förarsätet. Ta kontrollen.
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You style it. 

Med elegant och stilren design är det här en bil som tar för sig. Helt nya 
KONA utstrålar styrka och ger ett självsäkert intryck med sin utrycksfulla 
front och Hyundai Motors nya Cascading Grille. Med flexibla val, snygga 
skärmar och kontrasterande takfärg kan du få en bil som passar just din 
personliga stil. Våga ta plats.
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You shine it. 

Nya KONA har en helt ny design som tydligt visar Hyundai riktning inom SUV- 
segmentet. Ett tydligt signum är frontens dubbla LED-strålkastare. Utrustad för 
äventyr men med säkerhet i fokus erbjuds till exempel fasta kurvstrålkastare  
och helljusassistans.
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LED-strålkastare och LED-varselljusCascading Grille och dubbla strålkastare.

 Design.
Självsäker och unik. Hel nya KONA har designats för att sticka ut och väcka känslor.  
Exteriören fångar blicken med sina kraftfulla former, elegant LED-belysning och  
specialutformade detaljer som tydligt utmärker Hyundais DNA för SUV:ar.
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LED-bakljus
Tvåtonade backspeglar med LED-indikator

Sportiga silverfärgade detaljer
Tvåfärgat tak och bakspoiler

18’’ lättmetallfälgar
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You boost it. 

Kraft, körglädje och effektivitet. KONA är utrustad med kompakta turbomotorer 
för högre bränsleeffektivitet och bättre köregenskaper. 1,6 T-GDI på 177 hästkrafter 
levereras med fyrhjulsdrift och en 7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT) som växlar 
automatiskt. Som ett alternativ finns den trecylindriga kompakta turbomotorn 1,0 
T-GDI på 120 hästkrafter med framhjulsdrift och 6-växlad manuell låda. Under 2019 
kommer dessutom en nyutvecklad fyrcylindrig turbodiesel på 1,6 liter.
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You grip it. 

Nya KONA har ett avancerat fyhjulsdriftssystem för optimal körglädje  
och kurvtagning. Det gör de tuffa partierna både säkrare och roligare  
att manövrera bakom ratten. Systemet hanterar understyrning och  
förbättrar bilens stabilitet. Det är inte bara målet som räknas, det  
är resan dit.
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Grå

Röd

Orange

Lime

You match it. 

Känslan för detaljer gör att nya Hyundai KONA sticker ut. Upptäck en helt ny nivå 
av komfort med högkvalitativa material rakt igenom. För att KONA ska passa 
ännu bättre in i ditt liv finns dessutom möjlighet att välja mellan fyra snygga 
färgkombinationer i inredningen. Inga fler tråkiga instrumentpaneler!
Färgvalen går igen i hela kupén, till exempel som snygga kontrastsömmar på 
ratt och säten. Om du vill finns till och med möjligheten att välja färg på dina 
säkerhetsbälten. 
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Förstklassig ljudanläggning från 
KRELL

8’’ pekskärm

You rock it. 

Oavsett om du vill ge dig ut i stadens myller eller bara koppla av i naturens lugn erbjuder 
nya KONA den uppkoppling du förväntar dig på äventyret. Den nya ljudanläggningen 
från KRELL levererar ljudkvalitet av premiumklass. Med en 8’’ pekskärm kan du dessu-
tom enkelt spegla din smartphone med Apple CarPlay™ och Android Auto™ för under-
hållning på resan.  

Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke från Apple Inc och Android Auto™ är ett registrerat varumärke från Google Inc. Svensk 
version/app för Android Auto™ har ännu inte (oktober 2017) lanserats, funktionaliteten är därmed begränsad. Se www.android.com  
för vidare information.
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8’’ underhållningssystem med integrerad 3D navigation, media- och uppkopplings-
funktioner. Dessutom ingår sju års prenumeration på LIVE-tjänster med väder-, trafik- 
och fartkamerainformation i realtid och onlinesökningar efter intressanta platser.

Head-up display (HUD) – Med klassledande luminans för bra synlighet bidrar den helt nya head up-displayen till 
ökad säkerhet på vägen. Information som hastighet, navigation och varningar projiceras i förarens synfält.

Teknik.
Helt nya KONA ger dig uppkoppling och innovativ teknik, för att göra livet lite lättare 
helt enkelt. Vad sägs till exempel om en head-up display, trådlös mobilladdning och en 
ergonomiskt placerad pekskärm för bättre prestanda och tillgänglighet. 
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Trådlös mobilladdning – För att slippa krångla med sladdar och riskera att stå med ett 
tomt batteri, har KONA också en qi-laddplatta för sladdlös laddning av mobiltelefoner. 

Digital instrumentpanel – Perfekt placerad och lätt att läsa. En 4,2’’ LCD-skärm visar relevant information för 
föraren som säkerhetsfunktionernas aktivitet, återstående körsträcka och bränsleförbrukning, navigations-
anvisningar, temperatur, osv.
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You fit it. 

Designad för att klara av ett aktivt liv. KONA erbjuder gott om plats för samtliga passagerare.  
Bagageutrymmet sväljer hela 361 liter, med fällda säten 1 143 liter. En bred bagagelucka och  
ett lättare insteg gör det enkelt att lasta i och ur.
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Backkamera

You spot it. 

Nya KONA är utrustad med de senaste säkerhetsfunktionerna,  
bland annat döda vinkeln-varning och varning för korsande trafik  
vid backning, för att skydda dig och alla andra i bilen. Backkameran  
gör dessutom parkeringen betydligt lättare. Bara för att det inte  
syns betyder det inte att det inte finns där.
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Helt nya KONA är tillverkad med en hög andel höghållfast stål som, tack vare sin förmåga att absorbera krockenergi, ger ökad säkerhet vid en eventuell kollision. Karosskonstruktionen är byggd för att avleda och 
fördela energi i olika riktningar och på så sätt minska påverkan på de som åker i bilen.

Hyundai SmartSense.
Nya KONA är utrustad med en mängd aktiva säkerhetsfunktioner för att du ska känna dig lugn och trygg på vägen.  
I utrustningen ingår bland annat autobroms med detektering av fotgängare.
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Autobroms (AEB) med detektering av fotgängare 
Systemet söker av vägen med hjälp av radar och kamerasensorer. 
Vid kollisionsrisk varnas föraren först med ljus- och ljudsignaler. 
Därefter kan bilen bromsas eller stannas helt beroende på hur stor 
kollisionsrisken är.

Filhållningsassistans (LKAS) (standard)
Filhållningsassistans (LKAS) ingår som standard i nya KONA.  
Systemet känner av bilens position och varnar med ljus- och ljud-
signaler om ett oavsiktligt filbyte är på väg att ske. Därefter hjälper 
systemet föraren att återvända till en säker position med ett mjukt 
tryck mot rattutslaget.

Döda vinkeln-varning (BSD)
Döda vinkeln-varning (BSD) använder radar för att känna av 
bakomvarande trafik. När ett fordon befinner sig i döda vinkeln 
tänds en varningslampa på sidospeglarna. Om du slår på en  
körriktningsvisare utlöses dessutom en akustisk varningssignal. 

Helljusassistans (HBA)
Vid mörkerkörning läser helljusassistansen av vägen i båda färd-
riktningarna och bländar automatiskt av för mötande eller framför-
varande fordon. Så fort läget är fritt tänds helljuset igen. Det 
statiska kurvljuset vidgar förarens synfält i kurvor och gathörn. 

Varning för korsande trafik (RCTA)
Vid backning ut från parkeringsfickor kan det vara svårt att ha 
översikt. RCTA minskar risken för kollisioner genom att söka av  
180 grader bakom bilen med radar. Systemet känner av korsande 
trafik och varnar med en ljus- och ljudsignal vid risker.

Trötthetsvarnare för föraren (DAW)
Helt nya KONA är utrustad med trötthetsvarnare som standard. 
Systemet höjer säkerheten till en helt ny nivå genom att analysera 
förarens beteende . Vid tecken på trötthet eller bristande uppmärk-
samhet varnas föraren med en ljudsignal och ett meddelande om 
att det kanske är dags för en paus.
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Interiörfärger och kontrastsömmar

Tygsäten (Select)

Grå Orange Röd Lime

Orange sömmar med svarta säkerhetsbälten Sömmar och säkerhetsbälten i rött Sömmar och säkerhetsbälten i limeGrå sömmar med svarta säkerhetsbälten

Tyg säten (Comfort) Tyg- och lädersäten – LimeTyg- och lädersäten – Röd Läder
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Takfärger

Exteriörfärger

Phantom BlackDark Night

Chalk White

Tangerine Comet

Velvet Dune

Lake Silver

Acid Yellow

Ceramic Blue

Dark Knight

Pulse Red

Phantom Black

Blue Lagoon
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Motorer och växellådor

6-stegad manuell växellåda. Kombination med 1.0T. 7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT). 
Kombination med 1.6T och 4WD

KONA EV kommer Hösten 2018 – (elbil)

1,0 T-GDI

120 hk 6 000 RPM
172 Nm/1 500 – 4 000 RPM

1,6 T-GDI

177 hk 5 500 RPM
265 Nm/1 500  4 000 RPM

1,6 CRDi Diesel
(kommer 2019)
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Dimensioner och specifikationer
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2 600 mm
4 165 mm

Typ
Kappa 1.0 T-GDI Bensin

2WD
6 M/T

Gamma 1.6 T-GDI Bensin
4WD

 7 DCT

MOTOR OCH DRIVLINA

Cylindervolym (cm3) 998 1,591

Cylinderdiameter/Cylinder slaglängd (mm) 71.0 x 84.0 77.0 x 85.44

Cylindrar 3 4

Kompressionsförhållande 10:1 10:1

Max effekt (hk/rpm) 120 hk (88kW) / 6,000 rpm 177 hk (130kW) / 5,500 rpm

Max vridmoment (Nm/rpm) 172 Nm / 1,500 – 4,000 rpm 265 Nm / 1,500 – 4,500 rpm

PRESTANDA
Toppfart (km/h) 181 205

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

UTSLÄPP OCH  
BRÄNSLEEKONOMI

CO2 blandad (g/km) 117 – 125 153

Stad (l/100km) 6,0 – 6,3 8,0

Landsväg (l/100km) 4,7 – 5,0 6,0

Blandad körning (l/100km) 5,2 – 5,4 6,7

Bränsletank (l) 50 50

FJÄDRING
Fram McPherson-typ McPherson-typ

Bak Kopplad Torsion-typ (CTBA) Individuell av multilink-typ

VIKT
Tjänstevikt, min (kg) 1,233 – 1,350 1,401 – 1,496

Tjänstevikt, max (kg) 1,775 1,910
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Dare to 
be different.
KONA är framtagen för att kunna  
anpassas efter dina behov med en  
kombination av stil och prestanda, 
utrustad med det bästa av den senaste 
tekniken. Allt för att maximera säker-
heten och samtidigt förbättra varje  
körupplevelse. En kompakt SUV  
perfekt för den moderna människan.

Upptäck mer på hyundai.se.

31



Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel.  
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai 
är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i 
många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer. 
 
Uppgifter aktuella vid tryck i mars 2018. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se
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