
KONA

התמונות להמחשה בלבד 



יונדאי KONA הייבריד
כבר כאן

כונס אוויר לשיפור האווירודמניות מנופי העברת הילוכים מההגה

מערכת הנעה היברידית מתקדמת
הפעולה המשולבת של המנוע החשמלי ומנוע הבנזין 

בסיוע סוללת lithium-ion polymer עוצמתית,
מאפשר תצרוכת דלק חסכונית* והפחתה

משמעותית בפליטת המזהמים. 

כיצד הסוללה נטענת?
פשוט. מערכת ההנעה ההיברידית עושה זו בעצמה. 

היא עוברת בצורה חלקה בין מנוע הבנזין לבין המנוע 
החשמלי - בהתאם לתנאי הדרך, ונטענת בעת הבלימה 

כחלק ממערכת הבלימה הרגנרטיבית. 
לעיתים אף נעשה שימוש בשני המנועים באותו זמן.

יחד הם מספקים מקסימום כוח ומינימום פליטת מזהמים. 
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/ * בהשוואה לנתוני צריכת הדלק של היצרן המתייחסים לדגם קונה בנזין.2 / התמונות להמחשה בלבד    3
** על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, גם מתנאי הדרך,

    מתחזוקת הרכב, וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין בקטלוג זה. 

כל העוצמה בדגם האהוב, עכשיו גם בגרסה עם מערכת הנעה היברידית ויעילה.
השילוב המושלם של SUV מעוצב ומרשים עם יעילות וחסכון*.

והכל מבלי לשנות את הרגלי הנהיגה וללא צורך בטעינה. 

)עירוני: 3.6, בינעירוני: 3.9(**100 קק״ממ / 3.9 לל׳

היברידית וחסכונית*.

שיפור של 58% בצריכת הדלק המשולבת*



   45 / התמונות להמחשה בלבד 

KONA הייבריד - 
מבט מבפנים

מערכת מולטימדיה “7 מקורית מתקדמת
*Apple CarPlay ,Android Auto עם אפשרות חיבור

לוח מחוונים “4.2 

)DCT( בלם יד חשמליתיבת 6 הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים - EPB

/ * באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

העיצוב המוקפד של החלל הפנימי ב-KONA הייבריד לא ישאיר אתכם אדישים.
איכות החומרים, הסגנון הייחודי והטכנולוגיה המתקדמת משתלבים ביחד

ליצירת חלל נהיגה אולטימטיבי.



6 / התמונות להמחשה בלבד 

מערכות בטיחות 
מתקדמות

)LKA( בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי 

בלוח השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של 
נתיב הנסיעה.

)FCA( בלימה אוטונומית במצבי חירום
מערכת להתראה מפני סכנת התנגשות, ובלימה

אקטיבית של הרכב במצב חירום.

)HBA( מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך
החלפה אוטומטית בין אור גבוה לנמוך בהתאם לתנאי

הדרך, מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות
בנהיגת לילה.

)DAW( מערכת התראה על עייפות הנהג/ת
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג/ת, מתריעה 

על כך וממליצה על הפסקת התרעננות.

הדגם המוצע למכירה מגיע עם חישוקי סגסוגת ״16.   7 / מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין.



מתלים
מקפרסוןקדמי

מולטי לינק - רב חיבוריאחורי

הגה כוח
MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, 

מוגבר כוח חשמלי

ביצועים*

11.2תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

160מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק*

3.6עירוני )ליטר/100 ק"מ(

3.9בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

Premiumצמיגים
Prestige

R16 205/60צמיגים

חישוקי סגסוגת "16חישוקים

ערכת תיקון תקרגלגל חליפי

Premiumמידות )מ"מ(
Prestige

4,165אורך 

1,800רוחב 

1,550גובה 

2,600מרווח סרנים 

170מרווח קרקע מינימאלי

1,054מרווח רגליים מושבים קדמיים

893מרווח רגליים מושבים אחוריים

1,005מרווח ראש מושבים קדמיים

961מרווח ראש מושבים אחוריים

1,410מרווח כתפיים מושבים קדמיים

1,385מרווח כתפיים מושבים אחוריים

1,355מרווח מותניים מושבים קדמיים

1,326מרווח מותניים מושבים אחוריים

361נפח תא מטען ללא קיפול מושבים )ליטר(

1,143נפח תא מטען עם קיפול מושבים )ליטר(

1,430משקל עצמי )ק"ג(

1,880משקל כללי מורשה )ק"ג(

5.3רדיוס סיבוב )מטר(

38קיבולת מיכל דלק )ליטר(

 * על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, גם מתנאי הדרך,
מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

סוללה

 LITHIUM-ION
POLYMER

סוג

1.56 )Kw/h( קיבול

יחידת כוח

5,700/141 הספק משולב )כ”ס/סל”ד(

27 מומנט משולב )קג”מ(

מנוע בנזין

GDI הזרקה ישירה סוג

1,580 נפח מנוע )סמ"ק(

97x72 קדח/מהלך )מ"מ(

105/5,700 הספק )סל”ד/כ”ס(

15.0/4,000 מומנט )סל”ד/קג”מ(

מנוע חשמלי

43.5 הספק )כ”ס(

17.3 מומנט )קג”מ(

תיבת הילוכים

6 הילוכים אוטומטית 
)DCT( כפולת מצמדים

סוג

יחסי העברה

3.867 ראשון

2.217 שני

1.371 שלישי

0.93 רביעי

0.956 חמישי

0.767 שישי

5.351 אחורי

בלמים

מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאוורר קדמיים

דיסק  אחוריים

5

7

שנות אחריות על הרכב

 שנות אחריות 
על המערכת ההיברידית

או 100,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מביניהם.

או 150,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מביניהם.



מפרט בטיחות
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++2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

++2 כריות אויר צד לנהג ולנוסע

++2 כריות אויר וילון צידיות

++חיישני חגורות בטיחות לכל המושבים

FCA - מערכת בלימה אוטונומית במצבי 
חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל

++

 LKA - סיוע אקטיבי לשמירה
על נתיב הנסיעה

++

BCW - מערכת התראה על רכב
ב"שטח מת"

-+

+-RCCW - התראה על רכב חוצה מאחור

++DAW - סייען לשמירת עירנות הנהג

++ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

 ABS - מערכת למניעת נעילת
גלגלים בבלימה

++

++TCS - מערכת בקרת משיכה
 EBD - מערכת אלקטרונית

לחלוקת כח בלימה
++

++HAC - מערכת סיוע לזינוק בעליה

++ESS - איתות בלימת חירום

++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן

++חגורות בטיחות קדמיות עם כוונון גובה

++פגושים סופגי אנרגיה

++קורות חיזוק בדלתות

++נקודות עיגון ISOFIX למושב תינוק

ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית
++בזמן תאונה

 אפשרות לנעילת דלתות
 D אוטומטית בשילוב הילוך++

TPMS - מערכת לניטור לחץ אויר
בצמיגים לכל גלגל בנפרד

++
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+ +
מערכת מולטימדיה מקורית "7 מתקדמת 

,Android Auto עם אפשרות חיבור
*Apple CarPlay

+ + BT דיבורית

+ + מצלמה אחורית

+ + שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+ + מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

+ + הגה בציפוי עור

+ + הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+ + פנסי ערפל קדמיים

+ + אימובילייזר מקורי

+ + ספוילר אחורי עם תאורת בלם

+ + מחשב דרך

+ + מערכת בקרת אקלים

+ + 5 משענות ראש מתכווננות לגובה

+ + משענות ראש קדמיות
מתכווננות קדימה ואחורה

+ + מראות חיצוניות חשמליות

+ + קיפול מראות חשמלי

+ + מראות בצבע הרכב

+ + פנסי איתות במראות

+ + נעילה מרכזית

+ + ארבעה חלונות חשמל

+ + מושב אחורי מתקפל 60/40

+ + חיישן אורות

+ + סוככי שמש עם תאורה ומראות

- + מפתח שלט מתקפל

+ - מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח
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+ + Cruise Control מערכת בקרת שיוט

+ + Privacy Glass שמשות אחוריות כהות

LED LED  DRL תאורת יום

+ - LED תאורה אחורית מסוג

+ + EPB - בלם חניה חשמלי

+ + Auto Hold - מערכת אוטומטית
לבלימת הרכב בעת עצירה

+ - חיישני חניה אחוריים מקוריים

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. 



דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Kona Hybrid 2x43.92בינעירוני3.6עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-248Premium 4x2 - Kona Hybrid6

481-258Prestige 4x2 - Kona Hybrid7

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי
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צבעי הרכב

המידע והנתונים המופיעים במפרט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור 
הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן 
מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים 
הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא במפרט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק 
מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת 

וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 

לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: 3805*

או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

הצבעים הינם להמחשה בלבד 
וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים 
המופיעים במפרט לבין הצבעים 

כפי שהם במציאות.

לבן
Chalk White

אפרפר מטאלי 
Lake Silver

שחור מטאלי 
Phantom Black

אפור כהה מטאלי
Dark Night

כחול בהיר מטאלי 
Ceramic Blue

כחול מטאלי
Blue Lagoon

צהוב מטאלי
Acid Yellow

אדום מטאלי
Tangerine Comet

בורדו מטאלי
Pulse Red

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא: Prestige 4x2 :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

Premium 4x2 :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל



www.hyundaimotors.co.il היכנסו לאתר האינטרנט
לרשותכם אולמות תצוגה של יונדאי ברחבי הארץ:

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
03-5655444יגאל אלון 94כלמוביל תל אביב - אולם תצוגה מרכזיתל אביב

04-6817444א.ת. צפוני 1063, קרית שמונהשרוני מוטורסקרית שמונה

04-6720315יהודה הלוי, א.ת. טבריהיונדאי מיצ׳גןטבריה

04-6093026קידרון 1, עפולהאס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע״מעפולה

04-9955000עין המפרץ סנטרגפי מוטורס בע״מעכו

5431*העבודה 12, א.ת. נוף הגלילדבאח נצרת מוטורסנצרת

04-8467000ההסתדרות 49, צ׳ק פוסט חיפהכלמוביל צ׳ק פוסטחיפה

04-6107888דרך יפו 157 חיפהכלמוביל בית אמותחיפה

04-6336666קומבה 10, א.ת. דרומי חדרהנירון מוטרוס בע״מחדרה

09-8821676פינקס 25, א.ת. הישן נתניהיונדאי שיא נתניהנתניה

09-7484468התדהר 16, א.ת. רעננההילוך שישי רעננהרעננה

09-7766300מדינת היהודים 91, א.ת.אוטורן הרצליה בע״מהרצליה

03-6307900גיסין 72 פתח תקווהכלמוביל פתח תקווהפתח תקווה

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
9241*ששת הימים 22 )מול קניון איילון(יונדאי שקדרמת גן

03-5360805אלטלף 7דורי סוכנויות רכב בע״מיהוד

03-9677766דרך המכבים 48, א.ת. ישןהילוך שישי ראשל״צראשל״צ

03-9677786אצ״ל 51, ראשון לציוןהילוך שישי ראשל״צ מערבראשל״צ מערב

03-5599020הפלד 10, א.ת. חולוןיונדאי חולון מוטורסחולון

08-6588588המכונאי 17, מודיעיןאוטוויק מודיעיןמודיעין

02-6400700רח׳ כנפי נשרים 13, גבעת שאולכלמוביל ירושליםירושלים

02-6402020האומן 19, א.ת. תלפיותיונדאי ירושלים אוטוויקירושלים

08-8638630רח׳ הבושם 10, א.ת. אשדודשרותי מוסך יוסי כהן בע"מאשדוד

08-6750304הפנינים 5, א.ת. צפונירפי עמירה-יונדאי אשקלוןאשקלון

08-6248100אברהם בן עמי 6מוסכי השרות יונדאי בע״מבאר שבע

08-6335093א.ת. אילתדורית יונדאי אילת בע״מאילת

03-9154313נציגי מכירות שטח

המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בקטלוג זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין 
בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, 

ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הקטלוג. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Kona Hybrid 4x23.92בינעירוני3.6עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-248Premium 4x2 - Kona Hybrid6

481-258Prestige 4x2 - Kona Hybrid7

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי
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נמוכה

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא: Prestige 4x2 :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

Premium 4x2 :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
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