KONA

م�صممة على هواك

تربز �سيارة كونا اجلديدة كليا ً بخطوطها اخلارجية االن�سيابية وجوانبها الأنيقة ،لتعرب كل زاوية فيها عن جمال وجاذبية ،كيفما نظرت �إليها.

تن�ساب الأ�سطح البارزة لت�شمل رفرف العجالت ذو الك�سوة متباينة الألوان والذي بدوره ي�ؤكد على ت�صميم كونا الجريء ل�سيارات

الدفع الرباعي المثالية ،بينما تمنح العجالت المعدنية الريا�ضية مقا�س  18بو�صة �إح�سا�سا ً بالقوة واالنطالق� .أما ال�سطح ذو اللونين،

والمرايا الخارجية بال�سيارة ف�إنها تتيح �إمكانية اختيار تركيبات الألوان التي تريدها وتتنا�سب مع �أ�سلوبك ال�شخ�صي .مع �سيارة كونا
المميزة ،كن جريئا ً ومختلفا ً.

عجالت معدنية مقا�س  18بو�صة

م�صابيح �أمامية وم�صابيح نهارية LED

م�صابيح خلفية LED

مرايا خارجية بلونني مع م�صابيح � LEDصغرية

موا�صفات كما تحبها

تركز �سيارة كونا الجديدة كليا ً على التفا�صيل الدقيقة مما يجعلها �سيارة ا�ستثنائية تنفرد بمزايا خا�صة.
ً
ً
�سوف تكت�شف م�ستوى ا�ستثنائيا ً للراحة ،وا�ستخداما ً مدرو�سا ً لمكونات عالية الجودة في كافة �أرجائها ،مما يمنحك �شعورا رائعا بالفخامة

والقوة .ولكي ت�ضيف لم�ستك ال�شخ�صية ،يمكنك االختيار من بين �أربع تركيبات لونية تتوافق مع ما تحب ،وت�ؤكد على طابعك المتميز.
فلوحة العدادات الأمامية �أ�صبحت �أكثر ب�ساطة وجاذبية ،بينما تبرز الألوان الجميلة في جميع �أنحاء المق�صورة ،بما في ذلك الخياطة
المتباينة المطبقة بدقة على عجلة القيادة والمقاعد .ولمزيد من التنا�سق والتجان�س يمكنك �أي�ضا ً اختيار �أحزمة المقاعد الملونة*.

* متوفرة فقط مع خيارات اللون الأحمر والليموني الداخلية.

بـرتقـايل

رمـــادي

لـيـمـوين

�أحــمــر

الــمــزايـــــا

عجلة فوالذية  16بو�صة

نظام عر�ض املعلومات على الزجاج الأمامي ()HUD

لوحة عدادات رقمية

ناقل �رسعة ثنائي التع�شيق ذو � 7رسعات

ناقل حركة �أوتوماتيكي ذو � 6رسعات

نظام تكييف الهوائي بتحكم يدوي

تكييف هوائي �أوتوماتيكي بالكامل مع نظام �إزالة ال�ضباب

�شحن ال�سلكي للهاتف

عجلة معدنية  16بو�صة

نظام �صوتي  4.0Aب�شا�شة  LCDمع  6مكبرات
نظام تهوية المقاعد

عجلة معدنية  17بو�صة

نظـام �صوتي  KRELLعالي الأداء

عجلة معدنية  18بو�صة

�شا�شة عر�ض  8بو�صة تعمل باللم�س

نظام تدفئة المقاعد

الألـوان الخــارجيــة

المـوا�صفــات
الـنـوع

نوع المحرك
الإزاحة ()cc
�أق�صى قدرة ()PS (kW) /rpm
�أق�صى عزم ()Nm / rpm

)1.6 Turbo GDI Gasoline (4WD

)2.0 MPI Atkinson Gasoline (2WD

4-Cylinder DOHC

4-Cylinder DOHC

1,591

1,999

177 (130) / 5,500

149 (109.5) / 6,200

265 / 1,500~4,500

180 / 4,500

�أبي�ض طبا�شيري

�سيلفر اليك

دارك نايت

�أ�صفر �أ�سيدي

�أ�سود فانتوم

المكـابـح
مكابح مهواة

�أمــاميـة

�أقـرا�ص

خـلفـيـة
الـتـعــليـق
�أمــامـي

�أحمر بال�س

نوع ماكفر�سون ناب�ض

خـلـفـي

نوع ق�ضيب االلتواء ()CTBA

متعدد الو�صالت ()4WD

الإطـــارات

كوميت تانجرين

رمادي جاالكتيك

�أزرق �سيراميك

بلو الجون

�ألـــوان الـ�سـطح

205/60R16, 215/55R17, 235/45R18
الأبـــعــــاد
حيز الر�أ�س (ملم)

�أمامي (مع/فتحة �سقف)  /خلفي

1,005 (965) / 961

حيز الأقدام (ملم)

�أمامي  /خلفي

1,054 / 880

حيز الكتفني (ملم)

�أمامي  /خلفي

1,410 / 1,385

●
●
●
●
●

دارك نايت

القيم المذكورة �أعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن �أن تتغير بعد الت�أكد من �صحتها.
قد ال يتم توريد بع�ض من الأجهزة المو�ضحة �أو المبينة �أعاله في هذا الكتالوج ك�أجهزة قيا�سية ،وقد يتم طرحها بتكلفة �إ�ضافية.
تحتفظ �شركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات والأجهزة دون �إخطار م�سبق.
قد تختلف درجات الألوان المو�ضحة قليال ً عن الألوان الفعلية نظرًا الختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.
يرجى اال�ستعالم من الموزع للح�صول على معلومات وافية واال�ستف�سار عن مدى توفّر الألوان وتنا�سقها.

الأبــــعــــــــاد

�أ�سود فانتوم

الألوان الداخلية وزينة المقاعد
الوحدة :ملم

خياطة رمادية مع �أحزمة مقاعد �سوداء

االرتفاع
الإجمالي
1,550

خياطة برتقالية مع �أحزمة مقاعد �سوداء

خياطة حمراء مع �أحزمة مقاعد حمراء

خياطة ليمونية مع �أحزمة مقاعد ليمونية

)1,565 (with roof rack

1,559
مدا�س العجلة*
العر�ض الإجمالي 2,052

(ي�شمل مرايا الأبواب)

قاعدة العجالت 2,600
الطول الإجمالي 4,165

1,568
مدا�س العجلة*
العر�ض الإجمالي 1,800

(ال ي�شمل مرايا الأبواب)

�أقم�شة المقـاعد ()Entry

*مدا�س العجلة 16 :بو�صة (�أمامي/خلفي) 1,584/1.575 -

�أقم�شـة المقـاعد
()Mid, Mid Plus, High

قما�ش مع جلد للمقاعد ـ �أحمر

قما�ش مع جلد للمقاعد ـ ليموني

جـلـــد

*مدا�س العجلة 17 :بو�صة (�أمامي/خلفي) 1,572/1,563 -

�إن تطلع الأفراد �إلى �سال�سة تنقالتهم ال�شخ�صية يتطلب �أكثر من مجرد و�سائل انتقال مريحة .فالمفهوم القديم لل�سيارة انطوى بين �صفحات الما�ضي� .إذ �أ�صبحت ال�سيارة تعك�س �أنماط حياة الأفراد و�أ�صبحت جزءا ً ال يتجز�أ

من حياتهم .وفي نف�س الوقت ت�شهد �صناعة ال�سيارات تطورات كبيرة .وفي خ�ضم ذلك تنمو �شركة هيونداي موتور ب�سرعة مبهرة لت�صبح واحدة من �أكبر م�صنعي ال�سيارات ،مدعومة بقدرتها على �إنتاج �سيارات من �أروع

الفئات العالمية �إلى جانب الجودة الفائقة .لقد و�صلنا اليوم �إلى مرحلة نحتاج فيها �إلى منهجية نوعية ال�ستلهام �أفكار �أعظم وحلول مهمة من �أجل عمالئنا .وهذه فر�صة مواتية للم�ضي قدما ً ومن ثم قمنا بتطوير �شعار
جديد للماركة يعك�س مكنون رغبتنا الطامحة في �إحراز قفزة كبيرة .وبريادة �شعارنا الجديد وما ينطوي عليه من فكر جديد �سن�صبح �شركة توا�صل مجابهة التحديات لفتح �آفاق جديدة من �أجل الب�شرية وكوكب الأر�ض.
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