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م�صممة على هواك
تربز �سيارة كونا �جلديدة كلياً بخطوطها �خلارجية �لن�سيابية وجو�نبها �لأنيقة، لتعرب كل ز�وية فيها عن جمال وجاذبية، كيفما نظرت �إليها.

تن�ساب �لأ�سطح �لبارزة لت�سمل رفرف �لعجالت ذو �لك�سوة متباينة �لألو�ن و�لذي بدوره يوؤكد على ت�سميم كونا �لجريء ل�سيار�ت 
�لدفع �لرباعي �لمثالية، بينما تمنح �لعجالت �لمعدنية �لريا�سية مقا�س 18 بو�سة �إح�سا�ساً بالقوة و�لنطالق. �أما �ل�سطح ذو �للونين، 

و�لمر�يا �لخارجية بال�سيارة فاإنها تتيح �إمكانية �ختيار تركيبات �لألو�ن �لتي تريدها وتتنا�سب مع �أ�سلوبك �ل�سخ�سي. مع �سيارة كونا 
�لمميزة، كن جريئاً ومختلفاً. 

LED م�سابيح �أمامية وم�سابيح نهارية

مر�يا خارجية بلونني مع م�سابيح LED �سغرية

عجالت معدنية مقا�س 18 بو�سة

LED م�سابيح خلفية







موا�صفات كما تحبها
تركز �سيارة كونا �لجديدة كلياً على �لتفا�سيل �لدقيقة مما يجعلها �سيارة ��ستثنائية تنفرد بمز�يا خا�سة. 

�سوف تكت�سف م�ستوى ��ستثنائياً للر�حة، و��ستخد�ماً مدرو�ساً لمكونات عالية �لجودة في كافة �أرجائها، مما يمنحك �سعور�ً ر�ئعاً بالفخامة 
و�لقوة. ولكي ت�سيف لم�ستك �ل�سخ�سية، يمكنك �لختيار من بين �أربع تركيبات لونية تتو�فق مع ما تحب، وتوؤكد على طابعك �لمتميز. 

فلوحة �لعد�د�ت �لأمامية �أ�سبحت �أكثر ب�ساطة وجاذبية، بينما تبرز �لألو�ن �لجميلة في جميع �أنحاء �لمق�سورة، بما في ذلك �لخياطة 
�لمتباينة �لمطبقة بدقة على عجلة �لقيادة و�لمقاعد. ولمزيد من �لتنا�سق و�لتجان�س يمكنك �أي�ساً �ختيار �أحزمة �لمقاعد �لملونة*.

* متوفرة فقط مع خيار�ت �للون �لأحمر و�لليموني �لد�خلية.

بـرتقـايل

لـيـمـوين

رمـــادي

�أحــمــر



عجلة معدنية 18 بو�سةعجلة معدنية 17 بو�سةعجلة معدنية 16 بو�سةعجلة فولذية 16 بو�سة

�سحن ل�سلكي للهاتف
نظام �سوتي 4.0A ب�سا�سة LCD مع 6 مكبر�ت

نظام تهوية �لمقاعد 

نظـام �سوتي KRELL عالي �لأد�ء
�سا�سة عر�س 8 بو�سة تعمل باللم�س

نظام تدفئة �لمقاعد

الــمــزايـــــا

)HUD( نظام عر�س �ملعلومات على �لزجاج �لأمامي
نظام تكييف �لهو�ئي بتحكم يدوي

ناقل �رسعة ثنائي �لتع�سيق ذو 7 �رسعات

لوحة عد�د�ت رقمية
تكييف هو�ئي �أوتوماتيكي بالكامل مع نظام �إز�لة �ل�سباب

ناقل حركة �أوتوماتيكي ذو 6 �رسعات



�أ�سود فانتومد�رك نايت

الألـوان الخــارجيــة  المـوا�صفــات

الألوان الداخلية وزينة المقاعد

األـــوان الـ�صـطح 

خياطة ليمونية مع �أحزمة مقاعد ليمونيةخياطة حمر�ء مع �أحزمة مقاعد حمر�ءخياطة برتقالية مع �أحزمة مقاعد �سود�ءخياطة رمادية مع �أحزمة مقاعد �سود�ء

)Entry( أقم�سـة �لمقـاعد�أقم�سة �لمقـاعد�
)Mid, Mid Plus, High(

جـلـــدقما�س مع جلد للمقاعدـ  ليمونيقما�س مع جلد للمقاعدـ  �أحمر

�لقيم �لمذكورة �أعاله هي نتائج �ختبار�ت د�خلية ويمكن �أن تتغير بعد �لتاأكد من �سحتها.      ●
قد ل يتم توريد بع�س من �لأجهزة �لمو�سحة �أو �لمبينة �أعاله في هذ� �لكتالوج كاأجهزة قيا�سية، وقد يتم طرحها بتكلفة �إ�سافية.     ●

تحتفظ �سركة هيوند�ي موتور بحق تغيير �لمو��سفات و�لأجهزة دون �إخطار م�سبق.     ●
قد تختلف درجات �لألو�ن �لمو�سحة قليالً عن �لألو�ن �لفعلية نظرً� لختالف عملية �لطباعة عن �لحقيقة.   ●

يرجى �ل�ستعالم من �لموزع للح�سول على معلومات و�فية و�ل�ستف�سار عن مدى توّفر �لألو�ن وتنا�سقها.   ●

�إن تطلع �لأفر�د �إلى �سال�سة تنقالتهم �ل�سخ�سية يتطلب �أكثر من مجرد و�سائل �نتقال مريحة. فالمفهوم �لقديم لل�سيارة �نطوى بين �سفحات �لما�سي. �إذ �أ�سبحت �ل�سيارة تعك�س �أنماط حياة �لأفر�د و�أ�سبحت جزء�ً ل يتجز�أ 
من حياتهم. وفي نف�س �لوقت ت�سهد �سناعة �ل�سيار�ت تطور�ت كبيرة. وفي خ�سم ذلك تنمو �سركة هيوند�ي موتور ب�سرعة مبهرة لت�سبح و�حدة من �أكبر م�سنعي �ل�سيار�ت، مدعومة بقدرتها على �إنتاج �سيار�ت من �أروع 

�لفئات �لعالمية �إلى جانب �لجودة �لفائقة. لقد و�سلنا �ليوم �إلى مرحلة نحتاج فيها �إلى منهجية نوعية ل�ستلهام �أفكار �أعظم وحلول مهمة من �أجل عمالئنا. وهذه فر�سة مو�تية للم�سي قدماً ومن ثم قمنا بتطوير �سعار 
جديد للماركة يعك�س مكنون رغبتنا �لطامحة في �إحر�ز قفزة كبيرة. وبريادة �سعارنا �لجديد وما ينطوي عليه من فكر جديد �سن�سبح �سركة تو��سل مجابهة �لتحديات لفتح �آفاق جديدة من �أجل �لب�سرية وكوكب �لأر�س.

1,559 مد��س �لعجلة* 
2,052 �لعر�س �لإجمالي 

)ي�سمل مر�يا �لأبو�ب(

2,600 قاعدة �لعجالت 
4,165 �لطول �لإجمالي 

1,568 مد��س �لعجلة* 
1,800 �لعر�س �لإجمالي 

)ل ي�سمل مر�يا �لأبو�ب(
*مد��س �لعجلة: 16 بو�سة )�أمامي/خلفي( - 1,584/1.575

*مد��س �لعجلة: 17 بو�سة )�أمامي/خلفي( - 1,572/1,563

�لوحدة: ملمالأبــــعــــــــاد

Turbo GDI Gasoline (4WD)2.0 MPI Atkinson Gasoline (2WD) 1.6 الـنـوع

Cylinder DOHC4-Cylinder DOHC-4نوع �لمحرك

)cc( 1,5911,999�لإز�حة

)PS )kW( /rpm( 177�أق�سى قدرة )6,200 / )109.5( 5,500149 / )130

)Nm /rpm( 4,500 / 4,500180~1,500 / 265�أق�سى عزم

�لمكـابـح
مكابح مهو�ة�أمــاميـة
�أقـر��سخـلفـيـة

�لـتـعــليـق
نوع ماكفر�سون ناب�س�أمــامـي
نوع ق�سيب �للتو�ء )CTBA(متعدد �لو�سالت )4WD(خـلـفـي

�لإطـــار�ت
    205/60R16, 215/55R17, 235/45R18 

الأبـــعــــاد
961 / )965( 1,005 حيز �لر�أ�س )ملم(   �أمامي )مع/فتحة �سقف( / خلفي

880 / 1,054حيز �لأقد�م )ملم(   �أمامي / خلفي

1,385 / 1,410حيز �لكتفني )ملم(   �أمامي / خلفي

1,565 )with roof rack(

�لرتفاع
�لإجمالي
1,550
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�أ�سفر �أ�سيدي�أ�سود فانتومد�رك نايت�سيلفر ليك�أبي�س طبا�سيري

�أزرق �سير�ميكبلو لجونرمادي جالكتيككوميت تانجرين�أحمر بال�س
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ختم �لوكيل


