
 πΕνημέρωση Τύ ου

 Νέο Hyundai  ΚΟΝΑ N 

Hyundai «N» σημαίνει Namyang, το Παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Hyundai Motor στην
Κορέα, αλλά παράλληλακαι  Nürburgring, όπου φιλοξενείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δοκιμών της  Hyundai
Motor και  η  γκάμα Ν εξελίχθηκε  περαιτέρω και  δοκιμάστηκε.  Η στενή  σύνδεση μεταξύ  Namyang και
Nürburgring δημιούργησε τα θεμέλια για το N, με στόχο να προσφέρει οδηγική απόλαυση. Συμβολίζοντας
ένα σικέιν, το λογότυπο «N» ενσωματώνει αυτήν την πτυχή - ένα ευέλικτο όχημα που είναι διασκεδαστικό
στην οδήγηση - και αντιπροσωπεύει την απόλυτη οδηγική εμπειρία σε δρόμους με στροφές. 

  Κέντρο δοκιμών Nürburgring
Η πίστα δοκιμών  Nürburgring Nordschleife συνεχίζει να χρησιμοποιείται προκειμένου να βελτιωθούν οι
τεχνολογίες υψηλής απόδοσης των N. Η εμβληματική πίστα του Nürburgring είναι γνωστή ως μία από τις
πιο απαιτητικές στον κόσμο. Με 73 γωνίες και 20,8 χιλιόμετρα ασφάλτου, είναι επίσης ένα συγκρότημα για
το μηχανοκίνητο αθλητισμό και φιλοξενεί το κέντρο δοκιμών της Hyundai Motors, το οποίο λειτουργείται
από το Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe. 
Οι δοκιμές επιτάχυνσης και αντοχής της Hyundai Motor διεξάγονται εκεί. Κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει
στις  δοκιμές  κάνει  τουλάχιστον  480  γύρους  στο  Nürburgring,  τόσο  με  ήλιο  όσο  και  υπό  βροχή,
προσομοιώνοντας με τον τρόπο αυτό 180.000 χιλιόμετρα οδήγησης - το ισοδύναμο του κανονικού κύκλου
ζωής ενός αυτοκινήτου - σε μόλις πέντε έως έξι εβδομάδες.
Ο σταθερός συνδυασμός σκληρής άμεσης επιτάχυνσης, γρήγορης επιβράδυνσης και απαιτητικών καμπών
φέρνουν τα αυτοκίνητα στα όριά τους, ενώ η μεταβλητότητα των επιφανειών και του κάμπερ εξασφαλίζουν
κορυφαίες επιδόσεις ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Για παράδειγμα, το N DCT των μοντέλων Ν,
συμπεριλαμβανομένου και του KONA N, άντεξε 1.350 γύρους στη θρυλική Nürburgring-Nordschleife.

  &  Κέντρο Έρευνας Εξέλιξης Namyang
Το  Namyang R&D Center άνοιξε  το  1995  στο  Hwaseong της  Νότιας  Κορέας  και  απασχολεί  13.000
ερευνητές  και  προγραμματιστές.  Είναι  η  καρδιά  του  παγκόσμιου  δικτύου  έρευνας  και  ανάπτυξης  της
Hyundai Motor.  Καλύπτει  περισσότερα  από  3,3  εκατομμύρια  τετραγωνικά  μέτρα  γης,  αποτελείται  από
διάφορα  κέντρα  σχεδίασης  και  εξέλιξης  μηχανολογικών  στοιχείων  και  κινητήρων,  επιδόσεων  και
δοκιμαστικής  οδήγησης,  μια  αεροακουστική  και  αεροδυναμική  σήραγγα  και  εγκαταστάσεις  για
περιβαλλοντική Έρευνα και Εξέλιξη. Διαθέτει 34 δρόμους, συμπεριλαμβανομένης της «Περιοχής Γ», μιας
πίστας υψηλής ταχύτητας 4,5 χιλιομέτρων. Η περιοχή είναι το πνευματικό σπίτι της Hyundai N, που οδηγεί
στην εξέλιξη και τη διεύρυνσης της γκάμας των μοντέλων Ν, συμπεριλαμβανομένου του ολοκαίνουργιου
KONA N. Συνολικά, το κέντρο διαθέτει συνολικό μήκος δρόμων 70 χιλιομέτρων.

  Έμφαση στο Fun to Drive
 Το  ολοκαίνουριο K  ΟΝΑ N εξελίχθηκε με βάση τους τρεις ακρογωνιαίους λίθους της γκάμας N :

Εξαιρετικές δυνατότητες στις στροφές
 Σπορ αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση 
 Δυνατότητες σε πίστα
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Το  K  ΟΝΑ N εξελίχθηκε για να κάνει τους καρδιακούς παλμούς του ή της οδηγού πιο γρήγορους όταν
κάθεται πίσω από το τιμόνι.  H Hyundai Motor επέλεξε να δώσει έμφαση στην οδηγική απόλαυση και τον
συναισθηματικό αντίκτυπο στους καρδιακούς παλμούς του οδηγού ανά λεπτό (BPM), αντί να μετρά απλώς
τις στροφές ανά λεπτό (RPM).

Ο  σχεδιασμός  του  Kona N απεικονίζει  ένα  πραγματικό  όχημα  υψηλών  επιδόσεων  και  διαθέτει  την
εντυπωσιακή μάσκα της Hyundai, επιθετικούς εμπρός και πίσω προφυλακτήρες και μια νέα αεροτομή πίσω. 

π    Ε ιβλητικό στις στροφές
 Το K  ΟΝΑ N   λατρεύει τις στροφές. Το λογότυπο N συμβολίζει ένα σικέιν, το πιο απαιτητικό τμήμα

μιας  πίστας,  όπου  το  ΚΟΝΑ  N επιτυγχάνει  μέγιστη  πρόσφυση,  ακρίβεια  και  αίσθηση.  Ο  ισχυρός
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 2.0 λίτρων αποδίδει 280 PS και 392 Nm.

Το KΟΝΑ N είναι αεροδυναμικά σχεδιασμένο για μείωση της άντωσης. Αυτό διατηρεί το αμάξωμα σταθερά
στο  δρόμο  όταν  απαιτείται  μέγιστη  πρόσφυση.  Το  N Corner Carving Differential,  ένα  ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό (eLSD), βελτιώνει το κράτημα και τη μέγιστη ταχύτητα στις στροφές. Για
τους  πραγματικούς  οπαδούς  της  γρήγορης  οδήγησης,  το  Electronic Stability Control (ESC)  μπορεί  να
απενεργοποιηθεί  πλήρως  για  μέγιστη  ελευθερία.  Προκειμένου  να  εξασφαλίσουν  στον  οδηγό  και  το
συνοδηγό τη μέγιστη άνεση, τα ειδικά σπορ καθίσματα προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα και  πλευρική
στήριξη υπό όλες τις συνθήκες.

π     Σ ορ αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση
Το  KΟΝΑ  N είναι  ένα  σπορ  αυτοκίνητο,  κατάλληλο  για  μετακίνηση  με  άνεση  τις  καθημερινές  ή  για
οδήγηση  σε  πίστα  το  Σαββατοκύριακο.  Διαθέτοντας  μια  μεγάλη  ποικιλία  επιλογών  εξατομίκευσης,  το
KΟΝΑ N προσφέρει διαφορετικές επιλογές απόδοσης και πρακτικότητας προκειμένου να δημιουργήσει την
καλύτερη αίσθηση για τον οδηγό.  Αυτές  περιλαμβάνουν το σύστημα ελέγχου  N Grin,  την ηλεκτρονική
ελεγχόμενη ανάρτηση, το σύστημα μεταβολής του χρονισμού των βαλβίδων εξαγωγής και μια μεγάλη γκάμα
λειτουργιών ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού.

  π  Δυνατότητες σε ίστα
Τα μοντέλα  N περνούν πολύ περισσότερο χρόνο στην πίστα σε σύγκριση με τα στάνταρ αυτοκίνητα και
δοκιμάζονται σε υψηλότερες ταχύτητες. Έτσι, όταν ο οδηγός πηγαίνει σε ένα track day με το Kona N μπορεί
να είναι σίγουρος για τον πολύ καλή απόδοσή του.
Μια  νέα οθόνη  AVN με επιλογές  οδήγησης υψηλής απόδοσης,  καθώς και  ειδικές  λειτουργίες  όπως το
Launch Control και το Creep Off, εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση στην πίστα.

Το ολοκαίνουριο  KONA N είναι πραγματικά ένα καθημερινό σπορ μοντέλο με μεγάλες δυνατότητες σε
πίστα, ειδικά λόγω της ποικιλίας νέων χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά τόσο
στην καθημερινή οδήγηση όσο και σε αυτή των υψηλών επιδόσεων. Κατά την εξέλιξη του  KONA N, οι
μηχανικοί της Hyundai έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ανθεκτικότητα και την απόδοση στην πίστα. Για να
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση στις στροφές, δοκιμάστηκε εκτενώς στο Nürburgring.

 «  Ένα καυτό SUV»    με τολμηρή εξωτερική σχεδίαση
Η εμφάνιση του ολοκαίνουργιου  KONA N, που είναι ένα «καυτό  SUV» απεικονίζει σαφώς μια ισχυρή
παρουσία  και  οδηγική  διασκέδαση.  Συνδυάζει  το  μοντέρνο σχεδιασμό  του  καινούργιου  KONA με  την
τολμηρή και δυναμική γλώσσα των μοντέλων Ν. Με μήκος 4.215 χιλιοστών, πλάτος 1.800 χιλιοστών και
ύψος 1.565 χιλιοστών, το ολοκαίνουργιο KONA N είναι 10 χιλιοστά πιο μεγάλο από το νέο KONA και ίσο
από πλευράς μήκος με το νέο  KONA N Line. Το μεταξόνιο των 2.600 χιλιοστών είναι ίδιο με αυτό των
βασικών εκδόσεων. Το πορτμπαγκάζ του με χωρητικότητα 361 λίτρων μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά
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δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου. Οι ελαφριές σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου των 19 ιντσών μειώνουν το
συνολικό βάρος ενώ εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα σπορ εμφάνιση.

Η πληθωρική και δυναμική εμφάνιση του KONA N μπορεί να αποδοθεί στις λεπτομέρειες στο χρώμα του
αμαξώματος και τους τροχούς των 19 ιντσών. Ταυτόχρονα το μυώδες αμάξωμα του B-SUV τονίζεται ακόμα
περισσότερο από τις προεκτάσεις των φτερών στο χρώμα του αμαξώματος. Αυτό εξασφαλίζει στο KONA
N την αίσθηση ότι βρίσκεται κοντά στο έδαφος. Η ισχυρή εικόνα το εμπρός του μέρους ολοκληρώνεται με
την αποκλειστική μάσκα με την ιδιαίτερη σχεδίαση, το ενσωματωμένο λογότυπο Ν και τη δυναμική φωτεινή
υπογραφή του νέου KONA. Το λογότυπο της Hyundai σε σκούρο γκρι σατέν είναι τοποθετημένο πιο χαμηλά
στο καπό,  μετακινώντας  έτσι  το σημείο όπου εστιάζει  κανείς  μπροστά προς  τα κάτω.  Ο τολμηρός  και
ισχυρός  εξωτερικός  σχεδιασμός  του  KONA N διαθέτει  επίσης  αποκλειστικές  και  διακριτικές  κόκκινες
λεπτομέρειες.  

Στο προφίλ αυτό που θα παρατηρήσει κανείς είναι η καινούργια σπορ σιλουέτα του KONA N. Παράλληλα
υπάρχουν και άλλα στοιχεία σχεδίασης ενδεικτικά ενός μοντέλου υψηλών επιδόσεων Ν της  Hyundai. Σε
αυτά  περιλαμβάνονται  οι  αποκλειστικοί  σφυρήλατοι  τροχοί  Ν σε  σκούρο  γκρι  χρώμα  και  οι  κόκκινες
δαγκάνες,  το λογότυπο Ν στα καπάκια των τροχών και  ενός δίχρωμου, σε κόκκινο και  στο χρώμα του
αμαξώματος, μαρσπιέ με χαραγμένο το λογότυπο Ν.

Στην πίσω όψη κυριαρχεί η ιδιαίτερη διπλή αεροτομή στην οροφή. Οι πελάτες θα παρατηρήσουν επίσης το
ειδικό για τα μοντέλα Ν τριγωνικό τρίτο φως φρένων. Η χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή και οι δύο μεγάλες
απολήξεις της εξάτμισης προσθέτουν στη φιλοσοφία υψηλών επιδόσεων του αυτοκινήτου.

Η  Hyundai δημιούργησε  ένα  νέο  εξωτερικό  χρώμα,  το  Sonic Blue,  ειδικά  για  την  παρουσίαση  του
ολοκαίνουργιου KONA N. Το Sonic Blue είναι ένα ανοιχτό γκρι-λευκό χρώμα με έναν τόνο Performance
Blue. Δημιουργήθηκε έχοντας υπόψη το σχήμα ενός αμαξώματος SUV, ενώ εξακολουθεί να αναφέρεται στο
αποκλειστικό  χρώμα  υψηλής  απόδοσης  της  Hyundai,  το  Performance Blue.  Το  ολοκαίνουργιο  νέο
αποκλειστικό χρώμα N SUV του KONA N συμπληρώνει και έρχεται σε αντίθεση με τις κόκκινες, σκούρες
γκρι  και  γυαλιστερές  μαύρες  λεπτομέρειες  του  εξωτερικού  σχεδιασμού,  δίνοντάς  του  μια  νέα  σπορ
εμφάνιση.

 Χρώματα αμαξώματος
 Sonic Blue με λεπτομέρεις Tomato Red – το νέο ειδικά χρώμα για το N SUV [χρώμα 

λανσαρίσματος]
 Phantom Black Pearl με λεπτομέρειες Tomato Red
 Atlas White με λεπτομέρειες Tomato Red 
 Cyber Grey Metallic με λεπτομέρειες Tomato Red
 Dark Knight Grey Pearl με λεπτομέρειες Tomato Red 
 Ignite Red με Medium Metal λεπτομέρειες
 Performance Blue με λεπτομέρειες Tomato Red

      πΕσωτερικός σχεδιασμός ειδικός για οδήγηση υψηλών ε ιδόσεων
Το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου KONA N έχει σχεδιαστεί για οδήγηση υψηλών επιδόσεων και διαθέτει
εμφάνιση και αισθητική προσανατολισμένη στις επιδόσεις. Το αυτοκίνητο διαθέτει σπορ μεταλλικά πεντάλ
και  υλικά  υψηλής  ποιότητας,  ενώ  το  αποκλειστικό  Ν  σπορ  τιμόνι,  του  οποίου  ο  σχεδιασμός
βελτιστοποιήθηκε για το τέλειο κράτημα και την πιο σωστή διάταξη μπουτόν για δυναμική οδήγηση, είναι
ένα στοιχείο που ξεχωρίζει. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, δύο προγραμματιζόμενα μπουτόν Ν στο τιμόνι
επιτρέπουν τη ρύθμιση κάθε είδους προεπιλογής σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις,  ενώ τα  paddles
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επιτρέπουν στον οδηγό να αλλάζει ταχύτητες χωρίς να παίρνει τα χέρια του από το τιμόνι.

Για καλύτερο έλεγχο και σπορ αίσθηση, το παραδοσιακό χειρόφρενο έχει πιο χοντρή λαβή με επένδυση από
διάτρητο  δέρμα  που  αποτρέπει  την  ολίσθηση.  Το  KONA N είναι  ένα  από  τα  λίγα  καυτά  SUV με
παραδοσιακό χειρόφρενο αντί  για ηλεκτρονικό, επιτρέποντας έτσι  στους οδηγούς με σπορ ανησυχίες να
απολαμβάνουν τις πλαγιολισθήσεις.  Οι πελάτες θα παρατηρήσουν επίσης τα λογότυπα  N στον επιλογέα
ταχυτήτων, τα μαρσπιέ και τα καθίσματα, καθώς και τις μοναδικές λεπτομέρειες Performance Blue σε όλο
το εσωτερικό.

Το ολοκαίνουριο KONA N διατίθεται σε μονόχρωμο μαύρο εσωτερικό με σπορ καθίσματα με επενδύσεις
από ύφασμα, δέρμα ή σουέτ και  με έντονη πλευρική διαμόρφωση για εξαιρετική πλευρική στήριξη.  Τα
εμπρός καθίσματα είναι στάνταρ θερμαινόμενα, ενώ προαιρετικά θερμαινόμενα είναι και τα πίσω.  Στην
επένδυση με σουέτ τα ηλεκτρικώς ρυθμιζόμενα καθίσματα είναι στάνταρ, όπως και ο εξαερισμός τους για
μεγαλύτερη άνεση και ψύξη. 
Χρώμα επενδύσεων εσωτερικού:

 Μονόχρωμο μαύρο εσωτερικό με λεπτομέρειες σε Performance Blue και επένδυση από ύφασμα, 
δέρμα ή σουέτ.

π    π π  πΥ ερτροφοδοτούμενος κινητήρας με ε ί εδη α όδοση

Ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 2.0  T-GDI που αποδίδει 280  PS και 392  Nm ροπής εφοδιάζει το
ολοκαίνουριο KONA N. Αποδίδει επίπεδη ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρει περισσότερη ροπή και
ισχύ στις μεσαίες και υψηλότερες στροφές. Σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, η αυξημένη ροπή αναδεικνύει
ακόμη  περισσότερο  τις  δυνατότητες  του  κινητήρα.  Επίσης,  η  νέα  διαχείριση  της  ισχύος  του  κινητήρα
βελτιώνει την επιτάχυνση στις μεσαίες και υψηλότερες στροφές και προσφέρει βέλτιστες επιδόσεις, ακόμη
και σε διαφορετικές συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας.
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 2.0 Κινητήρας T-GDI  π π  με ε ί εδη ισχύ
 Ισχύ: 280 PS
 Ροπή: 392 Nm
 Μετάδοση: N DCT
 Μέγιστη ταχύτητα: 240 km/h

 π     Υψηλής α όκρισης μετάδοση με τεχνολογία N DCT
Το ολοκαίνουργιο KONA N, το πρώτο SUV υψηλών επιδόσεων της Hyundai, διατίθεται με το N DCT,
ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων για βελτιωμένη επιτάχυνση και επιδόσεις και για
ακόμη πιο απολαυστική οδήγηση.

Το N DCT, μια βελτιωμένη εκδοχή του 8DCT που εξελίχθηκε από την Hyundai, διαθέτει βελτιωμένη
αντοχή για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Σε συνδυασμό με
τον κινητήρα 2.0  T-GDI το  N DCT συνδυάζει την συναρπαστική εμπειρία ενός σειριακού κιβωτίου
ταχυτήτων με την άνεση ενός κανονικού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.

Το  N DCT είναι ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη υγρού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι σε σύγκριση με τα
κιβώτια ταχυτήτων ξηρού τύπου, ψύχει καλύτερα τον συμπλέκτη μειώνοντας την τριβή μεταξύ των
κινούμενων  μερών  χάρη  σε  δύο  ηλεκτρικές  αντλίες  λαδιού.  Κάτι  που  επιτρέπει  τη  μεταφορά
περισσότερης  ροπής  μέσω του  κιβωτίου  ταχυτήτων.  Επιπλέον,  το  N DCT βελτιώνει  τη  δυναμική
οδήγησης. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση όταν το αυτοκίνητο πιέζεται στα όριά του στην πίστα, το
λάδι ως ψυκτικό διατηρεί τον συμπλέκτη στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του. 

Η τεχνολογία N DCT της Hyundai έκανε το ντεμπούτο της στο Veloster N, ένα μοντέλο που πωλείται
στη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Κορέα. Η τεχνολογία προστέθηκε αργότερα στο νέο i30 N και τώρα
σε όλα τα KONA N με N DCT.

Τα N Power Shift, N Grin Shift και N Track Sense Shift είναι τρεις αποκλειστικές λειτουργίες υψηλής
απόδοσης που ενεργοποιούνται από το  N DCT και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στον οδηγό.
Όταν το αυτοκίνητο επιταχύνει με περισσότερο από το 90% του γκαζιού, τότε ενεργοποιείται το  N
Power Shift (NPS), αποτρέποντας τυχόν απώλεια ροπής κατά τα ανεβάσματα σχέσεων με πλήρη ισχύ
στους  τροχούς.  Αυτό  κάνει  την  οδήγηση  πιο  ευχάριστη  παρέχοντας  μια  "αίσθηση  boost".  Ο
χαρακτηριστικός αγωνιστικός ήχος δίνει έμφαση στις σπορ επιδόσεις του KONA N. Το NPS μπορεί να
ενεργοποιηθεί μόνο στα προφίλ Ν και Custom.

Tο N Grin Shift (NGS) μεγιστοποιεί για 20 δευτερόλεπτα την απόδοση του κινητήρα και του DCT. 

Το αυτοκίνητο  θα  κατεβάσει  άμεσα και  στην  πιο  κατάλληλη στιγμή  σχέση για  να  επιτύχει  πλήρη
επιτάχυνση. Όταν ο οδηγός πιέσει το διακόπτη NGS στο τιμόνι, εμφανίζεται μια αντίστροφη μέτρηση
στον πίνακα οργάνων, εμφανίζοντας πόσα δευτερόλεπτα απομένουν για αυτήν τη λειτουργία. Μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου boost ο οδηγός πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα για να το
χρησιμοποιήσει ξανά. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον οδηγό με το πάτημα ενός διακόπτη να έχει
στην διάθεσή του την πλήρη απόδοση του αυτοκινήτου π.χ. όταν θέλει να κάνει τον καλύτερο χρόνο
γύρου, κατά την προσπέραση σε αυτοκινητόδρομους κ.α..

Το N Track Sense Shift (NTS) βελτιστοποιεί την αλλαγή σχέσεων για οδήγηση σε πίστα, επιτρέποντας
στον οδηγό να συγκεντρωθεί περισσότερο στο τιμόνι. Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει πότε οι συνθήκες σε
μια  πίστα  είναι  ιδανικές  για  δυναμική  οδήγηση  και  ενεργοποιείται  αυτόματα.  Σε  συνθήκες  σπορ
οδήγησης, το αυτοκίνητο επιλέγει τη σωστή σχέση σε βέλτιστο χρόνο με βάση αγωνιστικά δεδομένα
και του στιλ οδήγησης για να επιτευχθεί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα, όπως ακριβώς μπορεί να πετύχει
ένας επαγγελματίας οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Σε  αντίθεση  με  τα  συμβατικά  αυτόματα  κιβωτίου  ταχυτήτων,  τα  μοντέλα  Hyundai με  N DCT
επιτρέπουν  στον  οδηγό  να  απενεργοποιεί  το  Creep Off.  Όταν  η  λειτουργία  creep είναι
απενεργοποιημένη και το κιβώτιο στην θέση D, τότε το αυτοκίνητο δεν κυλά όταν ο οδηγός τραβά το
πόδι του από το πεντάλ των φρένων. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να κρατά πατημένο το
πεντάλ φρένου, αλλά μπορεί να το έχει ελεύθερο για να πατήσει πιο έντονα το γκάζι κατά την εκκίνηση.
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Μέσα από τις προσωποποιημένες συνθήκες μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η λειτουργία
Creep Off.

Οι  οδηγοί  μπορούν  να  ενεργοποιήσουν  τη  χειροκίνητη  λειτουργία  αλλαγής  σχέσεων  του  N DCT
χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στο τιμόνι ή τον επιλογέα. Στον κόφτη το λογισμικό εμποδίζει την
αυτόματη  αλλαγή  σχέσης  για  πλήρως  χειροκίνητος  έλεγχο  εξασφαλίζοντας  μια  πιο  σπορ  οδηγική
εμπειρία.

   πΧαρακτηριστικά οδήγησης υψηλής α όδοσης
Το ολοκαίνουριο KONA N είναι το πρώτο SUV που φέρει το σήμα N και το κάνει χωρίς να θυσιάζει το
ελάχιστο από την οδηγική απόλαυση και απόδοση. Μάλιστα, το «καυτό SUV» είναι το πρώτο υψηλών
επιδόσεων  μοντέλο  της  Hyundai που  διαθέτει  Performance Head-Up Display (HUD).  Όταν  είναι
επιλεγμένη η λειτουργία Sport ή N, στοιχεία όπως για τις  rpm (σ.α.λ.), την ταχύτητα και την ένδειξη
αλλαγής σχέσης εμφανίζονται ακριβώς στο παρμπρίζ.

Το  Kona N διαθέτει  πέντε  ξεχωριστά  οδηγικά  προφίλ:  τα  Eco,  Normal,  Sport,  N και  Custom,  το
σύστημα ελέγχου  N Grin προσφέρει  στους  πελάτες  υψηλό βαθμό εξατομίκευσης.  Αυτά  τα  προφίλ
μεταβάλλουν ανάλογα τον χαρακτήρα του ολοκαίνουργιου  KONA N αλλάζοντας την χαρτογράφηση
του  κινητήρα,  τον  ηλεκτρονικό  σύστημα  ελέγχου,  τον  ήχο  της  εξάτμισης  και  τις  παραμέτρους
λειτουργίας  του  τιμονιού  για  τη  βελτιστοποίησή  τους  σε  διαφορετικές  συνθήκες  οδήγησης.  Στο
εξατομικευμένο προφίλ Custom, ο οδηγός έχει στην διάθεση τους ρυθμίσεις μέσω άλλων λειτουργιών
(Normal, Sport και Sport+) για το τιμόνι, την ανάρτηση ή τον ήχο εξάτμισης. Το ολοκαίνουργιο τιμόνι
του  KONA N είναι εξοπλισμένο με δύο ειδικούς διακόπτες  N που μπορούν να αντιστοιχιστούν στις
προτιμήσεις του οδηγού.

Η ηλεκτρονική γεννήτρια ήχου (ESG) ενισχύει τον σπορ ήχο του κινητήρα από τον ήχο της εξάτμισης
και  της  εισαγωγής  για  μια  πιο  ενθουσιώδη οδηγική  εμπειρία.  Μια  γεννήτρια  ήχου  κινητήρα  στην
καμπίνα, που βρίσκεται στη βάση του παρμπρίζ, ενισχύει ακόμη περισσότερο την σπορ εμπειρία αλλά
και τη διάθεση του οδηγού. Ο μεταβλητός έλεγχος του σιλανσιέ βοηθά στην επίτευξη του ιδανικού
ήχου εξάτμισης για μια απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.

Το ολοκαίνουργιο  KONA N προσφέρεται στάνταρ με το σύστημα βαλβίδων μεταβλητής εξάτμισης.
Χάρη  σε  αυτό  ο  ήχος  της  εξάτμισης  μπορεί  να  ρυθμιστεί  ανάλογα  με  τη  λειτουργία  κίνησης,
επιτρέποντας τον ηλεκτρονικό έλεγχο της βαλβίδας εξαγωγής. Ο ήχος αλλάζει ανάλογα με το πόσο
μεγάλο είναι το άνοιγμα της βαλβίδας. Η ενεργητική εξάτμιση έχει αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν
στο αυτοκίνητο να αυξάνει την ένταση του ήχου της εξάτμισης στα ανεβάσματα και στα κατεβάσματα
σχέσεων για την παραγωγή του χαρακτηριστικού αγωνιστικού ήχου που θυμίζει ποπ κορν.

Το ολοκαίνουριο  KONA Ν, όπως και  άλλα μοντέλα  Hyundai N, διατίθεται  στάνταρ με το  Launch
Control, το οποίο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να εκκινεί όπως ένα αγωνιστικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε λειτουργία  N με απενεργοποιημένο το  Electronic Stability Control (ESC) ή σε λειτουργία  Sport.
Όταν ξεκινά από στάση, το Launch Control με  N DCT ελέγχει το μέγεθος της διαθέσιμης ροπής του
κινητήρα, επιτρέποντας στον οδηγό να εκκινήσει το KONA N όπως ένας έμπειρος οδηγός αγώνων με
μέγιστη πρόσφυση και ελάχιστο σπινάρισμα.

Όταν ο οδηγός αλλάζει από μεγαλύτερη σε μικρότερη σχέση, οι στροφές του κινητήρα συγχρονίζονται
αυτόματα με το Rev Matching ώστε ανάλογα με το προφίλ οδήγησης να υπάρχουν ομαλότερες και πιο
σπορ αλλαγές. Η λειτουργία  Rev Matching είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή στα μοντέλα Ν με
τεχνολογία N DCT, οπότε δεν χρειάζεται ο οδηγός να πιέσει κανένα διακόπτη για να την ενεργοποιήσει.

   π   Ασυμβίβαστο κράτημα με α ολαυστικά δυναμικά χαρακτηριστικά
Είτε  στην  πίστα  είτε  στον  ανοιχτό  δρόμο,  το  KONA N προσφέρει  οδηγική  απόλαυση  δίχως
συμβιβασμούς. Το «καυτό  SUV» διασφαλίζει εξαιρετικό κράτημα σε διάφορες επιφάνειες, χάρη στα
ειδικά  σχεδιασμένα  ελαστικά  υψηλής  απόδοσης  235/40  R19  Pirelli P-Zero με  το  λογότυπο  «HN»
(Hyundai N) που τοποθετούνται ελαφριές σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Για μεγαλύτερη
ασφάλεια,  προστέθηκε  ένα  σύστημα  πέδησης  υψηλής  απόδοσης,  το  οποίο  διαθέτει  μεγαλύτερα
μπροστινά  και  πίσω  δισκόφρενα  με  καλύτερη  ψύξη  χάρη  στις  εισαγωγές  του  μπροστινού
προφυλακτήρα.
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Το ολοκαίνουργιο KONA N διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης (ECS) που ελέγχει
το βαθμό απόσβεσης και βελτιώνει το κράτημα και τη σταθερότητα. Με το πάτημα ενός διακόπτη, ο
οδηγός μπορεί να προσαρμόσει την απόσβεση της ανάρτησης για να βελτιστοποιήσει την αντίδραση
του αυτοκινήτου είτε στο δρόμο είτε στην πίστα.

Το Electronic Stability Control (ESC) μπορεί να απενεργοποιηθεί για μια πιο άμεση εμπειρία πίστας.
Κατά τη διάρκεια των ελιγμών στις στροφές, το  ESC σταθεροποιεί κανονικά το όχημα ανιχνεύοντας
τυχόν  απώλεια  πρόσφυσης  και  εφαρμόζοντας  την  πέδηση  ανεξάρτητα  σε  κάθε  τροχό.  Κάτι  που
εξασφαλίζει βελτιωμένο κράτημα και σταθερότητα σε δύσκολα οδοστρώματα ή απρόβλεπτες οδικές
συνθήκες. Το ολοκαίνουργιο ESC του KONA N διαθέτει τρεις λειτουργίες για εξατομικευμένη οδηγική
εμπειρία.  Το "ESC -  ON" προσφέρει  μέγιστη σταθερότητα και  βελτιστοποιείται  για ξηρές,  υγρές ή
χιονισμένες συνθήκες. Επίσης, αυξάνει την προστασία κατά την οδήγηση σε καθημερινές καταστάσεις.
Το "ESC -  SPORT" έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πίστες. Όταν το  ESC απενεργοποιηθεί εντελώς, το
όχημα δεν κάνει επεμβαίνει στον κινητήρα ή στα φρένα για να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) ρυθμίζει ανάλογα την κινητήρια δύναμη που περνά στους
τροχούς  με  βάση  τις  συνθήκες  οδήγησης.  Εάν  το  TCS αντιληφθεί  ότι  ένας  τροχός  περιστρέφεται
ταχύτερα από ότι προβλέπεται, τότε επεμβαίνει στην διαχείριση λειτουργίας του κινητήρα. Ο οδηγός
μπορεί  να  επιλέξει  ανάμεσα  σε  τέσσερις  διαφορετικές  λειτουργίες  πρόσφυσης  Traction Modes
πιέζοντας το διακόπτη Drive Mode για βελτιωμένο χειρισμό σε διάφορες συνθήκες δρόμου. Σε λείες ή
χιονισμένες  συνθήκες,  το  Snow Mode προσφέρει  τη  μεγαλύτερη  σταθερότητα,  ενώ το  Mud Mode
επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ξεκολλά σε λασπώδεις επιφάνειες. Το Sand Mode επιτρέπει περισσότερη
περιστροφή των τροχών κατά την εκκίνηση στην άμμο. Οι λειτουργίες  Traction Modes είναι ενεργές
μεταξύ 0 και 60 km/h.

Εν  τω  μεταξύ,  το  ολοκαίνουργιο  N Corner Carving,  ένα  ηλεκτρονικά  ελεγχόμενο  διαφορικό
περιορισμένης  ολίσθησης  (eLSD),  παρέχει  εξαιρετικά  αποτελέσματα  στις  στροφές.  Ανάλογα  με  τη
μεταφορά  ροπής  από  τον  εσωτερικό  στον  εξωτερικό  τροχό  του  μπροστινού  άξονα,  αυτό  το
χαρακτηριστικό  επιτρέπει  στους  τροχούς  να  περιστρέφονται  με  διαφορετικές  ταχύτητες  και  η
περισσότερη ροπή να περνά στον τροχό με την μεγαλύτερη πρόσφυση. Κάτι που ελαχιστοποιεί την
υποστροφή και εξαλείφει την ολίσθηση του τροχού ώστε ο οδηγός να μπορεί να στρίψει με μεγαλύτερη
ταχύτητα και με σύμμαχο το διαφορικό N Corner Carving.

Τα μοντέλα  Hyundai N προσφέρουν μεγαλύτερη συμμετοχικότητα στον οδηγό χάρη στα νέα επίπεδα
ακρίβειας  και  απόκρισης  του  τιμονιού  αφού  το  ολοκαίνουργιο  KONA N διαθέτει  την  ταχύτερη
κρεμαγέρα RMDPS (Rack-mounted Motor Driving Power Steering system) με βελτιωμένη αίσθηση και
μικρότερη  σχέση  διεύθυνσης.  Συγκεκριμένα,  το  ηλεκτρικό  σύστημα  υποβοήθησης  του  τιμονιού
προσφέρει ένα πολύ ακριβές τιμόνι με υψηλό επίπεδο πληροφόρησης, ακριβώς όπως απαιτεί ένα όχημα
υψηλής απόδοσης. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις (Normal,
Sport και Sport+) για διάφορες καταστάσεις, όπως οδήγηση στην πόλη, στους επαρχιακούς δρόμους και
στις πίστες.

Επιπλέον,  ο μπροστινός άξονας  N Power Sense, σε συνδυασμό με την πίσω ανάρτηση πολλαπλών
συνδέσμων, διασφαλίζει αυξημένη ακαμψία για καλύτερη οδήγηση και οδηγική συμπεριφορά.

    Προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και άνεσης
Το  ολοκαίνουριο  KONA N,  όπως  και  το  νέο  KONA,  διατίθεται  με  την  πληθώρα  συστημάτων
ενεργητικής ασφάλειας και άνεσης του συνόλου  Hyundai SmartSense. Ένα σύνολο τεχνολογιών που
καθιστά το αυτοκίνητο ασφαλέστερο και πιο άνετο στην οδήγηση σε καθημερινές συνθήκες. Τα Rear
Seat Alert και  Safe Exit Warning είναι δύο συστήματα που συμβάλλουν άμεσα στην ασφάλεια όλων
των επιβατών.

   Χαρακτηριστικά ενεργητικής ασφάλειας Hyundai SmartSense:
 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA): Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης τυφλών 

σημείων
 Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA): Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης 

οπίσθιας κυκλοφορίας
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 Smart Cruise Control (SCC): Έξυπνο Cruise Control
 Leading Vehicle Departure Alert (LVDA): Προειδοποίηση αναχώρησης προπορευόμενου 

οχήματος
 Lane Keeping Assist (LKA): Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
 Lane Following Assist (LFA): Υποβοήθηση διατήρησης στο κέντρο της λωρίδας
 Intelligent Speed Limit Warning (ISLW): Προειδοποίηση για έξυπνο όριο ταχύτητας
 Safe Exit Warning (SEW): Προειδοποίηση ασφαλούς εξόδου
 Rear Seat Alert (RSA): Ειδοποίηση πίσω καθίσματος
 Forward Collision Avoidance Assist: Υποβοήθηση αποφυγής μετωπικής σύγκρουσης
 High Beam Assist (HBA): Υποβοήθηση αυτόματης αλλαγής δέσμης προβολέων
 Driver Attention Warning (DAW): Προειδοποίηση κόπωσης οδηγού

  Τεχνολογία και συνδεσιμότητα
Ένας ψηφιακός Ν πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών με σπορ εμφάνιση και μία οθόνη αφής AVN 10,25
ιντσών  περιλαμβάνονται  στο  ολοκαίνουργιο  KONA N.  Οι  οδηγικές  δεξιότητες  στην  πίστα
παρακολουθούνται και βελτιώνονται χρησιμοποιώντας το σύστημα δεδομένων απόδοσης Performance
Driving Data.  Κατά  την  οδήγηση  στην  πίστα,  το  σύστημα  αποθηκεύει  και  εμφανίζει  τα  δεδομένα
οδήγησης, όπως ισχύς, ροπή και πίεση  turbo, στην οθόνη αφής  AVN. Επίσης, περιλαμβάνονται ένα
χρονόμετρο γύρου και επιτάχυνσης. Τα γραφικά N εμφανίζονται και στο Head-up Display (HUD) κατά
την οδήγηση με το προφίλ Sport ή N.

Ακόμη και  σε ένα όχημα υψηλών επιδόσεων, το  Apple CarPlay,  το  Android Auto και  το  Bluelink
Connected Car Services καθιστούν  την  καθημερινή  οδήγηση  πιο  βολική.  Πρόσθετες  δυνατότητες
αναγνώρισης φωνής περιλαμβάνονται πλέον και στο νέο KONA N. Με μια απλή φωνητική εντολή, οι
οδηγοί μπορούν να ενεργοποιήσουν και να παρακολουθήσουν λειτουργίες, όπως το κλίμα, η θέρμανση
του πίσω παραθύρου και του πλευρικού καθρέφτη και η θέρμανση του τιμονιού.

Το  ολοκαίνουριο  KONA N συνοδεύεται  από  την  ολοκληρωμένη  πενταετή  απεριόριστη  εγγύηση
χιλιομέτρων της Hyundai.

 π  :Διαθέσιμος εξο λισμός συνδεσιμότητας
 [Νέο] 10,25’’ ψηφιακός πίνακας
 [Νέο] 10,25’’ Audio Video Navigation (AVN-T)
 Apple CarPlay και Android Auto (δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Display Audio)
 Premium KRELL ηχοσύστημα
 Bluelink τηλεματική
 Ασύρματη θέση φόρτισης
 Τρεις θύρες USB

 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Διαστάσεις ΜxΠx  (Υ mm): 4.215 x 1.800 x 1.565, Μεταξόνιο: 2.600
:Κινητήρας  2.0 λίτρων T-GDI με επίπεδη ισχύ

 :Κιβώτιο ταχυτήτων  8 σχέσεων υγρού τύπου DCT (N DCT)
π  0(Α όβαρο kg): 1.510 / 1.569 (ελαφρύτερο / βαρύτερο)

 (Ισχύς PS) / π  (Ρο ή Nm): 280 /392
  (Τελική ταχύτητα km/h): 240

π  0-100 Ε ιτάχυνση km/h: 6,4 s
π π  :  Α ο οίηση ευθυνών Δεδομένα CO2  π πκαι εκ ομ ών

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου για το Hyundai KONA N 2.0 T-GDI (280 PS) με DCT σε l/100
km: 8,5. Εκπομπές CO2 σε g/km: 194 (WLTP)
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   Hyundai Motor EuropeΣχετικά με την
Η Hyundai Motor Europe HQ ιδρύθηκε  το 2000 με  κεντρικά γραφεία στο Offenbach της Γερμανίας.  Διαθέτει οχήματα σε 40 ευρωπαϊκές χώρες μέσω 3.000
καταστημάτων με  μερίδιο  αγοράς 3,6% το 2020 (στοιχεία  ACEA).  Το 75% των  οχημάτων Hyundai που πωλούνται  στην Ευρώπη είναι  μοντέλα  σχεδιασμένα,
ανεπτυγμένα, δοκιμασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για να καλύψουν  τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, που εξυπηρετούνται από την εκτεταμένη
ευρωπαϊκή υποδομή της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει δύο εργοστάσια στην Τσεχική Δημοκρατία και την Τουρκία. Μέχρι το τέλος του 2020, η Hyundai θα προσφέρει
μια από τις νεότερες σειρές προϊόντων με σχεδόν όλα τα μοντέλα ηλικίας κάτω του 1 ½ έτους. Επίσης μέχρι τότε, πάνω από το 75% της γκάμας της Hyundai στην
Ευρώπη θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρική έκδοση. Από τον Ιανουάριο του 2021, η Hyundai διαθέτει την νεότερη γκάμα προϊόντων, με σχεδόν όλα τα μοντέλα ηλικίας
κάτω των 1 ½ ετών. Περισσότερο από το 75% της γκάμας της Hyundai στην Ευρώπη είναι τώρα διαθέσιμη σε ηλεκτρική έκδοση και η εταιρεία σχεδιάζει  να
εξηλεκτρίσει  ολόκληρη  την  ευρωπαϊκή  της  γκάμα  μέχρι  το  2025.  Επιπλέον,  η  Hyundai  είναι  πρωτοπόρος  στην  κινητικότητα  με  μηδενικές  εκπομπές  ρύπων,
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτρικού SUV KΟΝΑ Electric,  του ηλεκτρικού οχήματος κυψελών καυσίμου 2ης γενιάς NEXO, και του αμιγώς ηλεκτρικού
μεγάλου crossover IONIQ 5 που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας IONIQ. Η Hyundai προσφέρει  το μοναδικό πακέτο
πενταετούς απεριόριστης εγγύησης χιλιομέτρων σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, παρέχοντας στους πελάτες μια πενταετή εγγύηση χωρίς όριο
χιλιομέτρων, πέντε χρόνια οδικής βοήθειας και πέντε χρόνια τεχνικών ελέγχων.
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