
Kona
Features

Cascading grille LED headlampsشبك أمامي رياضي  LED مصابيح أمامية

4.2" Supervision cluster شاشة عرض معلومات
 مقاس 4.2"

Rear combination lamps
(Bulb type)

مصابيح خلفية مركبة 

Wireless smartphone
charging system

نظام شحن السلكي 
للهواتف الذكية

Full auto air conditioning
system

نظام تكييف هواء
أوتوماتيكي كامل

Head-Up Display (HUD) شاشة عرض معلومات
(HUD) على الزجاج ا�مامي

10.25" LCD cluster Ambient lightingلوحة عدادات LCD مقاس  10.25″
cup holders

حامالت أكواب مع
إضاءة محيطية

LED rear combination lamps مصابيح خلفية متكاملة
 LED بتقنية

Projection headlamps مصابيح أمامية متطورة

المميزات

8" touch screen display شاشة تعمل باللمس مقاس 8" 



عجالت رياضية 17"  
17" Alloy wheel

عجالت رياضية 18" 
18" Alloy wheel 

Specifications مواصفات
 Smartstream G2.0L Atkinson

1,999
194

149 / 6,200
18.3 / 4,500 rpm

9.2
CVT

Front Wheel Drive

 Smartstream G2.0L Atkinson
1,999
194

149 / 6,200
18.3 / 4,500 rpm

9.2
CVT

Front Wheel Drive

المحرك
سعة المحرك

السرعة القصوى

التسارع من 0-100 كلم/ساعة
ناقل السرعة
نظام الحركة

Engine Type
Displacement (cc)
Max. Speed (kph)
Max. Power (ps / rpm)
Max. Torque (kg·m / rpm)
Acceleration (0 - 100 kph) (sec)
Transmission Type 
Drive System

Exterior features    
Power Mirrors
Front & Rear Fog Lamps
Parking Sensors
LED Daytime Running Lights
Rear View Camera
Roof Rack
LED Head Lamps (Multi MFR)
Power Sunroof
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with electric folding
●

Front & Rear
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مرايا كهربائية
مصباح الضباب الخلفي

مجسات وقوف السيارات 
أضواء تعمل في النهار

كاميرا الرؤية الخلفية
قضبان تحميل علوية

MFR متعددة LED مصابيح أمامية
فتحة سقف كهربائية

المواصفات الخارجية

Scan QR code to download e-brochure.

• The above values are results from internal testing and are subjected to change after validation.
• Some of the equipment illustrated or described in this catalog may not be supplied as standard equipment
 and may be available at extra cost.
• Hyundai Motor Company reserves the right to change specifications and equipment without prior notice.
• Please consult your Hyundai Showroom for full information and availability on colors and trims. 

Item type Smart Plusالموديل Comfort

4,205 x 1,800 x 1,575 x 2,600
50L

4,205 x 1,800 x 1,575 x 2,600
50L

Dimensions    

Length x Width x Height x Wheelbase
Fuel Tank Capacity (liter)

X قاعدة العجالت (ملم) X العرض X الطول
سعة خزان الوقود (لتر)

17" Alloy Wheels
215/55R17

18" Alloy Wheels
235/45R18

Wheels & tires
Wheels
Tires

العجالت

Safety    

Airbags
ABS+ESC+HAC
ISOFIX
Rear Seat Alert w/o Sensor
Electric Parking Brake with Auto Hold
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وسائد هوائية

مشبك تثبيت مقعد الطفل
تنبيه المقعد الخلفي بدون مستشعر

نظام تحكم الكتروني للثبات أثناء التوقف  المؤقت

Interior Features/convenience
Air Condition
Manual Tilt and Telescopic Steering
Seat Adjuster for Driver
Keyless Entry System
8" Display Audio Touch Screen
Apple/Android Carplay
Speakers
Drive Mode
Cruise Control
Wireless Charger
Electronic Chromic Mirror (I/S)

Auto
●

Manual
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Power with lumbar support
Smart key and button start
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مكيف هواء
إمالة يدوية وتوجيه تلسكوبي

الضبط  لمقعد السائق
دخول بدون مفتاح

شاشة لمس الصوت مقاس 8 بوصات
أبل / أندرويد كاربالي

مكبرات الصوت
محدد وضع القيادة

مثبت سرعة
شاحن السلكي

مرايا كهربائية مطلية بالكروم

المواصفات الداخلية

Exterior colors

Misty Jungle (Y7H)Surfy Blue (V7U) Dive in Jeiu (UTK)Pulse Red (Y2R)

Ignite Flame (MFR)Phantom Black (MZH)Dark Knight (YG7)

Galactic Gray (R3G)Cyber Gray (C5G)Chalk White  (P6W)

Interior colors

Disclaimer : Hyundai has taken care to ensure that the colour swatches presented
   here are the closest possible representations of actual vehicle colours.

Wheel base
Overall length

 (2,600mm)
 (4,215mm)

Overall height

1,565 (1,575)

قاعدة العجالت
الطول Wheel tread

Overall width
(1,565mm)
(1,800mm)

مداس العجلة
العرض

Wheel tread (1,577mm) مداس العجلة

Black one-tone interior Khaki two tone interior

Light Beige two tone interior Light Beige two tone interior

Kona

Kona

Leather Leather

Cloth

Artificial Leather

Leather Leather

Cloth

Artificial Leather

Powertrain & Performance

QR امسح كود ال

القيم المذكورة أعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن أن تتغير بعد التأكد من صحتها.  •
قدال يتم توريد بعض من االجهزة الموضحه أو المبينة أعاله في هذا الكتالوج.  •

كأجهزة قياسيه، وقد يتم طرحها بتكلفة إضافية.  
تحتفظ شركة هيونداي موتور بحق تغيير المواصفات واالجهزة دون إخطار مسبق.  •

•


