
Trắng Bạc

Đỏ tươi

Vàng cát Vàng chanh

Xanh dương CamĐen

Bảng màu ngoại thất

Kích thước
Đơn vị : mm

Thông Tin
Kona 2.0 AT

Tiêu Chuẩn

Kona 2.0 AT

Đặc Biệt
Kona 1.6 Turbo

Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 4,165 x 1,800 x 1,565
Chiều dài cơ sở (mm) 2,600 
Khoảng sáng gầm xe (mm) 170
Động cơ Nu 2.0 MPI  Gamma 1.6 T-GDI
Dung tích xi lanh (cc) 1,999 1,591 
Công suất cực đại (PS/rpm) 149 / 6,200 177 / 5,500
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 180 / 4,500 265 / 1,500 ~ 4,500
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) 50
Hộp số 6AT 7DCT
Hệ thống dẫn động FWD
Phanh trước/sau Đĩa/ Đĩa
Hệ thống treo trước McPherson
Hệ thống treo sau Thanh cân bằng (CTBA)
Thông số lốp 215/55R17 235/45R18
Ngoại thất
Chất liệu lazang Hợp kim nhôm
Lốp dự phòng Vành thép
Đèn định vị LED ● ● ●
Cảm biến đèn tự động ● ● ●
Đèn pha-cos Halogen LED LED
Đèn chiếu góc ● ●
Đèn sương mù ● ● ●
Gương chiếu hậu chỉnh điện ● ● ●
Gương chiếu hậu gập điện ● ●
Gương chiếu hậu có sấy ● ● ●
Kính lái chống kẹt ● ● ●
Lưới tản nhiệt mạ chrome ●
Tay nắm cửa cùng màu thân xe ● ● ●
Chắn bùn trước & sau ● ● ●
Cụm đèn hậu dạng LED ● ●
Nội thất & Tiện nghi
Bọc da vô lăng và cần số ● ● ●
Chìa khóa thông minh ● ● ●
Khởi động nút bấm ● ● ●
Cảm biến gạt mưa tự động ● ● ●
Cửa sổ trời ●
Màn hình công tơ mét siêu sáng 3.5" ● ● ●
Gương chống chói tự động ECM ● ●
Sạc điện thoại không dây ●
Bluetooth ● ● ●
Cruise Control ● ● ●
Hệ thống giải trí Arkamys Audio System/Apple Carplay
Hệ thống AVN định vị dẫn đường ● ● ●
Camera lùi ● ● ●
Cảm biến lùi ● ●
Cảm biến trước - sau ●
Số loa 6 6 6
Điều hòa Chỉnh cơ Tự động Tự động
Chất liệu ghế Nỉ Da Da
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng ● ●
Ghế gập 6:4 ● ● ●

An toàn
Chống bó cứng phanh ABS ● ● ●
Cân bằng điện tử ESC ● ● ●
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA ● ● ●
Phân bổ lực phanh điện tử EBD ● ● ●
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC ● ● ●
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC ● ● ●
Kiểm soát lực kéo TCS ● ● ●
Kiểm soát thân xe VSM ● ● ●
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD ● ●
Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS ● ● ●
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer ● ● ●
Số túi khí 6 6 6

100.000 km

Lưu ý:

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue

- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.
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Bảng thông tin tiêu hao nhiên liệu

Phiên bản Trong đô thị (l/100km) Ngoài đô thị (l/100km) Hỗn hợp (l/100km)
2.0 AT 8.58 5.41 6.57
2.0 AT Đặc biệt 8.62 5.72 6.79
1.6 Turbo-GDi 9.27 5.55 6.93

KONA
Chọn phong cách. Sống đam mê 



Đèn chiếu sáng Bi-LED cho 2 chế độ pha-cos

Lưới tản nhiệt thác nước Cascading Grill với các cụm đèn riêng biệt

Ốp gầm thể thao

Lazang 18 inch Diamond-Cut

Đèn hậu dạng LED 3D

Phong cách của bạn
Kết hợp các đường nét thiết kế táo bạo không kém phần tinh tế, Hyundai Kona tạo nên vẻ gợi cảm từ mọi góc nhìn
Các đường nét góc cạnh kết hợp cùng những chi tiết tạo khối ấn tượng tạo nên một thiết kế SUV mạnh mẽ.
Lazang 18 inch Diamond-Cut cùng lựa chọn màu sắc cá tính nổi bật, giúp bạn khẳng định phong cách dám khác biệt của 
bản thân.



Thiết kế nội thất
Với mức độ hoàn thiện cao, chú ý đến từng chi tiết, 
Hyundai Kona sở hữu nội thất rộng rãi, tiện nghi và tinh 
tế. Những điểm nhấn về công nghệ và tính năng giúp bạn 
có thể cá nhân hóa không gian nội thất trở nên cá tính và 
độc đáo hơn.

Màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple Carplay & Hệ 
thống định vị dẫn đường

Màn hình thông tin đa chức năng 3,5 inch

Điều hòa tự động

Sạc không dây chuẩn Qi

Camera lùi tích hợp

Chìa khóa thông minh kết hợp khởi động nút bấm

Cửa sổ trời

Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng



Động cơ – An toàn
Hyundai Kona sở hữu hệ khung gầm hoàn toàn mới có độ cứng vượt trội nhờ sử dụng thép cường lực với 
51,8% cùng thép dập nóng có khả năng hấp thụ năng lượng tác động cao bảo vệ hành khách trong trường 
hợp va chạm. Cấu trúc của cabin được thiết kế để phân tán năng lượng trong trường hợp va chạm, giảm 
tác động tối đa đến người ngồi trong xe.

Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS 
Hệ thống cảm biến áp suất lốp phát hiện sự thay đổi về 
áp suất trên từng lốp, nhanh chóng đưa ra cảnh báo để 
xử lí sự cố, đảm bảo an toàn cho chuyến đi của bạn.

Hộp số tự động 6 cấp hoặc 7 cấp ly hợp kép

Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD 
Hệ thống cảnh bảo điểm mù với radar giúp nhanh chóng phát 
hiện và cảnh báo chướng ngại vật đi vào phần mù trong tầm 
quan sát của bạn. 

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS 
Với 8 cảm biến trước và sau, PAS giúp bạn dễ dàng đỗ xe vào vị 
trí, đặc biệt là trong môi trường đô thị đông đúc.
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Động cơ Gamma 1.6L T-GDI

Động cơ Atkinson MPI 2.0L

 177

 149

Công suất 177 mã lực tại 
5.500 vòng/phút 

Công suất tối đa 149 mã lực 
tại 6.200 vòng/phút

Momen xoắn cực đại 265Nm 
từ 1.500 ~ 4.500 vòng/phút

Momen xoắn cực đại 180 Nm 
tại 4.500 vòng/phút


