
Ceník osobních vozů 
(platnost od 1. května 2022)

Hyundai Kona N

Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. Podmíněnost Hyundai pojištěním se nevztahuje na 
zákazníky, kteří se chystají vozidlo vyvézt a registrovat v zahraničí. Registraci vozidla na registrační značky zprostředkovává autorizovaný prodejce Hyundai. V případě prodeje zahraničnímu zákazníkovi (v rámci 
EU) je nutné vozidlo přihlásit v zemi původu klienta a to nejpozději do 1 měsíce od převzetí vozidla. Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai. 
- Nízké splátky s nulovým navýšením: Vyberte si variantu financování HYUNDAI FINANCE podle svých potřeb v závislosti na výši akontace, délce splácení a způsobu ukončení smlouvy. Nulové navýšení je 
platné pouze pro vybrané modely a výbavy.
- Nejvýhodnější Hyundai pojištění: Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou se spoluúčastí již od 0 % a možností garantované ochrany majetku GAP na 1, 3 nebo 5 let. 
- Sada zimních pneumatik zdarma: Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneumatik. 
-  Slevová tankovací karta na 5 let: Spolu s asistenční kartou platnou po dobu platnosti záruky získáváte slevu 0,40 Kč na 1 litr paliva bez omezení km platnou v síti čerpacích stanic akceptujících karty CCS 

a 1,- Kč v síti OMV. 
Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Nízké splátky
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Motor Pohon Výkon 
(kW/k) Převodovka Standardní cena  

(Kč)
Prémie 

(Kč)
Akční cena  

(Kč)

N Performance
2,0 T-GDI 4×2 206/280 8st. DCT* 979 990 40 000 939 990

*8st. dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního řežimu

Kona N Performance – na závodní trať bez dodatečných úprav!
● motor 2,0 T-GDI s výkonem 206 kW/280 k 

● 19" kovaná kola z lehké slitiny, pneumatiky Pirelli 235/40 R19 

● e-LSD (elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností) 

● brzdové kotouče Performance s průměrem 360 mm vpředu/314 mm vzadu 

● aktivní ventil výfukové soustavy  

Nenechte si ujít dodatečný bonus 20 000 Kč při výkupu vašeho vozu.
Platí pouze v případě využití financování Hyundai Finance. Podrobné informace o akci/nabídce na https://www.hyundai.cz/vykupni-bonus.

Objednejte si Hyundai Kona N přes online nástroj Cl!ck to Buy 
a získejte voucher na příslušenství v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH.

http://www.hyundai.cz/benefity
https://www.hyundai.cz/financovani
https://www.hyundai.cz/zimni-kola
https://www.hyundai.cz/tankovaci-karta
https://www.hyundai.cz/pojisteni
https://www.hyundai.com/cz/prodej/sluzby/o-clicktobuy.html


www.porovnejhyundai.cz (Porovnejte si vozy Hyundai s konkurencí)
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez 
předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai. 
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, a nezavazují k uzavření 
smlouvy. Fotografie je pouze ilustrativní.

● standardní výbava    
† Prémie a benefity Hyundai neplatí pro velkoodběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

Autorizovaný prodejce:

VNĚJŠÍ VÝBAVA A PŘEVODOVKY N Performance
Možnost sekvenčního řazení pádly pod volantem ●
Elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností e-LSD ●
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení ●
Brzdové kotouče Performance s průměrem 360 mm vpředu a 314 mm vzadu ●
Variabilní ventil výfuku ●
Volba terénních režimů (sníh, hluboký sníh, bláto, písek) ●
19" kovaná kola z lehké slitiny, pneumatiky Pirelli 235/40 R19 ●
Dojezdová rezerva z lehké slitiny ●
Černá sportovní maska chladiče ●
Sportovní nárazníky v barvě vozu, prahové lišty N ●
Přední a zadní lemy blatníků v barvě vozu ●
Dvě samostatné chromované koncovky výfuku ●
Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná a kliky dveří v barvě vozu ●
Bi-LED reflektorové přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel HBA ●
Zadní kombinované LED svítilny ●
LED denní světla, boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách, zadní LED brzdové světlo ve spojleru ●
Solární čelní sklo s akustickou fólií ●
Tónovaná skla, solární přední boční skla, zadní tmavá skla           ●
Černé střešní ližiny ●
Speciální pastelové lakování karoserie Atlas White 10 000
Speciální lak karosérie Performance Blue 16 900
Metalický lak karosérie 16 900

BEZPEČNOST A SYSTÉMY  
Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný u spolujezdce), boční airbagy vpředu, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●
Aktivní hlavové opěrky vpředu, 3 zadní hlavové opěrky ●
Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD + brzdový asistent BA + stabilizační systém ESC ●
Asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC ●
Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA, systém sledování únavy řidiče DAW ●
Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA ●
Upozornění na cestující vzadu RSA ●
Autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před čelním nárazem FCW s detekcí vozidel, chodců a cyklistů ●
Aktivní sledovaní mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCA, aktivní upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCA ●
Automatické tísňové volání eCall ●
Funkce varovných světel při nouzovém brzdění, úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●
VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT  
Sportovní přední anatomicky tvarovaná sedadla s čalouněním kůže/semiš s modrým prošíváním ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce ●
Elektrická bederní opěrka řidiče ●
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce ●
Vyhřívání předních a zadních sedadel ●
Ventilovaná přední sedadla ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ●
Vyhřívaný volant ●
Kůží potažený perforovaný sportovní volant a hlavice řadící páky ●
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem, otáčkoměr a palubní počítač, regulace osvětlení palubních přístrojů ●
Elektricky ovládaná přední a zadní okna (jednodotykové ovládání u řidiče) ●
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ●
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ●
Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko ●
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●
Inteligentní klíč a startování tlačítkem ●
Automatická klimatizace s funkcí automatického odmlžování ●
Monitorování tlaku v pneumatikách, ISG – stop and go systém ●
Funkce komfortního blikání jedním dotykem ●
Inteligentní adaptivní tempomat SCC s funkcí Stop&Go (rozjezdu ze stojící kolony) a omezovačem rychlosti MSLA ●
Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost ISLW ●
Digitální přístrojový panel „Supervision“ s 10,25" barevným displejem, detailní jízdní a výkonové informace na displeji navigace ●
Průhledový head-up displej ●
Nastavitelné jízdní režimy Drive Mode ●
Funkce Launch Control, automatické vyrovnávání otáček při podřazování ●
Přední a zadní parkovací senzory ●
Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace ●
Automatické stěrače (dešťový senzor) ●
Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla v poměru 60:40 ●
Kapsy na opěradlech předních sedadel ●
Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem ●
Středová opěrka rukou pro zadní sedadla s držákem nápojů ●
Čtecí lampičky pro přední sedadla, schránka na brýle, krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením ●
Osvětlení zavazadlového prostoru ●
Ambientní osvětlení ●
12V zásuvka, USB konektor pro nabíjení ve středové konzole ●
Zadní USB konektor pro nabíjení ●
Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů (pouze pro kompatibilní přístroje podporující standard Qi) ●
Hliníkové sportovní pedály ●
Fixační síť v zavazadlovém prostoru ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA  
Integrovaná navigace s 10,25" dotykovým displejem, DAB, USB a s funkcí Android Auto & Apple CarPlay, Live Services ●
Prémiový audiosystém Krell s 8 reproduktory a externím zesilovačem, výkon 360 W ●
Ovládání audiosystému na volantu ●
Bluetooth handsfree ●
Funkce vzdálené správy vozu Bluelink ●
ZÁRUKY A SLUŽBY  
5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně
5 let asistenční služby v ceně
Bezplatné aktualizace mapových podkladů 1× ročně po dobu 10 let a 5leté předplatné služeb Live Services ●
Aktivační poplatek (přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel, předprodejní příprava vozu) 1 990 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
Sada zimních pneu – 4 zimní pneumatiky 235/40 R19 v hodnotě až 29 960 Kč vč. DPH† ●
Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, 2× výstražná vesta, pracovní rukavice) v hodnotě 1 199 Kč vč. DPH ●
Podlahové rohože velurové 1 290
Energetický štítek pneumatik – poskytuje přehledné informace o environmentálních a bezpečnostních charakteristikách pneumatiky dle hlavních kritérií: spotřeba paliva, brzdný výkon na 
mokré vozovce a hlučnost. Více informací najdete na https://hyundai.cz/regulace-pneumatik.

          

http://www.porovnejhyundai.cz/

