
Hyundai KONA - luonteeltaan moderni ja puhdasverinen SUV
Täysin uusi Hyundai KONA on muotoilultaan moderni ja täynnä uusinta teknologiaa
Luokkansa kirkkain HUD-näyttö lisää ajoturvallisuutta heijastamalla tiedot suoraan kuljettajan näkökenttään
KONA on tärkeä virstanpylväs Hyundain tähdätessä johtavaksi aasialaiseksi automerkiksi Euroopassa vuoteen
2021 mennessä.

Hieman ennen virallista julkistusta Hyundai on julkaissut uuden videon, jossa paljastetaan lisää yhtiön uuden SUV-tulokkaan, Hyundai KONAn
muotoilupiirteitä. Täysin uusi KONA on kompakti SUV, joka on täynnä huipputeknologiaa ja uutuus ilmentää Hyundain muista uusimmista malleista tuttua
muotoilukieltä omalla, ainutlaatuisella tavallaan.

Täysin uuden KONAn terävät ja virtaviivaiset linjat korostavat korin voimakkaita muotoja. Leveä yleisilme ja kaksoisajovalot vahvistavat uutuusmallin
antamaa itsevarmaa vaikutelmaa entisestään. KONAssa on myös Hyundain uusille malleille tunnusomainen Cascading Grille etusäleikkö.

Modernin muotoilunsa ohella täysin uusi KONA tarjoaa runsaasti uusinta huipputeknologiaa, joka takaa mukavan ja turvallisen ajoelämyksen. Uusiin
ominaisuuksiin kuuluu muun muassa Hyundain malleissa ensimmäistä kertaa nähtävä HUD-näyttö, joka näyttää tärkeimmät ajotiedot kuljettajalle
heijastettuina. Uusi näyttö tarjoaa tärkeimmät tiedot suoraan kuljettajan näkökenttään. Kahdeksan tuuman lasiin projisoitu kuva on luokkansa kirkkain 10
000 kandelan voimakkuudella. Kirkkaus takaa tietojen näkyvyyden myös päivänvalossa tukien samalla turvallista ajamista.

Täysin uudesta Hyundai KONAsta on luvassa lisätietoja lähitulevaisuudessa. Virallinen julkistus on vuorossa kesän 2017 aikana.

Voit katsoa ja ladata videon uudesta Hyundai KONAsta tästä www.youtube.com/watch?v=-ickBAlqbBw&feature=youtu.be
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Hyundai Motor Company

Vuonna 1967 perustettu Hyundai Motor Company on pääyhtiö Hyundai Motor Group -konsernissa, jonka innovatiivinen rakenne käsittää kaikki
autotuotannon resurssit omasta terästehtaasta alkaen. Hyundailla on kautta maailman kahdeksan tuotantokeskusta ja seitsemän teknistä
suunnittelukeskusta. Yhtiö myi vuonna 2016 maailmanlaajuisesti 4,86 miljoonaa autoa. Hyundai työllistää yli 110 000 henkilöä eri puolilla maailmaa.

Yhtiö vahvistaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa ja pyrkii lujittamaan edelleen puhtaan teknologian johtoasemaansa, jonka ovat pohjustaneet maailman
ensimmäinen massatuotettu vetyauto ix35 Fuel Cell sekä IONIQ, maailman ensimmäinen automalli, joka on saatavissa kolmena erilaisena sähkömoottoria
hyödyntävänä versiona.

Hyundai Suomessa

2001 perustettu Hyundai Motor Finland on osa Bassadone Automotive Nordicia. Koko Hyundai-henkilöautomallistolla on viiden vuoden takuu ilman
kilometrirajoitusta. Takuu sisältää myös tieturvan sekä määräaikaishuoltojen välillä tehtävät kausitarkistukset.


