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DYNAMICKÝ

ÚTULNÝ

PRO ŽIVOT VE
MĚSTĚ I MIMO NĚJ

JEDINEČNÝ

SUV

STYLOVÝ

HIGH-TECH

NOVÁ ÚROVEŇ POŽITKU Z ŘÍZENÍ
Zbrusu nové stylové KORANDO je opravdové SUV vytvářející
jedinečnou rovnováhu mezi praktičností a pohodlím. Nové KORANDO
přináší potěšení z jízdy, a to především díky svému komfortnímu a
přesnému řízení. Pod ochrannou rukou nejnovějších bezpečnostních
technologií se budete cítit v Korandu sebejistější a maximálně v
bezpečí.

OSOBITÝ STYL
Nové KORANDO si jde sebevědomě svou vlastní cestou, je
výstižným představitelem moderních hodnot a chytrých řešení.
Silný a jedinečný – to je charakter nového KORANDO.

Díky svému robustnímu vzhledu a LED technologii osvětlení vyzařuje
z nového KORANDO autorita z každého úhlu.

Full LED světlomety (LED denní svícení, LED směrovky,

Zadní kombinovaná LED světla (LED brzdová světla, LED zadní světla)

LED potkávací světla/dálková světla)

19" ALU kola "Diamond Cut"

LED Mlhové světlomety

Na sedadle řidiče si budete připadat
jako v kokpitu lodi, která Vás veze
vstříc budoucnosti.
Přístrojová deska a středový panel
jsou vybaveny nejmodernější
zobrazovací a navigační technologií
nabízející plnou konektivitu s chytrými
telefony pro maximalizaci Vašeho
pohodlí.

10,25" plně digitální přístrojová deska
Navigační informace se zobrazují na 9” obrazovce, umístěné na středovém panelu, která je pro maximální pohodlí řidiče propojena s displejem přístrojové desky.
(Video/DMB je při jízdě nefunkční)

Zobrazení navigace na přístrojové desce

9" HD navigace s inteligentním zrcadlením (pouze EU)

Navigace na středovém panelu

8" displej - inteligentní zrcadlení multimédií

Zrcadlení AV

Krok za krokem

Google Android Auto a Apple CarPlay

JEDINEČNÝ VNITŘNÍ
PROSTOR
Prostorná kabina zbrusu nového KORANDO
je vyrobena z prvotřídních materiálů,
které vás spolehlivě oddělí od ruchu
okolního světa.
K unikátnosti vnitřního prostředí vozu
přispívají nejen pohodlná a skvěle navržená
sedadla, ale také ambientní osvětlení
vnitřního prostoru modifikovatelné
ve 34 různých barvách.
V novém KORANDO vás cestování bude
zaručeně bavit, a to jak na krátké,
tak především na dlouhé vzdálenosti.

Prostorná odkládací schránka

Pohodlná
elektricky nastavitelná
sedadla v 8 směrech
(1. řada)

Elektricky nastavitelná
bederní opěrka
ve 4 směrech
(pouze sedadlo řidiče)

Ambientní osvětlení

Vyhřívání sedadel (přední i zadní)

Luxusní 3 stupňové větrání předních sedadel

PŮSOBIVÁ FLEXIBILITA
Ať již jde o použití na běžnou denní rutinu nebo se balíte na víkendový
výlet v přírodě, zavazadelník zbrusu nového KORANDO se díky svým
velkorysým 551 litrům zavazadlového prostoru přizpůsobí potřebám
daného okamžiku.
Inteligentní elektrické páté dveře a skládací přepážka zavazadlového
prostoru Vám zpříjemní každodenní život.

551l zavazadlového prostoru
Nové KORANDO se může pochlubit na svou třídu
mimořádně objemným zavazadlovým prostorem.
Dovnitř se tak vejde téměř vše, co budete potřebovat.

Inteligentní elektrické dveře
zavazadlového prostoru
Složená
Sl
ž á zadní
d í
sedadla

Postavte se za vozidlo s vaším inteligentním
klíčem a bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se
páté dveře do 3 vteřin automaticky otevřou.

Přepážka rozdělující zavazadlový prostor Plná kapacita zavazadelníku

Zadní
Zad
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ní se
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Zadní
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dadl
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VZRUŠUJÍCÍ JÍZDNÍ
DYNAMIKA
Jakmile usednete na sedadlo řidiče, stisknete tlačítko start a zařadíte rychlostní
stupeň, ucítíte bezprostřední odezvu a začnete si užívat působivý výkon zbrusu
nového KORANDO. Sešlápněte plyn a nechte projevit vynikající jízdní dynamiku.
Zcela nový model Korando přináší pohodlnou jízdu s vynikající stabilitou a
překvapivou tichostí i při vyšších rychlostech. Zažijte radost z dynamické jízdy,
kterou vám nový model KORANDO dopřeje na 100 %.

ŠPIČKOVÝ VÝKON VE SVÉ TŘÍDĚ

SNÍH

SIL
SILNICE

Benzínový turbo motor 1,5 GDI se zvýšeným
točivým momentem dostupným již od
nízkých otáček zajišťuje vynikající akceleraci
při rozjezdu či předjíždění a je tak perfektní
variantou pro milovníky vzrušující jízdy.

MOKRÁ
Á
SILNICE
E

OFF-ROAD
OFF-R

1,5
Benzínový turbo motor GDI
Maximální
výkon

Max.
točivý moment

163

280

k

POHON 4X4
Nm

Pohon 4x4 optimalizuje rozložení síly mezi přední a zadní
nápravu tak, aby odpovídala stavu vozovky a povětrnostním
podmínkám a zajišťovala optimální trakci, směrovou stabilitu
a špičkový dynamický výkon.

6stupňová automatická převodovka AISIN

6stupňová manuální převodovka

Inteligentní jízdní režimy

Převodovka instalovaná a prověřená v jedněch z nejlepších
vozů světa, nabízí plynulé a tiché řazení s maximální efektivitou
spotřeby paliva.

6stupňová manuální převodovka pro ty, které baví maximální
zapojení řidiče do ovládání vozu. Optimalizované převodové
poměry zajišťují hladké a přesné řazení převodových stupňů,
snižují spotřebu paliva a optimalizují plynulost jízdy.

Volitelné režimy řízení (normal/sport/winter) optimalizují rozložení
trakce a změnu převodů tak, aby vyhovovaly aktuálním preferencím
řidiče a stavu vozovky.

T
Technologie
DEEP CONTROL se nebývale přibližuje k cíli dokonalé bezpečnosti. Ať jezdíte po městě nebo vyrážíte na daleké cesty,
DEEP CONTROL vám dopřeje pocit jistoty a posouvá bezpečnost při jízdě na zcela novou úroveň.
D

Inteligentní adaptivní tempomat (IACC)

Asistent bezpečného vystoupení z vozidla (EAF)

Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDA)

IACC využívá radar a kamery, aby udržoval bezpečnou rychlost a vzdálenost
od vozidla před vámi. IACC spolupracuje s asistentem sledování středové čáry,
kterého lze použít nejen na dálnicích, ale i v městských ulicích, a to i v případě, kdy
je brzdový pedál uvolněn.

Při vystupování ze zaparkovaného vozidla v situaci, kdy se jiné
vozidlo blíží zezadu, se spustí výstražné zvukové znamení EAF
a na panelu se zobrazí ikona s varováním.

Funkce SDA nepřetržitě monitoruje rychlost a vzdálenost a vždy
spustí výstražný zvuk, pokud není dodržená bezpečná brzdná
vzdálenost od vozidel před vámi.

Upozornění na rozjezd vozidla před vámi (FVSA)

Zásah systému Výstrahy zadního příčného provozu (RCTAi_AT) Systém autonomního nouzového brzdění (AEBS)

Když stojíte a vozidlo před vámi se rozjede, funkce FVSA aktivuje
vizuální a akustické upozornění.

Pokud je při couvání detekováno blížící se vozidlo, RCTA vydá
výstražný zvuk a automaticky se aktivují brzdy pro zastavení vozidla
a omezení nebezpečí srážky.

Při detekci chodce nebo jiného vozidla ve stanovené dráze
systém AEBS automaticky vypne plyn a aktivuje brzdy, aby se
snížilo nebezpečí vážné srážky.

PLNÝ POČET HVĚZDIČEK V TESTECH BEZPEČNOSTI
EURO NCAP 2019
Bezpečnost a pohodlí cestujících - to jsou hlavní charakteristiky, na kterých designéři vystavěli nové KORANDO.
Výsledkem je získání nejvyššího 5 hvězdičkového hodnocení v testu nejpřísnějšího evropského institutu pro
bezpečnost automobilů.
Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (LKA)

Asistent změny jízdního pruhu (LCA)

Asistent přepínání dálkových světel (HBA)

Systém LKA využívá přední kameru ke sledování vyznačených jízdních
pruhů. Při detekci pokusu o změnu jízdního pruhu bez předchozí signalizace
tento systém automaticky koriguje systém elektrického posilovače řízení
tak, aby udržel vozidlo v původním jízdním pruhu.

Při pokusu o přejetí do jízdního pruhu, ve kterém se nachází vozidlo ve
vzdálenosti do 70 m a blíží se vysokou rychlostí, LCA výstražně zabliká světly
ve zpětných zrcátkách a ozve se výstražný zvuk.

Monitorováním předních světlometů přijíždějících vozidel a zadních
kombinovaných světel vozidel před vámi systém HBA analyzuje úroveň
okolního světla a automaticky přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly.

74%

Ocel s vysokou pevností v tahu

7

Systém airbagů

Pro zajištění nekompromisní tuhosti a bezpečnosti je 74 % konstrukce zbrusu nového KORANDO
tvořeno prvotřídní ocelí s vysokou pevností v tahu. A to je více než u jiných vozidel ve své třídě.
Nové KORANDO je také vybaveno nejpokročilejšími technologiemi NVH (neboli technologiemi
omezující vibrace) pro tichou jízdu.

Systém sledování mrtvého úhlu (BSD)

Upozornění na únavu řidiče (DAA)

BSD detekuje přítomnost jiného vozidla v mrtvém úhlu a výstražně zabliká
pomocí ikon zabudovaných do vnějších zrcátek.

Neustále se sledují jízdní vzorce a při detekci nepozorného řízení spustí
funkce DAA výstražný zvuk a doporučí řidiči zastavit a odpočinout si.

❶ Airbag řidiče
❸ Airbag spolujezdce
❻❼ Hlavový airbag (levý/pravý)

❷ Kolenní airbag řidiče
❹❺ Přední boční airbag (levý/pravý)

DOKONALÁ BEZPEČNOST
Elektronický stabilizační systém (ESP)
ESP využívá kombinace aktivace plynového pedálu a brzdění jednotlivých kol, což vede k lepší
ší
směrové stabilitě vozidla na všech typech povrchů a za nepříznivých povětrnostních podmínek.
k.

Aktivní ochrana proti převrácení (ARP)

Brzdový asistent (BAS)

Signalizace nouzového brzdění (ESS)

Funkce ARP deaktivuje plynový pedál a na jednotlivá kola
aplikuje brzdnou sílu tak, aby se zabránilo převrácení vozidla při
manévrech ve vysoké rychlosti.

Při detekci prudkého brzdění zvýší BAS brzdný tlak na
maximum, čímž se sníží brzdná dráha a riziko vážné nehody.

Při prudkém brzdění funkce ESS automaticky aktivuje
výstražná světla, aby varovala řidiče za vámi.

Asistent sjíždění z kopce (HDC)

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

Aktivováním funkce HDC při jízdě z extrémně strmých svahů vozidlo
automaticky přeřadí na nižší převodový stupeň a spustí přerušované
brzdění tak, aby byl zajištěn bezpečný a pomalý sjezd.

Při uvolnění brzdového pedálu během rozjezdu do prudkého svahu
zachová HSA tlak brzd, dokud nepřidáte plyn, čímž zabrání couvnutí
vozidla.

EXTERIÉR

17" ALU kola s pneumatikami
225/60R

Projektorové světlomety se směrovými ukazateli
vybavenými žárovkami
Boční směrovky LED a osvětlení nástupního prostoru
Stříbrné střešní ližiny

Chromová mřížka chladiče
Sportovní design zadního nárazníku
Horní brzdové světlo LED

Mřížka chladiče s vysokým leskem
Parkovací asistent (přední a zadní)
Sportovní spoiler

Světla s funkcí "Escort"
Zadní mlhová světla a couvací světla
Střešní anténa

Bezraménkové stěrače "AERO"
Boční elektrická zrcátka
Systém automatického zamykání

Tónované protihlukové sklo
Vyhřívaná boční zrcátka
Systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Senzor deště
Bezpečnostní elektricky ovládaná okna
Sada na opravu pneumatik

18" ALU kola "Diamond Cut"
s pneumatikami
235/55R

19" ALU kola "Diamond Cut"
s pneumatikami
235/50R

Systém chytrého klíče a skládací klíč
Bezpečnostní střešní okno
Uzávěr plnícího hrdla nádrže močoviny
(pouze w/Euro6d-T)

INTERIÉR

Přístrojová deska (3,5“ mono LCD)
Tlačítko Start
Ovladače audio a hands-free / ovladač tempomatu

Audio MP3
Pádlo pro řazení s AT
Automatické ovládání světel

Dvouzónová plně automatická klimatizace
Podélně a výškově nastavitelný volant
Spínače

Manuální klimatizace
Elektronická parkovací brzda (EPB s funkcí Auto hold)
Háčky

Prodloužení sluneční clony
Vnitřní LED osvětlení
Elektrické otevírání dveří zavazadelníku

Osvětlené kosmetické zrcátko
Nerezová prahová lišta (přední sedadla)
Velkokapacitní kapsa ve dveřích

12V zásuvka (přední/zadní)
Posuvná středová opěrka s úložným prostorem
Síť pro uchycení zavazadel

Zásuvka 115 V/220 V
Bezdrátová nabíječka
Kryt zavazadlového prostoru

VZORNÍK BAREV

FASCINUJÍCÍ VLASTNOSTI
Design, který budí pozornost. Vyzařuje sílu a energii. Zbrusu nové KORANDO
přináší vynikající jízdní vlastnosti a dynamiku, která vás jistě překvapí.
A k tomu navíc díky systému pokročilých bezpečnostních technologií
DEEP CONTROL nás dovádí až na samotný práh éry autonomního řízení vozidel.
Zbrusu nové KORANDO: Přitažlivý styl a mimořádná užitná hodnota,
KORANDO přinese do vašich všedních dnů punc mimořádnosti.

BARVY EXTERIÉRU

BARVY INTERIÉRU

Textilní potah
GRAND bílá (WAA)

PLATINUM
UM ššedá
dá (ADA)

Kůže

Černý interiér (LBH)

DANDY modrá (BAS)

CHERRY červená (RAV)

Textilní potah

Kůže

Béžový interiér (EBG)
SPACE černá (LAK)

Kůže

Hnědý interiér (OAY)

