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NOVÁ ÚROVEŇ PÔŽITKU Z ŠOFÉROVANIA
Úplne nové štýlové KORANDO je ozajstné SUV vytvárajúce jedinečnú 
rovnováhu medzi praktickosťou a pohodlím.
Nové KORANDO prináša potešenie z jazdy, a to predovšetkým vďaka 
svojmu komfortnému a presnému riadeniu.
Pod ochrannou rukou najnovších bezpečnostných technológií sa 
budete cítiť v Korande sebaistejší a maximálne v bezpečí.



OSOBITÝ ŠTÝL
Nové KORANDO si ide sebavedome svojou vlastnou cestou, je 
výstižným predstaviteľom moderných hodnôt a chytrých riešení.
Silné a jedinečné - to je charakter nového KORANDO.



Zadné kombinované LED svetlá (LED brzdové svetlá, LED zadné svetlá)

19-palcové disky "Diamond Cut"

Vďaka svojmu robustnému vzhľadu a LED technológii osvetlenia 
vyžaruje z nového KORANDO autorita z každého uhla.

Full LED svetlomety (LED denné svietenie, LED smerovky, 
LED stretávacie svetlá / diaľkové svetlá)

LED hmlové svetlá



Na sedadle vodiča si budete pripadať 
ako v kokpite lodi, ktorá Vás vezie v 
ústrety budúcnosti.
Prístrojová doska a stredový panel 
sú vybavené najmodernejšou 
zobrazovacou a navigačnou 
technológiou, ktorá ponúka plnú 
konektivitu s chytrými telefónmi pre 
Váše maximálne pohodlie.

9" HD navigácia s inteligentným zrkadlením (iba EÚ) 8" displej – inteligentné zrkadlenie multimédií Google Android Auto a Apple CarPlay

10,25" plne digitálna prístrojová doska
Navigačné informácie sa zobrazujú na 9" obrazovke, umiestnenej na stredovom paneli, ktorá je pre maximálne pohodlie vodiča prepojená s displejom 
prístrojovej dosky. (Video/DMB je počas jazdy nefunkčné)

Zobrazenie navigácie na prístrojovej 
doske

Navigácia na stredovom paneli Zrkadlenie AV Krok za krokom



Priestranná odkladacia skrinka Vyhrievanie sedadiel (predné aj zadné) Luxusné 3-stupňové vetranie predných sedadiel

Ambientné osvetlenie

Elektricky nastaviteľná 
bedrová opierka 
v 4 smeroch
(len sedadlo vodiča)

Pohodlné 
elektricky nastaviteľné 

sedadlá v 8 smeroch
(1. rad)

Priestranná kabína úplne nového 
KORANDO je vyrobená z prvotriednych 
materiálov, ktoré vás spoľahlivo oddelia od 
ruchu okolitého sveta.
K unikátnosti vnútorného prostredia 
vozidla prispievajú nielen pohodlné 
a skvelo navrhnuté sedadlá, ale aj 
ambientné osvetlenie vnútorného priestoru 
modifikovateľné v 34 rôznych farbách.
V novom KORANDO vás cestovanie 
bude zaručene baviť, a to na krátke, ale 
predovšetkým na dlhé vzdialenosti.

JEDINEČNÝ VNÚTORNÝ
PRIESTOR



Zložená zadné 
sedadlá

Zadné sedadlá 
zložená na 40%

Zadné sedadlá 
zložená na 60%

Inteligentné elektronické dvere 
batožinového priestoru
Postavte sa za vozidlo s vaším inteligentným 
kľúčom a bez stlačenia akéhokoľvek 
tlačidla sa piate dvere do 3 sekúnd 
automaticky otvoria.

Či už ide o vašu dennú rutinu alebo nakladáte batožinu na víkendový 
pobyt v prírode, tak kufor nového modelu KORANDO má úžasnú 
schopnosť prispôsobiť sa vašim aktuálnym potrebám vďaka 
batožinovému priestoru s objemom 551 litrov.
Inteligentné elektrické piate dvere a skladacia prepážka batožinového 
priestoru Vám spríjemnia každodenný život.

PÔSOBIVÁ FLEXIBILITA
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551l BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Nové KORANDO sa môže pochváliť na svoju triedu 
mimoriadne objemným batožinovým priestorom. 
Dovnútra sa vojde takmer všetko, čo budete potrebovať.

Prepážka rozdeľujúca batožinový priestor Celková kapacita batožinového pristoru



VZRUŠUJÚCA JAZDNÁ 
DYNAMIKA
Akonáhle si zasadnete na sedadlo vodiča, stlačíte tlačidlo štart a zaradíte rýchlostný 
stupeň, ucítite bezprostrednú odozvu a začnete si užívať pôsobivý výkon úplne 
nového KORANDO. Stlačte plyn a nechajte vyniknúť výnimočnú jazdnú dynamiku. 
Úplne nový model Korando prináša pohodlnú jazdu s vynikajúcou stabilitou a 
prekvapivou tichosťou aj pri vyšších rýchlostiach. Zažite radosť z dynamickej jazdy, 
ktorú vám nový model KORANDO dopraje na 100%.



POHON 4X4 
Pohon 4x4 optimalizuje rozloženie sily medzi prednú a 
zadnú nápravu tak, aby zodpovedala stavu vozovky a 
poveternostným podmienkam a zaisťovala optimálnu trakciu, 
smerovú stabilitu a špičkový dynamický výkon.

6-stupňová automatická prevodovka AISIN
Prevodovka inštalovaná a preverená v jedných z najlepších vozov 
sveta, ponúka plynulé a tiché radenie s maximálnou efektivitou 
spotreby paliva.

6-stupňová manuálna prevodovka 
6-stupňová manuálna prevodovka pre tých, ktorých baví maximálne 
zapojenie vodiča do ovládania vozidla. Optimalizované prevodové 
pomery zabezpečujú hladké a presné radenie prevodových stupňov, 
znižujú spotrebu paliva a optimalizujú plynulosť jazdy.

Inteligentné jazdné režimy 
Voliteľné režimy riadenia (normal / šport / winter) optimalizujú 
rozloženie trakcie a zmenu prevodov tak, aby vyhovovali aktuálnym 
preferenciám vodiča a stavu vozovky.

1,5
Benzínový turbo motor GDI

Maximálny 
výkon

163 k

Max. 
krútiaci moment

280Nm
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Benzínový turbo motor 1,5 GDI so zvýšeným 
krútiacim momentom dostupným už od 
nízkych otáčok zabezpečuje vynikajúcu 
akceleráciu pri rozjazde alebo predbiehaní a 
je tak perfektným variantom pre milovníkov 
vzrušujúcej jazdy.   

ŠPIČKOVÝ VÝKON VO SVOJEJ TRIEDE



Technológia DEEP CONTROL sa nebývalo približuje k cieľu dokonalej bezpečnosti. Nech jazdíte po meste alebo vyrážate na ďaleké cesty, DEEP CONTROL vám 
dopraje pocit istoty a posúva bezpečnosť pri jazde na úplne novú úroveň.
T
d

Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
IACC využíva radar a kamery na udržanie bezpečnej rýchlosti a vzdialenosti od 
vozidla vpredu. IACC pracuje s asistentom udržiavania vozidla v strede jazdného 
pruhu, ktorý možno použiť nielen na diaľnici, ale aj v mestských uliciach a tiež pri 
uvoľnení brzdového pedálu.

Asistent bezpečného vystúpenie z vozidla (EAF)
Pri vystupovaní zo zaparkovaného vozidla v situácii, keď 
sa iné vozidlo blíži zozadu, sa spustí výstražné zvukové 
znamenie EAF a na paneli sa zobrazí ikona s varovaním.

Upozornenie na rozjazd vozidla pred vami (FVSA)
Keď stojíte a vozidlo pred vami sa rozbehne, funkcia FVSA aktivuje 
vizuálne a akustické upozornenie.

Zásah systému Výstrahy zadnej priečnej premávky  (RCTAi_AT)
Pokiaľ je pri cúvaní detekované blížiace sa vozidlo, RCTA vydá 
výstražný zvuk a automaticky sa aktivujú brzdy pre zastavenie vozidla 
a obmedzenie nebezpečenstva zrážky.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEBS)
Pri detekcii chodca alebo iného vozidla v plánovanej dráhe 
systém AEBS vypne plyn a aktivuje brzdy, aby zastavil vozidlo a 
obmedzil možnosť havárie.

Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť (SDA)
Funkcia SDA nepretržite monitoruje rýchlosť a vzdialenosť a 
vždy spustí výstražný zvuk, ak nie je dodržaná bezpečná brzdná 
vzdialenosť od vozidiel pred vami.



Asistent zmeny jazdného pruhu (LCA)
Pri pokuse o prejdenie do jazdného pruhu, v ktorom sa nachádza vozidlo 
vo vzdialenosti do 70 m a blíži sa vysokou rýchlosťou, LCA výstražne zabliká 
svetlami v spätných zrkadlách a ozve sa výstražný zvuk.

Asistent prepínanie diaľkových svetiel (HBA)
Monitorovaním predných svetlometov prichádzajúcich vozidiel a zadných 
kombinovaných svetiel vozidiel pred vami systém HBA analyzuje úroveň 
okolitého svetla a automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími 
svetlami.

Systém udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
Systém LKA využíva prednú kameru na sledovanie vyznačených jazdných 
pruhov. Pri detekcii pokusu o zmenu jazdného pruhu bez predchádzajúcej 
signalizácie tento systém automaticky koriguje systém elektrického 
posilňovača riadenia tak, aby udržal vozidlo v pôvodnom jazdnom pruhu.

Systém sledovania mŕtveho uhla (BSD)
BSD detekuje prítomnosť iného vozidla v mŕtvom uhle a výstražne zabliká 
pomocou ikon zabudovaných do vonkajších zrkadiel.

Upozornenie na únavu vodiča (DAA)
Neustále sa sledujú jazdné vzorce a pri detekcii nepozorného riadení spustí 
funkcia DAA výstražný zvuk a odporučí vodičovi zastaviť a odpočinúť si.

Pre zaistenie nekompromisnej tuhosti a bezpečnosti je 74% konštrukcia úplne nového KORANDO tvorená 
prvotriednou oceľou s vysokou pevnosťou v ťahu. A to je viac ako u iných vozidiel vo svojej triede.
Nové KORANDO je tiež vybavené najpokročilejšími technológiami NVH (Čiže technológiami obmedzujúce vibrácie) 
pre tichú jazdu.

Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu74% Systém airbagov 7 

❶Airbag vodiča  ❷ Kolenný airbag vodiča
❸ Airbag spolujazdca  ❹❺ Predný bočný airbag (ľavý/pravý)
❻❼ Hlavový airbag (vľavo/vpravo)

PLNÝ POČET HVIEZDIČIEK V TESTOCH BEZPEČNOSTI 
EURO NCAP 2019
Bezpečnosť a pohodlie cestujúcich - to sú hlavné charakteristiky, na ktorých dizajnéri vystavali nové KORANDO.
Výsledkom je získanie najvyššieho 5 hviezdičkového hodnotenia v teste najprísnejšieho európskeho inštitútu pre 
bezpečnosť automobilov.



Elektronický stabilizačný systém (ESP)
ESP využíva kombináciu aktivácie plynového pedálu a brzdenia jednotlivých kolies, čo 
vedie k lepšej smerovej stabilite vozidla na všetkých typoch povrchov a za nepriaznivých 
poveternostných podmienok.

DOKONALÁ BEZPEČNOSŤ

Brzdový asistent (BAS)
Pri detekcii prudkého brzdenia zvýši BAS brzdný tlak na 
maximum, čím sa zníži brzdná dráha a riziko vážnej nehody.

Signalizácia núdzového brzdenia (ESS)
Pri prudkom brzdení funkcia ESS automaticky aktivuje 
výstražné svetlá, aby varovala vodiča za vami.

Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP)
Funkcia ARP deaktivuje plynový pedál a na jednotlivé kolesá 
aplikuje brzdnú silu tak, aby sa zabránilo prevráteniu vozidla pri 
manévroch vo vysokej rýchlosti.

Asistent schádzaní z kopca (HDC)
Aktivovaním funkcie HDC pri jazde z extrémne strmých svahov 
vozidlo automaticky preradí na nižší prevodový stupeň a spustí 
prerušované brzdenie tak, aby bol zaistený bezpečný a pomalý zjazd.

Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
Pri uvoľnení brzdového pedálu počas rozjazdu do prudkého svahu 
zachová HSA tlak bŕzd, kým nepridáte plyn, čím zabráni cúvnutiu 
vozidla.



Projektorové svetlomety so smerovými ukazovateľmi 

vybavenými žiarovkami

Bočné smerovky LED a osvetlenie nástupného priestoru

Strieborné strešné lyžiny

Chrómovaná mriežka chladiča

Športový dizajn zadného nárazníka

Horné brzdové svetlo LED 

Mriežka chladiča s vysokým leskom

Parkovací asistent  (predný a zadný)

Športový spojler

Svetlá s funkciou "Escort"

Zadné hmlové svetlá a spätné svetlomety

Strešná anténa

EXTERIÉR

Bezramienkové stierače "AERO"

Elektrické spätné zrkadlá

Systém automatického zamykania

Tónované protihlukové sklo

Vyhrievané spätné zrkadlá

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) 

Dažďový senzor

Bezpečnostné elektronicky ovládané okná

Súprava na opravu pneumatík

Systém inteligentného kľúča a skladací kľúč

Bezpečnostné strešné okno

Uzáver plniaceho hrdla nádrže pre močovinu 

(len s Euro6d-T)

19" ALU disky "Diamond Cut" 
s pneumatikami

235/50R

17" ALU disky s pneumatikami 
225/60R

18" ALU disky "Diamond Cut" 
s pneumatikami 

235/55R



Predĺženie slnečnej clony

Vnútorné LED osvetlenie  

Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru 

Osvetlené kozmetické zrkadielko

Nerezová prahová lišta (predné sedadlá)

Veľkokapacitné vrecko vo dverách

12 V zásuvka (predná/zadná)

Posuvná stredová opierka s úložným priestorom

Sieť pre uchytenie batožiny

Zásuvka 115 V/220 V

Bezdrôtová nabíjačka

Kryt batožinového priestoru

Prístrojová doska (3,5” mono LCD)

Tlačidlo Štart 

Ovládače audio a hands-free / ovládač tempomatu

Audio MP3

Radiace pádlo na šoférovanie s AT

Automatické ovládanie svetiel

Dvojzónová plne automatická klimatizácia  

Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant  

Spínače

Manuálna klimatizácia  

Elektronická parkovacia brzda (EPB s funkciou Auto hold)

Háčiky

INTERIÉR



VZORKOVNÍK FARIEB

FASCINUJÚCE VLASTNOSTI
Dizajn, ktorý budí pozornosť. Vyžaruje silu a energiu.
Úplne nové KORANDO prináša vynikajúce jazdné vlastnosti a dynamiku, ktorá vás určite prekvapí.
A k tomu nás navyše vďaka systému pokročilých bezpečnostných technológií DEEP CONTROL 
vyvádza až na samotný prah éry autonómneho riadenia vozidiel.
Úplne nové KORANDO: Príťažlivý štýl a mimoriadna úžitková hodnota, KORANDO prinesie do vašich 
všedných dní punc mimoriadnosti.

FARBY EXTERIÉRU

DANDY modrá (BAS) CHERRY červená (RAV)červená (RAV)

GRAND biela (WAA)bi l (WAA) PLATINUM sivá (ADA)UM i á (ADA)

SPACE čierna (LAK)čierna (LAK)

FARBY INTERIÉRU

Hnedý interiér (OAY)

Čierny interiér (LBH)

Béžový interiér (EBG)

Textilný poťah

Koža

Textilný poťah

Koža

Koža
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