PREHODNOŤTE SVOJE OČAKÁVANIA

CHRÓMOVÁ MASKA CHLADIČA

ZADNÉ SKUPINOVÉ SVETLÁ

17" ZLIATINOVÉ DISKY

DIZAJN, KTORÝ POSÚVA BARIÉRY,
PRE AUTOMOBIL, KTORÝ IDE ĎALEJ
So svojím uhladeným dizajnom a so športovými, dynamickými líniami sa bohato
vybavená Elantra odvažuje ísť ďalej, ako to očakávate od automobilu tejto triedy.

Od veľkej masky chladiča až po široký, suverénny postoj má
Elantra sebavedomie a sofistikovanosť zapísané v každej línii.

SEBAVEDOME VYCIBRENÁ

KOMFORT A EXKLUZIVITA VŠADE OKOLO VÁS
Priestranný, pohodlný a elegantný interiér kabíny Elantry je dokonale premyslený.

Toto je automobil pre vodiča. Ergonomický a intuitívny, so
stredovou konzolou natočenou k vodičovi kvôli optimálnej
ergonómii, s ovládacími prvkami združenými podľa ich funkcií.

INTUITÍVNE FUNKČNÝ

VÝZVA NA PREKONANIE

Dnes má byť automobil vaším doplnkom. S vysokým výkonom a s celou škálou
vyspelých technologických prvkov, harmonicky integrovaných v automobile,
Elantra prekonáva požiadavky moderných vodičov.
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A. SUPERVISION CLUSTER S FAREBNÝM DISPLEJOM TFT LCD

C. FAREBNÝ DOTYKOVÝ MONITOR TFT

Združený prístrojový panel doplnený farebným displejom s uhlopriečkou 10,7 cm (4,2") jasne
a logicky zobrazuje prevádzkové údaje.

Audiosystém sa dá pohodlne ovládať pomocou farebného dotykového monitora TFT LCD
s uhlopriečkou 12,7 cm (5"). Modul Bluetooth umožňuje nielen bezpečne telefonovať počas jazdy,
ale aj bezdrôtovo prenášať hudbu z mobilného telefónu alebo z prehrávača do audiosystému.

B. OVLÁDANIE AUDIOSYSTÉMU NA VOLANTE
Ovládacie prvky audiosystému sú zdvojené na multifunkčnom volante. Umožňujú regulovať
hlasitosť, prepínať stanice a uskutočňovať telefonické hovory.

Od vyhrievaných a ventilovaných sedadiel až po sklopné operadlá zadných sedadiel
je všetko v kabíne prispôsobené na pohodlnú prepravu osôb a batožiny.
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D. SKLOPNÉ ZADNÉ OPERADLO (60:40)

F. VENTILÁCIA PREDNÝCH SEDADIEL

Prevážate veľa vecí? Sklopné operadlo zadného sedadla, delené v pomere 60 : 40,
zvyšuje variabilitu batožinového priestoru.

Sedadlá vodiča a spolujazdca vpredu môžu byť vybavené ventiláciou, ktorá sa dá nastavovať v 3 stupňoch
pre príjemnú sviežosť v letných mesiacoch.

E. VYHRIEVANIE ZADNÝCH SEDADIEL

G. DVOJZÓNOVÁ KLIMATIZÁCIA

Aj pasažieri na zadných sedadlách môžu v chladnom počasí cestovať v príjemnom
teple vďaka vyhrievaniu zadných sedadiel. Intenzita vyhrievania sa dá nastavovať
na každom sedadle samostatne.

H. MANUÁLNA KLIMATIZÁCIA

Elektronicky ovládaná klimatizácia umožňuje individuálne nastavovať teplotu na strane vodiča a spolujazdca.

Manuálna klimatizácia sa pohodlne reguluje otočnými gombíkmi a tlačidlami na rozvod vzduchu.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM (ESC)

ASISTENT PRE ROZJAZD DO KOPCA (HAC)

Elektronický stabilizačný systém zaregistruje stratu
stability pri prudkom brzdení a rýchlom zatáčaní.
Automatickým pribrzdením jednotlivých kolies
a znížením krútiaceho momentu motora pomáha
obnoviť stabilitu a ovládateľnosť vozidla.

Pri rozjazde do svahu asistent pre rozjazd do
kopca krátky čas po uvoľnení brzdového pedála
udrží vozidlo zabrzdené, aby ste sa mohli
bezpečne pohnúť bez samovoľného pohybu
dozadu.

SYSTÉM MONITOROVANIA
MŔTVEHO UHLA (BSD)
Keď automobil približujúci sa zozadu vojde do
mŕtveho uhla spätných zrkadiel, systém BSD ho
pomocou senzorov zaregistruje a aktivuje
výstražné svetlo v príslušnom vonkajšom spätnom
zrkadle. Ak vtedy zapnete smerové svetlá, zaznie
zvukový výstražný signál.

TEMPOMAT
Tempomat udržiava nastavenú rýchlosť bez toho,
aby ste museli stláčať pedál akcelerátora.

ISTOTA NA SEDADLE VODIČA

Hyundai vytvoril automobil pre budúcnosť. Taký, čo nielen dobre
vyzerá, ale je aj praktický a svojou bezproblémovosťou obohacuje
váš život.

NA SPRÁVNOM MIESTE

SENZÁCIA NA SCÉNE
K vyváženým jazdným vlastnostiam a k ľahkej ovládateľnosti prispievajú optimalizované
závesy kolies a elektrický posilňovač riadenia.

VÝKON, PREVODOVKY
A VAŠA OCHRANA

Na výber sú dva výkonné motory a tri prevodovky: 6–stupňová manuálna,
6–stupňová a 7–stupňová dvojspojková automatická prevodovka DCT. Všetky
zabezpečujú komfortné radenie a znižujú spotrebu paliva.

6–STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (len s 1,6i)

7–STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA DCT (len s 1,6 CRDi)

6–stupňová automatická prevodovka kombinuje dynamické jazdné výkony s optimálnou
spotrebou paliva. Má nový program radenia, ktorý umožňuje takmer neciteľné preraďovanie
spolu s plynulou, progresívnou akceleráciou.

7–stupňová prevodovka DCT (Dual–Clutch Transmission) prináša výhody v oblasti výkonnosti aj
spotreby paliva.

6–STUPŇOVÁ MANUÁLNA PREVODOVKA

Benzínový motor 1.6i je vybavený variabilným časovaním na zvýšenie účinnosti a výkonu.
Dosahuje maximálny výkon 94 kW (128 k) pri otáčkach 6 300 min-1 a maximálny krútiaci moment
152 Nm pri otáčkach 4 850 min-1.

6–stupňová manuálna prevodovka sa ľahko ovláda vďaka rekonštruovanému poistnému tlačidlu
spiatočky. Má zvýšenú životnosť a prispieva k vynikajúcej spotrebe paliva.

BENZÍNOVÝ MOTOR 1.6i

Ako súčasť komplexnej sústavy airbagov má Elantra aj kolenný airbag vodiča na
maximálne zvýšenie ochrany pri čelnom náraze.

NAFTOVÝ MOTOR 1,6 CRDi

CÚVACIA KAMERA

Naftový motor 1,6 CRDi dosahuje maximálny výkon 100kW (136 k) pri otáčkach 4 000 min-1
a maximálny krútiaci moment 300 Nm pri otáčkach 2 000 min-1.

Cúvacia kamera je ďalšou užitočnou pomôckou pri zaparkovaní. Obraz kamery sa zobrazuje
na farebnom monitore TFT LCD audiosystému s grafickými líniami pomáhajúcimi správne
nasmerovať vozidlo.

PREDNÉ A ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY
Senzory uľahčujú zaparkovanie akustickou indikáciou vzdialenosti od prekážky.

SÚSTAVA 7 AIRBAGOV
Elantra je vybavená sústavou 7 airbagov. Tvoria ju čelné airbagy vodiča a spolujazdca, dva
bočné airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča a dva bočné závesové airbagy na ochranu
hlavy pre obidva rady sedadiel.

ŠTRUKTÚRA KAROSÉRIE

PEVNEJŠIE KONŠTRUOVANÁ

DVOJITÉ BOČNÉ
VÝSTUHY VZADU

SPEVNENÉ STREDNÉ STĹPIKY
KAROSÉRIE

15" PREDNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

ZVÝŠENÁ PEVNOSŤ A ODOLNOSŤ KAROSÉRIE
Vyše 53 % skeletu karosérie modelu Elantra je vyrobených z ocele
vysokej pevnosti. Tým sa zvyšuje pevnosť a odolnosť karosérie
a zlepšujú jazdné vlastnosti vozidla.

KOMFORTNÁ, POKOJNÁ JAZDA
Širokým využitím zvukovoizolačných a absorpčných materiálov,
použitím hrubšieho skla v bočných oknách a optimalizáciou
pohybu stieračov sa podarilo výrazne znížiť hlučnosť a vibrácie
v kabíne na zvýšenie komfortu a na tichú jazdu.

ODCHODY A PRÍCHODY

DETAILY A MOŽNOSTI
Je dobré môcť si vybrať. Znamená to prispôsobiť veci vlastným osobným preferenciám.
Elantra poskytuje širokú škálu prvkov na želanie pre exteriér aj pre interiér. Bočné smerové
svetlá vo vonkajších spätných zrkadlách pre elegantnejší vzhľad, vyhrievaný volant pre
vyšší komfort v zimných dňoch - čokoľvek si vyberiete, výsledkom je váš automobil, váš štýl.

XENÓNOVÉ REFLEKTORY

REFLEKTORY DO HMLY
Reflektory do hmly elegantne zapustené do

BOČNÉ SMEROVÉ SVETLÁ Z LED
V ZRKADLÁCH

AERODYNAMICKÉ LIŠTY STIERAČOV

Xenónové reflektory osvetľujú cestu oveľa
intenzívnejšie ako konvenčné reflektory.

impozantne tvarovaného predného nárazníka

Aerodynamicky tvarované vonkajšie spätné

aerodynamické lišty stieračov lepšie priliehajú ku

zlepšujú viditeľnosť v zlých poveternostných

zrkadlá obsahujú bočné smerové svetlá z LED

sklu a pri vysokej rýchlosti vytvárajú menší hluk.

podmienkach.

pre lepšiu viditeľnosť pri odbočovaní.

OSVETLENÉ KĽUČKY DVERÍ

BEZPEČNOSTNÁ POISTKA OKIEN

TRETIE BRZDOVÉ SVETLO

Vonkajšie kľučky dverí môžu mať chrómovanú

Ak okno pri zatváraní narazí na prekážku

Zvýšené tretie brzdové svetlo je lepšie viditeľné

TLAČIDLO NA ŠTARTOVANIE/
VYPÍNANIE MOTORA

povrchovú úpravu a osvetlenie dodávajúce

- napríklad na ruku dieťaťa –, automaticky sa

pre vodičov idúcich vzadu, čím prispieva

S kľúčom Smart key vo vrecku, peňaženke alebo

vozidlu športový akcent.

otvorí, aby nedošlo k privretiu prstov.

k zvýšeniu bezpečnosti.

v kabelke môžete motor pohodlne naštartovať

S nižším profilom ako konvenčné lišty stieračov

alebo vypnúť stlačením tlačidla.

17–palcové
zliatinové disky

16–palcové
zliatinové disky

15–palcové
oceľové disky

VYHRIEVANÝ VOLANT

DAŽĎOVÝ SENZOR

ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE OKIEN

VENTILÁCIA ZADNEJ ČASTI KABÍNY

Elektrické vyhrievanie venca volanta udržiava

Senzor na prednom okne meria intenzitu dažďa

Ovládače všetkých okien sú sústredené na

Pasažieri na zadnom sedadle si môžu sami

v chladnom počasí volant príjemne teplý.

a podľa nej automaticky prispôsobuje rýchlosť

lakťovej opierke vodiča pre optimálnu ergonómiu

regulovať prívod vzduchu.

a interval stieračov.

a pre pohodlné ovládanie.

AUTOMATICKÉ ODHMLIEVANIE

STREDOVÁ KONZOLA

ZÁSUVKA USB

DRŽIAKY NÁPOJOV

Keď sa na prednom okne vytvorí kondenzovaná

Lakťová opierka na vrchu stredovej konzoly sa dá

Zásuvka USB v odkladacej schránke stredovej

Dva držiaky nápojov vám umožňujú bezpečne

vlhkosť, senzor automaticky aktivuje ventilátor

pozdĺžne posúvať, aby si ju vodič mohol nastaviť

konzoly umožňuje pohodlné nabíjanie mobilného

uložiť kávu alebo iný obľúbený nápoj bez rizika

na odhmlenie skla a na obnovenie optimálneho

do optimálnej polohy.

telefónu.

vyliatia.

výhľadu.

ÚPRAVA INTERIÉRU

Béžový dvojfarebný

Čierny dvojfarebný

Woven GL

Woven GL

Knit GLS

Knit GLS

Koža GLS na želanie

Koža GLS na želanie

FARBY KAROSÉRIE

Polar white

Platinum silver

Sparking metal

Iron gray

Ice wine

Blazing yellow

Phoenix orange Fiery red

Marina blue

Moonlight blue

Phantom black

TECHNICKÉ ÚDAJE - Elantra
KAROSÉRIA
Karoséria

4–dverová, 5–miestna

ROZMERY
Celková dĺžka (mm)

4 570

Celková šírka (mm)

1 800

Celková výška (mm)

1 450

Rázvor (mm)

2 700

Rozchod vpredu (mm)

1 563

Rozchod vzadu (mm)

1 572

Polomer otáčania (m)

5,3

Minimálna svetlá výška podvozku (mm)

150

Batožinový priestor (l) - VDA

458

MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot/min)

1,6i

1,6 CRDi

zážihový radový

vznetový radový

1 591

1 582

BA 95 B

NM

4

4

10,5 : 1

16 : 1

94/128/6 300

Max. krútiaci moment (Nm/ot/min)

100/136/4 000

155/4 850

Príprava zmesi

260/1 500 - 3 500

Viacbodové vstrekovanie

300/1 750 - 2 500
Common Rail System

Objem palivovej nádrže (l)

50

PREVODOVKA a POHON
Typ
Počet náprav/poháňaných

6–stupňová manuálna

6–stupňová automatická

6–stupňová manuálna

7–stupňová dvojspojková

2/1 - predná

2/1 - predná

2/1 - predná

2/1 - predná

VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)

200

195

194

200

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)

10,1

11,6

10,5

11,0
(4,7/124)

SPOTREBA PALIVA (l/100 km)/CO2 (g/km)
Cyklus

- mestský (so systémom ISG)

8,9/207

9,5/221

5,7/151

- mimomestský (so systémom ISG)

5,2/121

5,4/126

3,8/99

(3,8/99)

- kombinovaný (so systémom ISG)

6,6/153

6,9/161

4,5/118

(4,1/109)

1 295 – 1 390

1 325 – 1 420

1 390 – 1 478

1 420 – 1 508

1 770

1 800

1 870

1 900

Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)

300

300

300

300

Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)

300

300

300

300

HMOTNOSTI
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75 kg
Celková hmotnosť (kg)

RIADENIE
Typ

hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE
Predných kolies

nezávislé McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies

spriahnutá so skrutnou priečkou

BRZDY
Predné

kotúčové s vnútorným chladením

Zadné

kotúčové

PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17

• Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok • Hyundai Motor Company si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia • Farby v katalógu sa môžu líšiť
od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače • Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom o dostupnosti farieb a poťahov.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov

Očakávania ľudí v oblasti individuálnej mobility sú vyššie ako iba pohodlný spôsob dopravy. Tradičné chápanie automobilu je už prežitkom.
Automobil reprezentuje individuálny životný štýl majiteľa a stáva sa integrálnou súčasťou jeho života. Dnes sa v automobilovom priemysle
odohrávajú dramatické zmeny. Hyundai Motor Company sa vďaka rýchlemu rastu zaradila k niekoľkým najväčším automobilovým výrobcom
na svete disponujúcim najmodernejšími výrobnými kapacitami a vynikajúcou kvalitou produktov. Dosiahli sme bod, keď potrebujeme kvalitatívny
prístup, aby sme našim zákazníkom mohli priniesť nové idey a relevantné riešenia. Predstavuje to pre nás príležitosť postúpiť dopredu
a náš nový slogan vyjadruje vôľu uskutočniť tento veľký krok. Pod novým sloganom, podporeným novým myslením, naša spoločnosť prijíma
výzvu poskytnúť nové možnosti ľudstvu a celej našej planéte.

RO KOV

organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17 / A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045048G

Facebook.com/HyundaiSlovensko
Youtube.com/HyundaiSlovensko

