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Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai 
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.
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Коли Ви впевнені у собі, світ відкриває для Вас безліч можливостей. 
Коли Ви наважуєтесь, то досягаєте мети. 
Коли Ви виходите за межі буденності, то пізнаєте екстраординарні речі. 
Тож зробіть перший крок, а нова Elantra стане Вашим надійним супутником 
на шляху до майбутніх звершень.

Живіть 
на повну
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Не стримуйтесь, коли прийде час рухатися далі. 
Міцніше тримайтесь за кермо та обирайте свій унікальний шлях.

Така ж 
динамічна, 
як і Ви
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Новий спортивний дизайн створює непідробне почуття впевненості. 
Витончений силует кузову, оригінальна стилістика 17-дюймових колісних 
дисків, — нова Elantra привертатиме погляди, куди б ви не вирушили.

Ви — у центрі уваги
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LED фари головного світла / Вдосконалений дизайн решітки радіатору LED задні ліхтаріБічні дзеркала з електроприводом складання
17-дюймові легкосплавні колісні диски

10 11

Elantra



Оточіть себе інноваційними функціями інтер’єру, які дозволяють сфокусуватися на маршруті 
та керувати автомобілем у повному комфорті. Вдосконалена кліматична система, підігрів 
керма та сидінь, камера заднього виду — кожна деталь створена, щоб забезпечити 
комфортабельну подорож. Функція інтелектуального режиму руху аналізує поведінку водія у 
реальному часі, щоб забезпечити оптимальну керованість та драйв.

Влаштуйтеся зручніше 
у комфортному салоні
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Панель приладів Supervision Поліпшена технологія зв’язку (додатки Apple CarPlay 
та Android Auto)

Порт бездротової зарядки

Світ безперервно змінюється, і встигнути за усіма змінам — задача не з легких. 
Саме тому ми обладнали нову Elantra оптимізованою комунікаційною платформою з великим 
екраном, поліпшеною технологією зв’язку та бездротовою зарядкою.
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Будьте на зв’язку із Вашим світом



Надміцна високоякісна сталь (AHSS)

Безпечна їзда — це найголовніше, саме тому нова Elantra оснащена великою кількістю функцій 
безпеки, укладених у сучасну високоміцну сталеву конструкцію. 7 подушок безпеки, включаючи 
подушки водія та переднього пасажира, подушку для колін водія, бокові подушки безпеки та 
захисні шторки відповідають за надійний захист під час щоденних поїздок.

Перебувайте у безпеці 
у будь-яких дорожніх умовах

7 подушок безпеки
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Круїз-контроль

Круїз-контроль підтримує встановлену водієм швидкість, тому нема необхідності 

щоразу тиснути на педаль акселератору.

Паркувальний асистент (PDW – F / R)

Паркуйтеся впевнено, використовуючи камери переднього та заднього виду. Надчутливі сенсори попереджують 

водія про ризик зіткнення під час паркування, задіюючи гальма, коли це потрібно.

Система попередження про об’єкти у «сліпих» зонах (BSW) 

Надчутливі радари, встановлені у задньому бампері, сповіщають водія про автомобілі, що наближаються, 

знаходячись поза зоною видимості.

Інноваційний комплекс безпеки SmartSense* від Hyundai — у Вашій новій 
Elantra. Він робить усе, щоб забезпечити найвищий рівень захисту водія та 
пасажирів у будь-якій подорожі.
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*Деякі з вказаних на цій сторінці функцій можуть бути не доступні на українському ринку.



6-ступінчаста автоматична коробка передач 6-ступінчаста механічна коробка передач

Ваш час настав. Сідайте за кермо нової Elantra та відчуйте усю повноту вражень 
від керування сучасним, високотехнологічним та безпечним автомобілем.

Уся повнота вражень

156
192

2.0 MPІ бензиновий двигун

Максимальна потужність
к.с. при 6 200 об. / хв.

Максимальний крутний момент 
Н м при 4 500 об. / хв.

Максимальна потужність
к.с. при 6 300 об. / хв.

Максимальний крутний момент 
Н м при 4 850 об. / хв.

127.5
154

1.6 MPІ бензиновий двигун
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Підсвітка зовнішніх ручок дверей

LED фари головного світла

Система антизапотівання вікон

Обігрів керма

Травмобезпечні вікна

Вдосконалений дизайн решітки 
радіатору

Преміальна акустична система Infinity

Обігрів передніх та задніх сидінь

Дистанційне відкривання багажнику

Бічні дзеркала з електроприводом 
складання

Порт бездротової зарядки

Вентиляція передніх сидінь

Високо розташований стоп-сигнал

LED задні ліхтарі

Камера заднього виду

Люк з електроприводом

Двозонний клімат-контроль

Інтегрована система пам’яті 
положень сидінь

Кондиціонер

Датчик дощу

15″ легкосплавні 
колісні диски

17″ легкосплавні 
колісні диски

16″ легкосплавні 
колісні диски

15″ сталеві колісні диски 
з декоративними ковпаками

Опції
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Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості 
стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.



Внутрішнє оздоблення

Чорний однотонний Бежевий двотонний

Сірий двотонний Синій двотонний Коричневий однотонний

Тканина Тканина

Тканина

Текстиль Текстиль

Текстиль

Еко шкіра Еко шкіра

Еко шкіра Еко шкіра Еко шкіра 
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Тип 2.0 MPІ бензиновий двигун 1.6 MPІ бензиновий двигун
Тип двигуна DOHC DOHC

Об'єм двигуна (куб. см) 1 999 1 591
Макс. потужність (к.с. / об.хв) 152 / 6 200 127.5 / 6 300

Макс. крутний момент (Нм / об.хв) 192 / 4 500 154 / 4 850

Гальма
Передні Дискові вентильовані
Задні Барабанні
Підвіска
Передня McPherson
Задня  Напівзалежна торсійна балка
Шини

17″ ( 225 / 45R17), 16″ (205 / 55R16), 15″ (195 / 65R15)

Розміри
Внутрішня висота салону (мм) Спереду / Ззаду 985 (1 024) / 947

Простір для ніг (мм) Спереду / Ззаду 1 073 (1 132) / 906 (800)

Ширина салону на рівні 
плечей пасажирів (мм) 

Спереду / Ззаду 1 427 / 1 405

• Вищезгадані значення є результатом внутрішнього тестування і піддаються зміні після перевірки.
• Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.
• Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.
• Кольори, зображені в каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження в процесі друку.
• Будь ласка, зверніться до офіційного дилера для отримання повної інформації щодо наявності по кольорах та оздобленню. 

Загальна висота
1 450

1 800
1 549

Загальна ширина
Передня колія*

1 558Задня колія*
*Колія : 17" (передні/задні) - 1 549 / 1 558
 16" (передні/задні) - 1 555 / 1 564
 15" (передні/задні) - 1 563 / 1 572

4 620
2 700

Довжина
Колісна база

Од.виміру: мм

Polar White WAW Golden Flash RK2

Platinum Silver T8S Lava Orange YR2

Sparkling Metal UYS Fiery Red PR2

Teal Blue TB5 Iron Gray YT3

Stargazing Blue SG5

Phantom Black NKAIntense Blue YP5

Кольори кузову Технічні характеристики
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Сміливість 
винагороджується


