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Втілення сміливості.

Наважся зламати стереотипи та віднайти себе справжнього без страху помилитися.
Кидай виклик традиціям і упередженням, щоб знайти можливості для вдосконалення.
Бери відповідальність за сьогоднішній день завдяки пристрасті та зусиллям.
Відкрий світ завтрашнього за допомогою своїх стандартів, а не стандартів світу.
Не соромся бути сміливим і йти до заповітних мрій.
Насмілюйся бути собою.
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Все залежить від тебе.
Будь сильним. Вір у себе і побачиш, як розкривається твоя справжня сила.
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Параметрична динаміка

Три секції, що виділяються завдяки трьом чітко окресленим лініям, перетинаються в одній точці, проявляючи три різні відтінки світла.

Постав під сумнів старі 
правила.
Дизайн-концепція «Параметрична Динаміка» підкреслює геометричну естетику подовженого 
капота і рівних ліній даху, доповнюючи перспективний і новаторський стиль.
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Параметрична решітка Світлодіодні задні ліхтарі Full LEDСвітлодіодні фари Full LED

Литі диски R17 

Стереоскопічний параметричний дизайн підкреслює глибину решітки радіатора, яка стає схожою на огранений коштовний камінь, а ефектні 
видовжені фари головного світла одночасно надають Elantra спортивного вигляду. Виразний спойлер на багажнику та інтегрований цілісний 
задній ліхтар Full LED, робить Hyundai виразним, а H-подібний дизайн допомагає створити високотехнологічний футуристичний вигляд. 
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Привертай увагу до себе.
Більша, ніж будь-коли.
Спортивну зовнішність абсолютно нової Elantra підкреслюють виразні лінії.
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Інтерфейс

Цифрова панель приладів Full TFT LCD та навігаційна мультимедійна система (обидва екрани — 10,25’’) створюють повноцінний ефект 

присутності та цілісності, також панелі нахилено на 10° до водія задля легшого керування та повного доступу до управління.

64-колірна контурна підсвітка інтер’єру

64-колірна контурна підсвітка інтер’єру Elantra робить 

поїздку вночі незабутньою.

Акустична система преміум-класу Bose

Вісім висококласних динаміків та підсилювач у Elantra 

забезпечують чистий потужний звук і здатні відтворювати 

високі та низькі звуки при гучності, яка регулюється 

залежно від швидкості автомобіля.

Найчуттєвіший.
Захоплюючий та інноваційний інтерфейс огортає водія, як кабіна літака оточує пілота, 
пропонуючи легке керування та вражаючий досвід водіння. 
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Персоналізований профіль

Вибери свій персоналізований профіль і керуй своїм комфортом — від положення сидіння до навігації, від радіостанцій до 

установок звуку. 

Підтримка Bluetooth для двох смартфонів

Одночасне бездротове під’єднання двох смартфонів, між якими 

можна перемикатися, щоб послухати музику.

Бездротовий зарядний пристрій для смартфонів

Заряджати телефон просто — слід лише покласти його на 

зарядну поверхню.

Будь на зв’язку.
Високотехнологічні функції зв’язку інтуїтивні та прості у використанні. Вони підтримують ваш 
зв’язок з машиною та додають інновацій водійському досвіду. 
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Зроби свій хід.
Новітня платформа третього покоління в Elantra гарантує маневреність і стабільність завдяки 
економному двигуну, забезпечуючи оптимальні ходові якості незалежно від напряму руху.

159

127.5 

при 6 200 об./хв.

при 6 300 об./хв.

макс. потужність к.с. 

макс. потужність к.с. 

19.5 

15.77  

при 4 500 об./хв.

при 4 500 об./хв.

макс. крутний момент кг-м 

макс. крутний момент кг-м 

Smartstream G2.0 бензиновий двигун 

Gamma 1.6 MPi бензиновий двигун  
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Для тих, хто має сміливість та не боїться труднощів.
Абсолютно нова Elantra з тобою.

Ти — попереду. 
Ми — поряд.
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Опції

Базова аудіосистема Навігаційна мультимедійна система з кольоровим 
сенсорним 10,25’’ LCD монітором

Мультимедійна система з кольоровим сенсорним 
дисплеєм 8’’ LCD монітором

Цифрова панель приладів з 10,25’’ монітором Full TFT LCDКондиціонер Клімат-контроль

Зовнішні дзеркала бокового огляду (підігрів, 
складання, світлодіодні повторювачі сигналів 
повороту)

Електронне паркувальне гальмо з функцією 
утримання AUTO HOLD

Світлодіодні задні ліхтарі Full LEDБазові задні ліхтарі Комбіновані світлодіодні задні ліхтарі

Чорна решітка радіатораСвітлодіодні фари Full LEDГалогенові фари проєкційного типу

Литі диски R15Сталеві диски та ковпаки R15 Литі диски R16 Литі диски R17
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Кольори
Кольори інтер’єру

Кольори екстер’єру

Amazon Grey Intense BluePolar White Electric Shadow Lava Orange Fiery RedFluid Metal Phantom BlackCyber Grey

M/Grey mono

Натуральна шкіра + тканинна оббивка сидінь

Melange + Light grey

Black mono

Натуральна шкіраТканинна оббивка сидінь 
(покращена)

Тканинна оббивка сидінь

Натуральна шкіраТканинна оббивка сидінь 
(покращена)

Тканинна оббивка сидінь

Натуральні шкіраТканинна оббивка сидінь 
(покращена)

Тканинна оббивка сидінь

M/Grey mono + Beige (сидіння)

Технічні характеристики

Габарити

Тип 1.6 MPi 6-MT 2WD 1.6 MPi 6-AT 2WD 2.0 MPi 6-AT 2WD

Марка двигуна 1.6 MPi 1.6 MPi 2.0 NU Mpi

Відповідність стандарту Euro5 Euro5 Euro5

Об’єм, см3 1 591 1 591 1 999

Макс. швидкість, км/г 200 200 200

Кількість циліндрів 4 4 4

Кількість клапанів 16 16 16

Макс. потужність (к.с./об.хв.) 127.5 / 6 300 127.5 / 6 300 159 / 6 200

Макс. крут. момент (Н.м/об.хв.) 154.65 / 4 850 154.65 / 4 850 191.23 / 4 500

Трансмісія

КПП Механічна, 6-ступ Автоматична, 6-ступ Автоматична, 6-ступ

Привід Передній Передній Передній

Витрата палива л/100 км*

Тип палива Бензин Бензин Бензин

Міський цикл 8.8 9.5 9.8

Заміський цикл 5.4 5.6 5.4

Комбінований цикл 6.7 7 7

Підвіска

Передня McPherson

Задня Напівзалежна торсіонна балка

Екстер’єр

Об'єм багажника, л 475

Маса

Споряджена, мін., кг 1 160 1 185 1 207

Споряджена, макс., кг 1 245 1 270 1 290

Повна, кг 1 720 1 750 1 770

Колеса

195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17

1 593 (1 579)
1 825

Ширина колії  
Загальна ширина 

1 604 (1 590)
1 825 

Ширина колії  
Загальна ширина 

Загальна висота 

1 430

2 720
4 650

Колісна база 
Загальна довжина 

Примітка: мм, ширина колії розрахована на основі коліс 15’’, а число в дужках — на основі коліс 17’’
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ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

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.


