VENUE

Вібрації міста.
Ідеально підходить для суєти міського життя.
Прийшов час створити свій власний ритм. Дні в місті наповнені
ритмом. Тільки автомобіль, який йде попереду хвилі, може повністю
розкрити твій потенціал. Розкрий себе в кожній ноті міських ритмів.
Venue створює нові враження і пожвавлює твоє життя у місті.
Представляємо перший в історії Venue — міський позашляховик з
яскравою індивідуальністю і стилем.
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Розфарбуй місто у
свої кольори.
Спокійні зустрічі з друзями вдень, або захоплюючі знайомства з новими людьми
ввечері — з новим Venue кожен аспект повсякденного життя стане більш насиченим.
Проводь більше часу з Venue.
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Каскадна решітка радіатора та здвоєні фари

Світлодіодні задні ліхтарі

Литі диски R17

Будь гордий і впевнений в собі.
Зухвала та масивна каскадна решітка радіатора Venue надає автомобілю традиційний вигляд кросовера.
Впізнавані елементи дизайну автомобіля розставляють акценти, що майстерно балансують між стилем і
спортом.
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Ти — особливий,
і ти це знаєш.
Вражаючи своєю унікальністю в динамічному і
сповненому азарту місті, ти завжди заслуговуєш
уваги. Контрастне забарвлення Venue вирізняє
тебе серед інших та створює образ, що точно
запам'ятається усім.

Передній бампер
Молдинги дверей
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Зовнішні дзеркала
Задній бампер

Декоративні вставки на крилах
Кольоровий дах
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Будь завжди на зв’язку
з містом.
Унікальний інтер’єр моделі сформований завдяки відкритому горизонтальному
плануванню в поєднанні з простими елементами дизайну. Venue обладнаний
удосконаленою мультимедійною системою, яка пропонує користувачам більше зручності
завдяки підтримці додатків Apple CarPlay™ та Android Auto™, щоб ви з легкістю могли
керувати функціями смартфону у вашому автомобілі.

Підтримка додатків Apple Car Playтм та Android Autoтм
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Пробудіть усі свої емоції.
Venue обладнаний передовими технологіями та зручними опціями, які підвищують
упевненість та комфорт водія.
Удосконалена мультимедійна система Venue обладнана кольоровим 8’’ сенсорним
монітором та камерою заднього виду.
Завдяки багатовимірній та виразній панелі приладів, легко зчитувати інформацію, а
на трьох екранному клімат-контролі — інтуїтивно керувати температурою.
Ці особливі по дизайну деталі разом створюють унікальність інтер'єру.

Мультимедійна система з кольоровим сенсорним 8’’ LCD
монітором
Клімат-контроль
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Панель приладів SUPER VISION з 3,5" монохромним
монітором
Камера заднього виду
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Роздільні складані задні сидіння (60/40)
Складіть задні сидіння у співвідношенні 60:40, щоб внутрішній простір задовольнив ваші
потреби в перевезенні поклажі

Уперед, ловіть
свою хвилю.
Привабливий інтер’єр і місткий салон кросовера забезпечують достатньо простору
для різнопланових поїздок по місту. Venue обладнаний роздільно складаним заднім
сидінням (60/40), щоб максимально підвищити зручність і для поїздок за покупками,
і для перевезення крупногабаритної поклажі. Додатково автомобіль оснащено
дворівневою підлогою та шторкою для багажного відділення, що дозволять розмістити
речі якнайзручніше. Шторку багажника можна сховати позаду заднього сидіння, у
результаті чого звільниться місце для високих предметів чи об’ємних речей.
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Наповніть комфортом
кожен день.
Venue досягає м’якої комфортної їзди завдяки відмінній керованості
при помірних витратах пального. Також, незалежно від дорожніх
умов, опція вибору режиму покриття гарантує, що Venue
підтримуватиме оптимальні ходові якості та комфорт водія під час
будь-яких подорожей.

Gamma 1.6 MPI

Селектор вибору режиму
водіння та покриття

121

макс. потужність к.с.
при 6300 об./хв.

Автоматична коробка передач

15.4

макс. крутний момент кг-м
при 4850 об./хв.

Механічна коробка передач

Передова система керування режимами руху з
інтуїтивним інтерфейсом, на панелі приладів.
Три режими водіння і три режими покриття можна
вибрати за допомогою одного регулятора.

Режими водіння: DRIVE, MODE, ECO.
Режими покриття: SNOW, MUD, SAND.
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Переконайтеся, що ви
підтримуєте свій ритм.
Безпека Venue була технологічно покращена. Сучасна система подушок
безпеки відстежує наявність пасажира та ступінь серйозності зіткнення,
щоб повноцінно розгорнути подушки за потреби.

Система з 6 подушок безпеки
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Опції

Сталеві диски з ковпаками R15

Литі диски R15

Фари головного світла та денні ходові
вогні DRL

Задні склоочисник і склоомивач

Задні паркувальні сенсори

Підсвітка багажного відділення

Підігрів керма

RDS-радіо + MP3 з монохромним 3,8’’ LCD
монітором

Мультимедійна система з монохромним
8’’ LCD монітором

Мультимедійна система з кольоровим
сенсорним 8’’ LCD монітором

Відкрита полиця

Рейлінги на даху

Світлодіодні задні ліхтарі

Повторювач сигналу поворотів на
зовнішніх дзеркалах

Травмобезпечний склопідйомник зі
сторони водія

Управління аудіосистемою на кермі

Панель приладів SUPER VISION з 3,5’’
монохромним монітором

Дворівнева підлога багажника

Кишеня на спинці переднього
пасажирського сидіння

ISOFIX
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Кольори інтер’єру

Технічні характеристики

Чорний однотонний

Чорний однотонний

Сірий двотонний

Тип

1.6 MPi 6-MT 2WD

Марка двигуна

1.6 MPi 6-AT 2WD

1.6 MPi

1.6 MPi

Відповідність стандарту

Euro5

Euro5

Об’єм, см3

1 591

1 591

181

181

Макс. швидкість, км/г
Кількість циліндрів

4

4

Кількість клапанів

16

16

123 / 6 300

123 / 6 300

151 / 4 850

151 / 4 850

Механічна, 6-ступ

Автоматична, 6-ступ

Передній

Передній

Макс. потужність (к.с./об.хв.)
Макс. крут. момент (Н.м/об.хв.)
Трансмісія
КПП
Привід
Витрата палива л/100 км*

Чорний однотонний

Сірий двотонний

Тип палива

Синій двотонний

Бензин

Бензин

Міський цикл

9,2

9.5

Заміський цикл

5.8

5.9

7

7.2

Комбінований цикл
Підвіска
Передня

McPherson

Задня

Напівзалежна торсіонна балка

Екстер’єр
Об'єм багажника, л

355

Маса
Споряджена, мін., кг

1 187

1 217

Споряджена, макс., кг

1 277

1 307

Повна, кг

1 670

1 700

Колеса
185 / 65 R15, 205 / 55 R17

Габарити

Кольори екстер’єру

Примітка: мм, виміри колії базуються на шинах 205 / 55 R17

Загальна висота
(*з рейлінгами)

1 585 (1 610)
Polar White
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Typhoon Silver

Galactic Gray

Cosmic Gray

Phantom Black

The Denim

Exotic Green

Acid Yellow

Lava Orange

Fiery Red

Intense Blue

Ширина колії
Загальна ширина

1 535
1 770

Колісна база
Загальна довжина

2 520
4 040

Ширина колії
Загальна ширина

1 546
1 770
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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.

