


GONDOLJA ÚJRA ELVÁRÁSAIT!
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KRóm hűTőRÁcS

LED-ES hÁTSó LÁmPATESTEK

17 cOLOS KÖNNYűFÉm KERÉKTÁRcSÁK

HATÁROKAT FESZEGETŐ FORMATERV 
EGY AUTóNAK, mELY mINDEN EDDIGINÉL 
mESSZEBBRE mEGY
A különleges szolgáltatásokban bővelkedő Elantra kecses formavilágával 
és sportos, dinamikus vonalvezetésével jóval többet kínál, mint amire ebben 
a kategóriában számítana.
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M
AGABIZTO

S KIFINO
M

ULTSÁG

Az Elantra minden részlete, az impozáns hűtőmaszktól a széles, 
magabiztos kiállásig nagyvárosias önbizalomról és magas fokú 
kifinomultságról tanúskodik. Az autó összetéveszthetetlen 
karakterét a szemkápráztató megjelenés teszi még erőteljesebbé.
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KOMFORT ÉS EXKLUZIVITÁS KÖRÖS-KÖRÜL
Az Elantra tágas, kényelmes és tökéletes formavilágú utasterének minden részletét gondosan kidolgoztuk. 

8



9



FUNKCIO
NÁLISAN Ö

SZTÖ
NÖ

S

Az Elantra vezetésre termett. Az ergonomikus, ösztönösen 
értelmezhető középkonzol az optimális kezelhetőség érdekében 
6,9 foknyit a vezető felé fordul, míg a kapcsolókat funkciójuk 
szerint csoportosítottuk.
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c. INFINITY PRÉmIUm AUDIORENDSZER
Az Infinity prémium audiorendszer minőségi anyagokkal és egyedülálló hangzással csodás zenei 
élményt nyújt. 

D. PRÉmIUm AUDIó RENDSZER, 5" TFT ÉRINTőKIjELZőVEL, TOLATóKAmERÁVAL 
Az audiorendszer (opcióként 5,0 colos színes TFT LCD kijelzővel) kényelmes kezeléséről 
az érintőképernyő gondoskodik. Az opciós Bluetooth funkció nem csak zenehallgatásra kiváló, 
de a telefonhívások kezelését is biztonságossá teszi menet közben.

KÜLDETÉS TELjESÍTVE 

A. SUPERVISION műSZEREGYSÉG 4,2 cOLOS TFT LcD SZÍNES KIjELZőVEL
A 4,2 colos TFT LCD színes kijelzővel szerelt Supervision műszeregység tisztán és logikusan 
jeleníti meg a járműre és az adott útra vonatkozó adatokat, a sofőr könnyen és gyorsan 
tájékozódhat általa.

B. mULTIFUNKcIONÁLIS KORmÁNYKERÉK
Az audiorendszer a kormányon elhelyezett kezelőszervekkel vezérelhető. A hangerő szabályozására 
és a csatornaváltásra billenőkapcsolók szolgálnak, a kihangosított telefonhívás nyomógombbal 
kezelhető.

Egy modern autó mintha vezetője testének meghosszabbítása lenne. 
Az Elantra nagy teljesítménye és a fedélzetén integrált, fejlett technológiák 
és funkciók széles köre felülmúlják a mai autóvezetők elvárásait.
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E. 60:40 ARÁNYBAN DÖNThETő hÁTSó ÜLÉSEK
Sok a szállítani való? A hátsó ülések 60:40 arányban osztva ledönthetők, 
így Ön mindig optimális pozícióban helyezheti el csomagjait.

F. ÜLÉSFűTÉS ELőL ÉS hÁTUL
A hátsó ülésfűtés intenzitása külön-külön szabályozható, 
így minden utas kényelme biztosított. 

G. SZELLőZTEThETő ELSő ÜLÉSEK
A vezető és az első utasülés szellőztető funkciója három fokozatban keringeti a levegőt, 
kellemesebbé téve az utazást a nyári forróságban is.

h. KÉTZóNÁS AUTOmATA LÉGKONDÍcIONÁLó IONIZÁTORRAL
A vezető és az első utas külön-külön szabályozhatja a hőmérsékletet.

I. mANUÁLIS KLÍmABERENDEZÉS
A manuális légkondicionáló segítségével beállíthatja a kívánt hőfokot.

Lehajtható háttámláival, fűthető üléseivel,  
mindenről és mindenkiről gondoskodik a kényelmes Elantra.
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VEZETÉSTÁmOGATó RENDSZEREK
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VISSZAGURULÁS-GÁTLó RENDSZER (hAc)  
Ha emelkedőn vagy lejtőn indul el, a HAC rendszer 
átmenetileg fenntartja a kerekekre gyakorolt 
fékerőt, megakadályozva a jármű visszagurulását, 
és lehetővé téve a biztonságos indulást.

mENETSTABILIZÁLó RENDSZER (ESP)   
A menetstabilizáló elektronikai rendszer felismeri 
és orvosolja a tapadásvesztést hirtelen fékezés 
vagy kanyarodás esetén. Az egyes kerekeket 
automatikusan fékezve, illetve a motorteljesítményt 
csökkentve segít megőrizni a jármű stabilitását 
és irányíthatóságát.
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hOLTTÉR FIGYELő RENDSZER
Amennyiben egy hátulról közeledő autó ér 
az Elantra holtterébe, a BSD észleli azt, és 
a külső visszapillantó tükörben felvillanó 
figyelmeztető fény segítségével hívja fel 
figyelmét a veszélyhelyzetre. Amennyiben 
ilyenkor az irányjelző is működik, a rendszer 
hangjelzéssel figyelmeztet.
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MEGNYUGVÁS A VEZETőÜLÉSBEN
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SEMMIHEZ SEM FOGHATÓ. 
EZ cSAK AZ ELANTRA LEhET
Az ideális autó lényege a vezethetősége. A keréknél kialakított 
légfüggöny javítja az üzemanyag-fogyasztást és a tapadást, 
míg a motorosan billenthető és nyitható napfénytető még 
stílusosabbá teszi a városi autózást.

LÉGTERELő ELEm A KERÉKNÉL

INTELLIGENS mOTOROS NAPFÉNYTETő
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A Hyundai Motor megépítette a jövő autóját. Az autót, amely 
megjelenésével elkápráztat, ugyanakkor ízig-vérig praktikus, 
és vele született könnyedséggel illeszkedik az életébe.

VÁR A VILÁG
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KIFINOMULT ALKALmAZKODóKÉPESSÉG
A kiegyensúlyozott, stabil vezethetőség záloga az elektromos szervokormány, 
az optimalizált felfüggesztés és a tökéletesített gázreakció.
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A. hÉTFOKOZATú DUPLAKUPLUNGOS (DcT) SEBESSÉGVÁLTó 
A dinamikus menetteljesítményeket optimális üzemanyag-fogyasztással párosító 
Hétfokozatú, duplakuplungos (DCT) automata sebességváltó új kiosztása szinte 
észrevehetetlen kapcsolásokat és finom, progresszív gyorsítóképességet eredményez.

B. hATFOKOZATú KÉZI KAPcSOLÁSú SEBESSÉGVÁLTó    
A könnyen működtethető, tartós és takarékos hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó 
módosított hátrameneti reteszelése még könnyebb működtetést tesz lehetővé.

D

TELJESÍTMÉNY, ERŐÁTVITEL  
ÉS UTASVÉDELEm

C

BA

c. 1.6 cRDI DÍZELmOTOR
Az 1.6 CRDi dízelmotor maximális teljesítménye 136 LE percenkénti 4000-es fordulatszámon;  
a maximális forgatónyomaték pedig 265 Nm 1500-3500-as fordulat között, vagy DCT váltó esetén 
306 Nm 1750 – 2500-as fordulat között.

D. 1.6 mPI BENZINmOTOR
Az 1.6 MPi benzinmotor folyamatosan változó szelepvezérléssel javítja az üzemanyag-fogyasztást 
és a teljesítményt. Legnagyobb teljesítménye 127,5 LE percenkénti 6300-as fordulatszámon; 
a maximális forgatónyomaték 155 Nm 4850/percnél.

Kézi vagy automata  váltóval is választhatja nagy teljesítményű motorjainkat, 
bízhat könnyű kezelhetőségükben, lenyűgöző takarékosságukban.
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E. PARKOLÁST SEGÍTő RENDSZER ELőL-hÁTUL
Hangjelzéssel figyelmeztet, ha túl közel manőverezik egy akadályhoz, 
segít a biztonságos parkolásban. 

F. TOLATóKAmERA
A tolatókamera ugyancsak nélkülözhetetlen parkolástámogató eszköz. 
Az autó mögötti terület képe az 5,0 colos színes TFT LCD kijelzőn jelenik meg; 
az autó helyzetét segédvonalak segítenek megállapítani.

H

E

GF

G. VEZETőOLDALI TÉRDLÉGZSÁK
Az Elantra vezetőoldali térdlégzsákja érzékeny ponton biztosít védelmet ütközés esetén.  

h. hÉT LÉGZSÁK
Az Elantra hét darab légzsákkal védi utasait. A vezetőoldali elülső és térdlégzsák mellett 
utasoldali elülső légzsák, két oldallégzsák, valamint két, a teljes utasteret lefedő 
függönylégzsák óvja az utasokat.

A teljes körű légzsákrendszer részeként az Elantra vezetőoldali térdlégzsákkal 
biztosít maximális védelmet frontális ütközés esetén.
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mEGERőSÍTVE 
KAROSSZÉRIA-SZERKEZET    

mEREVEBB ÉS ERőSEBB VÁZSZERKEZET  
Az Elantra segédváza több mint 53 százalékban tartalmaz nagy 
szakítószilárdságú acélt (AHSS). Ez fokozott futóműmerevséget, 
valamint jobb vezethetőséget, hosszabb élettartamot és nagyobb 
teljesítményt eredményez. 

FINOm, cSENDES UTAZÁS 
A hangszigetelő és -elnyelő anyagok széles körű használatának, 
a vastagabb oldalablakoknak és a módosított mozgású 
ablaktörlőnek köszönhetően számottevően csökkent a zaj- és 
rezgésszint, ami még kényelmesebb, csendesebb utazást tesz 
lehetővé.

mEGERőSÍTETT B-OSZLOPOK 

15 cOLOS ELSő FÉKTÁRcSA  

KETTőS OLDALSó 
ÜTKÖZÉSVÉDELmI ELEm 

A hÁTSó ÜLÉSEKNÉL 
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ÉRKEZÉS ÉS INDULÁS
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RÉSZLETEK, OPCIÓK, VÁLASZTÁSOK
A választás lehetősége nagyszerű dolog! Azt jelenti, hogy személyes ízlésünkhöz és elvárásainkhoz 
igazíthatjuk a dolgokat. Az Elantra külső és belső extra funkciók és tartozékok széles választékát 
kínálja. Külső tükörházba illesztett irányjelzők a stílusos megjelenésért, fűthető kormánykerék 
a fokozott kényelemért a hűvös téli reggeleken - bármit választ is, a végeredmény az Ön autója, 
az Ön stílusa lesz. 

NYOmóGOmBOS INDÍTÁS  
Ha Önnél van a kulcs nélküli indítás intelligens 
jeladója, a műszerfalon elhelyezett gomb 
megnyomásával beindíthatja a motort.

XENON FÉNYSZóRóK  
Az ívkisüléses fényszórók (HID) a hagyományos 
lámpáknál intenzívebb fénnyel világítják meg 
az utat.  

AERO ABLAKTÖRLő LAPÁTOK 
A hagyományos ablaktörlőkénél alacsonyabb 
profilú aero ablaktörlők aerodinamikai 
szempontból kedvezőbbek, és nagy sebességnél 
kisebb zajt keltenek.

KÖDFÉNYSZóRóK
Az eleve impozáns orrészen mélyen beépített, 
elegánsan süllyesztett ködfényszórók jobb látási 
viszonyokat teremtenek kedvezőtlen időjárási 
körülmények között.

LED-ES IRÁNYjELZő A KÜLSő 
VISSZAPILLANTó TÜKRÖKBEN
Az áramvonalas kialakítású külső visszapillantó 
tükrök beépített LED irányjelzője nem csak 
kifinomultabb megjelenést, de forduláskor jobb 
láthatóságot is kölcsönöz az autónak. 

ELEKTROmOS ABLAKEmELő 
BEcSÍPőDÉSGÁTLóVAL 
Amennyiben az emelkedő ablak akadályba (például 
egy gyermek kezébe) ütközik, mozgása automati-
kusan megfordul, nehogy becsípje a kis ujjakat.

hARmADIK FÉKLÁmPA  
A magasra szerelt harmadik féklámpát jobban 
észreveszik a hátulról érkezők, ráadásul 
az Elantra lenyűgöző megjelenését is erősíti.

ÜDVÖZLő FÉNY AZ AjTóKILINcSBEN
A külső kilincsek megrendelhetők króm kivitelben 
is; a kilincs üregének megvilágítása még 
sportosabb és kifinomultabb hangulatot teremt. 
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15 colos acél 
keréktárcsák

17 colos könnyűfém 
keréktárcsák

15 colos könnyűfém 
keréktárcsák

16 colos könnyűfém 
keréktárcsák

FűThETő KORmÁNYKERÉK 
A kormánykerékbe beépített fűtőegység 
a legnagyobb hidegben is kellemesen melegen 
tartja a kezét.

ELEKTROmOS ABLAKEmELő 
Az ablakemelő kapcsolói az ergonomikus 
és egyszerű kezelhetőség érdekében a vezető 
oldali ajtón kaptak helyet. 

hÁTSó SZELLőZőRENDSZER 
A hátul utazók is könnyedén szabályozhatják 
a beáramló levegő mennyiségét. 

USB TÖLTő A KARTÁmASZBAN  
A fedélzeti USB töltő a praktikum csúcsát 
képviseli, hordozható elektronikus készülékét 
könnyen csatlakoztathatja az aljzatba.

AUTOmATIKUS PÁRÁTLANÍTó 
RENDSZER 
Ha a szélvédőn lecsapódik a pára, az érzékelők 
automatikusan aktiválják a befúvást, hogy az 
üveget párátlanítva optimális kilátást biztosítsanak.

TÁROLóREKESZ A KÖZÉPSő 
KARTÁmASZBAN  
A tárolórekesz teteje előre-hátra csúsztatható, 
így a vezető a számára kényelmes helyzetben 
támaszthatja meg könyökét.

ESőÉRZÉKELőS ABLAKTÖRLő 
A szélvédőn elhelyezett érzékelő észleli 
az esőcseppeket és automatikusan aktiválja 
az ablaktörlőket. A törlési sebességet az eső 
intenzitásától függően szabályozza.

POhÁRTARTóK   
A dupla pohártartó révén menet közben, 
a kilöttyenés veszélye nélkül élvezheti kedvenc 
frissítőjét vagy kávéját.
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BELTÉRI KIDOLGOZÁS

Fekete egyszínűBézs kétszínű Szürke kétszínű

Bőr, opció

Szövet

Bőr, opció

Szövet

Bőr, opció

Szövet

KAROSSZÉRIASZÍNEK

Polar white 
WAW

Platinum silver 
T8S

Sparking metal 
UYS

Iron gray 
YT3

Ice wine 
RW5

Fiery red 
PR2

Marina blue 
N4B

Phoenix orange
RY9

Moonlight blue 
UB5

Blazing yellow 
WY7

Phantom black 
NKA

mÉRETEK

1558/1564/1572 mm

14
50

 m
m

4570 mm
2700 mm 990 mm880 mm1549/1555/1563 mm

1800 mm
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műSZAKI ADATOK
Motor / Váltó

Típus Benzin Dízel
1.6 MPI (Gamma) 1.6 CRDi (VGT; U2)

Általános

Hengerűrtartalom (cm3) 1591 1582
Furat x löket (mm) 77,0 X 85,44 77,2 X 84,5
Max. teljesítmény (LE/rpm) 128 LE / 6300 f/p 136 LE / 4000 f/p
Max. nyomaték (Nm/rpm) 155 Nm / 4850 f/p MT6: 260 Nm/ 1500~3500 f/p, DCT7: 300 Nm/1750~2500 f/p

Sűrítési viszony 10,5 : 1 16 : 1
Vezérlés DOHC 16V DOHC 16V
Hajtás elsőkerék elsőkerék
Váltó 6 fokozatú kézi / 6 fokozatú automata 6 fokozatú kézi / 7 fokozatú (DCT) automata
Gyorsulás és végsebesség

Típus
Benzin Dízel

1.6 MPI (Gamma) 1.6 CRDi (VGT; U2)
MT6 / AT6 MT6 / DCT7 

Végsebesség (km/h) 200 / 195 200 / 195
Gyorsulás (s) 0 → 100 km/h 10,1 / 11,6 10,5 / 11,0
Fogyasztás*

Típus
Benzin Dízel

1.6 MPI (Gamma) 1.6 CRDi (VGT; U2)
MT6 / AT6 MT6 / DCT7 

CO2 g/km 153 / 161 118 / 109
Városi Liter/100 km 8,9 / 9,5 5,7 / 4,7
Országúti Liter/100 km 5,2 / 5,4 3,8 / 3,8
Kombinált Liter/100 km 6,6 / 6,9 4,5 / 4,1
Üzemanyag tartály mérete (liter) 50
Futómű
Kerekek
Keréktárcsa (elől / hátul) felszereltségtől függően : 6.0J x 15 vagy 6,5J x 16 vagy 7.0J x 17
Gumiabroncs (elől / hátul) felszereltségtől függően : 195/65R15 vagy 205/55R16 vagy 225/45R17
Felfüggesztés
Elől McPherson típusú
Hátul csatolt lengőkar
Lengéscsillapítók (Elől/Hátul) gáztöltésű
Fék
Általános ABS, elektronikus fékerő elosztás (EBD), ESP
Első fék típus  Ø 280 mm hűtött féktárcsa
Hátsó fék típus (felszereltségtől függően) Ø 203,2 mm dob vagy Ø 262 mm tömör féktárcsa
Méretek

Típus
Benzin Dízel

1.6 MPI (Gamma) 1.6 CRDi (VGT; U2)
MT6 / AT6 MT6 / DCT7 

Saját tömeg (min.) 1220 kg / 1250 kg 1315 kg / 1345 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg 1770 / 1800 kg 1870 / 1900 kg
Csomagtér (VDA) 458 liter
Hasmagasság 150 mm
Teljes hossz 4570 mm
Teljes szélesség 1800 mm
Teljes magasság 1450 mm
Tengelytáv 2700 mm
Nyomtáv elől 1563 mm
Nyomtáv hátul 1572 mm

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű  
 terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy  
 vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint  
 a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.
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Copyright © 2016 Hyundai Motor Company. Minden jog fenntartva.

Ha a személyes mobilitásról van szó, az emberek többet várnak el praktikus közlekedési megoldásoknál. Az autókról korábban alkotott kép már a múlté. 
Az autó nem csak egy közlekedési eszköz, hanem egy életstílus kifejezője is. Használója életének szerves része. Ezzel párhuzamosan az autóipar 
is hatalmas változáson ment át. A Hyundai Motor Company hihetetlen iramban növekedett, és mára a világ egyik vezető autógyártójává vált. Kiváló 
minőségű termékek és élvonalbeli gyártási kapacitás jellemzi. A Hyundai fontos fordulóponthoz érkezett. Olyan minőségi szemléletet kell elsajátítania, 
amely révén előremutató, nagy léptékű ötletekkel és releváns megoldásokkal szolgálhat ügyfeleinek. Ez lehetőséget teremt a továbblépésre. Az új 
márkaszlogen hűen fejezi ki azt, hogy a Hyundai készen áll a változtatásra. Az új szlogen mögötti filozófiát követve a Hyundai olyan vállalattá fejlődik, 
amely önmaga elé újabb és újabb kihívásokat állítva vadonatúj lehetőségeket teremt Földünk és lakosai számára.

A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel
határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés
stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, 
a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, 
valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban szereplő értékek 
elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes 
tájékoztatás nélküli módosítására. A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a valós színektől. 
A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban bemutatott felszereltségek nem minden esetben képezik az alapfelszereltség részét. 
Az autó konfigurációjáról, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.


