
Hyundai Elantra



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.

Magabiztos 
kifinomultság
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Funkcionálisan ösztönös
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.

4 5



Megerősített B-oszlopok 

15"-os első féktárcsa  

Kettős oldalsó 
ütközésvédelmi elem 

a hátsó üléseknél 

Karosszéria-szerkezet
megerősítve

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.

6 7



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.

Vezetéstámogató rendszerek
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Megnyugvás a vezetőülésben

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.

Az oldalon bemutatott technológia nem az alapfelszereltség része.  Részletekért kérjük, érdeklődjön  hivatalos Hyundai márkakereskedőnél.
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Teljesítmény, erőátvitel és utasvédelem A teljes körű légzsákrendszer részeként az Elantra vezetőoldali térdlégzsákkal biztosít maximális védelmet frontális ütközés esetén.

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.

Parkolást segítő rendszer elöl-hátul
Hangjelzéssel figyelmeztet, ha túl közel manőverezik egy akadályhoz, segít a biztonságos 
parkolásban.

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.

Vezetőoldali térdlégzsák
Az Elantra vezetőoldali térdlégzsákja érzékeny ponton biztosít védelmet ütközés esetén.

Hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó    
A könnyen működtethető, tartós és takarékos hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó 
módosított hátrameneti reteszelése még könnyebb működtetést tesz lehetővé.

Tolatókamera
A tolatókamera ugyancsak nélkülözhetetlen parkolástámogató eszköz. Az autó mögötti terület 
képe az 5,0"-os színes TFT LCD kijelzőn jelenik meg; az autó helyzetét segédvonalak segítenek 
megállapítani.

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.

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 bemutatott elemek felszereltségi szinttől függően érhetők el, némelyik feláras opció. Részletekről kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél.12 13



Küldetés teljesítve Egy modern autó mintha vezetője testének meghosszabbítása lenne. Az Elantra nagy teljesítménye valamint a fedélzetén integrált, fejlett technológiák és  
funkciók felülmúlják a mai autóvezetők elvárásait. Lehajtható háttámláival, fűthető üléseivel, mindenről és mindenkiről gondoskodik a kényelmes Elantra.

A bemutatott elemek felszereltségi szinttől függően érhetők el, némelyik feláras opció. Részletekről kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél. A bemutatott elemek felszereltségi szinttől függően érhetők el, némelyik feláras opció. Részletekről kérjük, érdeklődjön hivatalos Hyundai márkakereskedőnél.

Supervision műszeregység 4,2"-os TFT LCD színes kijelzővel
A 4,2"-os 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.

Infinity prémium audiórendszer
Az Infinity prémium audiorendszer minőségi anyagokkal és egyedülálló hangzással csodás zenei 
élményt nyújt.

60:40 arányban dönthető hátsó ülések
Sok a szállítanivaló? A hátsó ülések 60:40 arányban osztva ledönthetők, így Ön mindig optimális 
pozícióban helyezheti el csomagjait.

Kétzónás automata légkondícionáló ionizátorral
A vezető és az első utas külön-külön szabályozhatja a hőmérsékletet.

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

Prémium audió rendszer, 5" TFT érintőkijelzővel, tolatókamerával 
Az audiorendszer (opcióként 5,0"-os 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.

Ülésfűtés elől és hátul
A hátsó ülésfűtés intenzitása külön-külön szabá- 
lyozható, így minden utas kényelme biztosított.

Szellőztethető első ülések
A vezető és az első utasülés szellőztető funkciója 
három fokozatban keringeti a levegőt, kellemesebbé 
téve az utazást a nyári forróságban is.

Manuális klímaberendezés
A manuális légkondicionáló segítségével beállíthatja a kívánt hőfokot.
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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

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

Stargazing blue  
SG5

Phoenix orange
RY9

Marina Blue 
N4B

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

A metálfényezés és a bőrkárpitozás feláras extra.  Részletekért kérjük, érdeklődjön  hivatalos Hyundai márkakereskedőnél.

*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.

Technikai információk
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Hyundai Motor Europe
www.hyundai.hu
Copyright © 2016 Hyundai Motor Europe. 
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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 jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek,  
azok bejelentés nélkül változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik  
valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen  
kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve  
felszereltségi kínálatnak. A jelen  kiadványban látható modelleket egyes esetekben felár ellenében  
elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai  
Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat,  
illetve felszereltségi tartalmakat. A garanciális feltételekkel kapcsolatban kérjük tájékozódjon  
a hyundai.hu honlapon vagy hivatalos Hyundai márkakereskedőjénél.


