�أكـ�سـنت

تـمـ ّيــز يتجــاوز
التـوقعــات.
�أك�سنت الجديدة كليا ً.

الإطـاللة الأنيقة مج ّرد بـداية الحكاية.

بخطوطها الذكية والع�صرية تك�شف �سيارة �أك�سنت الجديدة كليا ً عن �شخ�صيتك و�إح�سا�سك
المتفرد بالأناقة .ال �شك �أنك �شخ�ص عملي ودقيق ،و�سيارة �أك�سنت ال تختلف عنك كثيراً ،حيث
�أنها تتميز بالم�ساحة الداخلية الرحبة والراحة المطلقة� .سيارة �أك�سنت متوفرة بمحركات ونواقل
حركة ب�ست �سرعات مختلفة ،ما يميزها عن غيرها من حيث قوتها واعتماديتها واقت�صاديتها
للوقود .وعندما يتعلق الأمر بمزايا ال�سالمة المهمة ،فقد تم تزويد �سيارة �أك�سنت بمجموعة
وا�سعة من التجهيزات المتطورة التي توفر حماية �شاملة للركاب� .أما من الداخل والخارج ،ف�إن
�سيارة �آك�سنت تعك�س �شغف هيونداي بالتفوق الهند�سي.

�أ�ســلـوبي.
وتف�صل �أجزاء ال�سيارة ،والبع�ض الآخر لكي يجمعها ويوحدها مثل الخطوط
تق�سم
�صممت بع�ض الخطوط لكي
ّ
ّ
االن�سيابية والجريئة في �سيارة �أك�سنت الجديدة كليا ً ،التي تنفرد بطابع ومظهر �أنيق وجميل يتجاوز كافة الحدود ويحوز على
�إعجاب جميع الفئات العمرية .توحد �سيارة �أك�سنت عنا�صر الت�صميم المختلفة في �شكل متما�سك وجميل بحيث يفوز
ب�إعجاب الكثيرين على �أنه ت�صميم رائع يبرز قوة �أك�سنت ،ويعلن عن التعبير المثالي لإح�سا�سك ب�أ�سلوبك الفردي.

�أنا �أقـود.

مع �سيارة �أك�سنت ،ال يمكن المجادلة حول من �سيجل�س في مقعد ال�سائق ،وكل ما عليك القيام به االنطالق بال�سيارة
واال�ستمتاع بم�شاهدة الطريق مرحبا ً بك .تعد �سيارة �أك�سنت االختيار الأف�ضل لل�سائق ،القادرة على توفير م�ستويات راقية من
حيث الأداء والمناولة بحيث تتجاوز كافة التوقعات في فئة ال�سيارات العائلية .فهي توفر لك كل ما تريده في �سيارة ،و�أكثر من
ذلك بكثير ،ال�سيما و�أنها تنفرد ب�أ�سلوب قوي وواثق ،يعادل الأف�ضل في الأعمال التجارية .انها تعبر تعبيرا حقيقيا ً عن الفائز.

ت�صميم �أمامي ريا�ضي يحقق �إن�سابية الهواء

الت�صميم.

م�صابيح �أمامية عاك�سة وم�صابيح �ضباب مركزة

العادي تحول �إلى غير عادي :و�صف دقيق لجمال �أك�سنت التي تنقل فئة ال�سيارة العائلية �إلى م�ستوى جديد كليا ً .حيث تم تجهيزها
ب�أحدث تقنيات  LEDوالإ�ضاءة المركزة في مجموعة الم�صابيح الأمامية لتحقيق �أق�صى قدر من الر�ؤية ،و�إبراز الطابع عالي التقنية،
بالإ�ضافة �إلى التفا�صيل الدقيقة ل�شبك الكروم الأمامي ومحيط م�صابيح ال�ضباب مما ي�ضيف لم�سة راقية و�أنيقة.

م�صد خلفي بارز

عجالت معدنية مقا�س  16بو�صة

مجموعة م�صابيح  LEDخلفية
مرايا جانبية مع م�صابيح �صغيرة متتالية

فتحة �سقف كهربائية

المق�صورة.

على الطريق ،ت�ؤكد �سيارة �أك�سنت �أنها بمثابة مكتب لك ،وبيتك عندما تكون بعيدا ً ،بالإ�ضافة �إلى كونها �صالة
لإعمالك ومركزا ً ترفيهيا ً متميزا ً .وقد تم تجهيز المق�صورة على نحو جيد لتعزل ال�ضو�ضاء في الخارج ،وبم�ساحة
متعددة الوظائف تمنحك ال�شعور بالرحابة والأمان والراحة .كما تم ترتيب جميع الأزرار التي تعمل باللم�س والإ�شارات
الب�صرية بحيث تكون وا�ضحة عند ت�شغيلها .تم اختيار المواد بعناية فائقة لخ�صائ�صها الجمالية وتلبيتها �أعلى
معايير المتانة في �آن واحد.

عجلة القيادة ت�شمل
وظائف التحكم عن
بعد ونظام التوجيه
وتقنية بلوتوث

مجموعة عدادات المراقبة

ت�شمل مجموعة العدادات الم�ستديرة ،عداد دوران المحرك
ومقيا�س ال�سرعة ،وتتميز ب�إ�ضاءة خلفية بي�ضاء تمنح و�ضوحا ً
وقراءة بمنتهى ال�سهولة .وتت�ضمن المجموعة �شا�شة �أحادية
اللون بعر�ض  3.5بو�صة ،وكمبيوتر لتحليل الرحالت والتعرف
عليها ،ووحدة قيا�س الوقود ،وتذكير بتغيير الزيت.

�شا�شة عر�ض ماليتميديا مقا�س  7بو�صة

�شا�شة  LCDمقا�س  7بو�صة متعددة الوظائف ،مزودة بوظائف
تعمل باللم�س وتنقل �صور الكاميرا الخلفية ،والوقت/التاريخ،
وو�ضعية م�شغل  ،MP3وتوليف راديو  ,AM/FMوتدعم نظام
 Apple CarPlayو�أنـدرويـد �أوتو و البلوتوث.

تحكم بالجو �أوتوماتيكيا ً

بب�ساطة يمكنك �ضبط درجة الحرارة المعرو�ضة على ال�شا�شة
�إلى الدرجة المطلوبة ،لتوفير التبريد والتدفئة والتهوية الالزمة
في المق�صورة للمحافظة على راحتك ،بغ�ض النظر عن حالة
الجو بالخارج.

مفهوم المرح.

تعد قيادة �سيارة �أك�سنت تجربة �سحرية� ،إذ تم ت�صميم كل جزء من هذه ال�سيارة لت�ضيف المتعة والمرح �إلى القيادة .مع
�سيارة �أك�سنت يمكنك �إعادة التعرف على مفهوم متعة القيادة المرحة وا�ستك�شاف �أماكن جديدة ،فهي مثالية للعائلة
حيث تعني الرومان�سية المطلقة ولحظات الم�شاركة التي ال تُن�سى ،كما �أنها مثالية لال�ستخدام في الأعمال لأنها قادرة
على تحويل التنقل اليومي �إلى مغامرة �صغيرة .باخت�صار وقبل كل �شيء� ،سيارة �أك�سنت عملية ،تمتاز بالرحابة وتوفر
م�ساحة وا�سعة لنقل الأمتعة والمقتنيات ،ومفيدة للرحالت العائلية الطويلة .وعندما يتعلق الأمر بالأداء وال�سالمة ،تلبي
هذه ال�سيارة جميع ال�شروط ،مما يجعلها تفي بمتطلبات الجميع.

الأداء.

تتوفر �سيارة �أك�سنت مع مجموعة من المحركات تتنا�سب مع متطلباتك ال�شخ�صية .ومهما كان اختيارك للمحرك،
أداء ا�ستثنائيا ً ومعتمدا ً ومثيرا ً للإعجاب .تتبنى �سيارة �أك�سنت
يمكنك دائما ً االعتماد على �سيارة �أك�سنت لمنحك � ً
تقنيات مجربة وحقيقية مثل �أنظمة ال�شفط المتغيرة التي تتيح للمحركات �ضبط اال�ستن�شاق وفقا ً لطلب القدرة،
ونواقل ب�ست �سرعات ،ونظام حقن متعدد النقاط لتحقيق �أق�صى قدر من االقت�صادية في ا�ستهالك الوقود.

جـــــامـــا
 1.6 MPiبنـزيـن

كـــــاپـــا
 1.4 MPiبنـزيـن

UII 1.6
ديزل مع VGT

ح�صان  6,300/د.د

ح�صان  6,000/د.د

ح�صان  4,000/د.د

كجم ـ م 4,850/د.د

كجم ـ م 4,000/د.د

كجم ـ م 3,000~1,500/د.د

123
15.4

ناقل حركة �أوتوماتيكي ذو � 6سرعات

علبة ترو�س ذات � 6سرعات� ،سل�سة و�سهلة المناولة ،حيث يتم
النقل بين ال�سرعات ب�سهولة وب�سرعة وهدوء .تتميز بت�صميم
فعال ي�ساعد على تحقيق �أق�صى قدر من االقت�صادية في
ا�ستهالك الوقود.

ناقل حركة يدوي ذو � 6سرعات

100
13.5

بالن�سبة لل�سائقين الذين ي�ضعون االقت�صادية في قائمة
�أولوياتهم ،ف�إن ناقل الحركة اليدوي ذو � 6سرعات هو الخيار
الأمثل .تتميز حركة القاب�ض بال�سهولة ويمكن التنب�ؤ بها،
و�ست�شعر بال�سال�سة والراحة �أثناء التنقل بين ال�سرعات.

128
26.5

مكابح قر�صية �أمامية
من �أجل منح �أق�صى قدرة للتوقف ،تم تجهيز �سيارة �أك�سنت
بمكابح قر�صية �أمامية مقا�س  15بو�صة ،معززة بمكابح تعتمد
على �ضغط المحرك ونظام المكابح المانعة لالنغالق.

الـ�سـالمـة.

فور دخولك �سيارة �أك�سنت� ،سيغمرك �شعور رائع بالحماية والأمان .ال �شك �أن هذا �أكثر من مجرد �شعور عابر� ،إنها حقيقة تك�شف عنها هذه ال�سيارة.
بف�ضل تقنيات ال�سالمة المتطورة المتوفرة في �صناعة ال�سيارات اليوم ،توفر لك �سيارة �أك�سنت �أق�صى درجات الحماية وال�سالمة.

نظام من  6و�سائد هوائية

م�صابيح االنحناء الثابتة

نظام تثبيت ال�سرعة �آليا ً

بف�ضل هذا النظام ب�إمكان ال�سائق والراكب الأمامي اال�ستمتاع بحماية
من كافة الجوانب و�سالمة �أكيدة ،حيث تتوفر و�سادتان هوائيتان �أماميتان،
بالإ�ضافة �إلى و�سادتين �ستارية جانبيتين على طول المق�صورة توفر
الحماية للر�أ�س ،وبذلك يرتفع عدد الو�سائد الإجمالي �إلى �ست و�سائد.

ك�شفت هيونداي عن ريادتها االبتكار في �سيارتها  NEOS-IIموديل ،2003
والذي ي�ستخدم دوران عجلة القيادة لت�شغيل و�إطفاء م�صابيح LED
الم�ساعدة ،وبالتالي �إ�ضاءة المناطق الجانبية المظلمة التي تغطيها
الم�صابيح الأمامية.

ب�إمكان ال�سائق �ضبط ال�سرعة المطلوبة ،و�سوف تنقل الميزة التلقائية
نظام التحكم في ال�سرعة �إلى الم�ستوى التالي ،من خالل الكبح تلقائيا ً
ومنعه من تجاوز ال�سرعة ،وذلك ل�ضمان م�سافة �آمنة بينه وبين ال�سيارة
التي �أمامه.

التحكم الإلكتروني بالثبات

نظام تحكم للم�ساعدة عند المرتفعات

�إ�شارة التوقف الطارىء

ي�ست�شعر هذا النظام حركة العجالت با�ستخدام تقنية تعمل بالكمبيـوتر،
وي�سـيطر عـلى نظـام الكبح على كل عجـلة ب�شـكل م�سـتقل ،ووظـائف
التـوجيـه ،ليعيد �إلى المركبـة ثباتهـا وا�سـتقرارها ومنع خطـر وقـوع
الحـوادث.

ي�شكل التوقف واالنطالق على طريق �شديدة االنحدار �إرهاقا ً لل�سائق،
�إ�ضافة �إلى خطورته الكبيرة .لذلك ف�إن نظام التحكم للم�ساعدة عند
المرتفعـات يعمل على ا�سـتخدام المكابح على العجـالت لمنع انـزالق
�أو تدحـرج المـركبـة ،مما يمنح مزيدا ً من ال�سـالمة والأمان.

تعمل هذه الخا�صية على التمييز بين عمليتي الكبح العادية �أو الطارئة،
فعند ا�ستخدام المكابح في الظروف المفاجئة والطارئة� ،سوف تبد�أ
م�صـابيح المكـابح بالومي�ض تلقـائيا ً ،وبالتالي تعمل على تنبيه ال�سائق
�إلى وجود و�ضع خطر �أمامهم.

المـزايــا.

المفتاح الذكي

ال مزيد من البحث عن مفتاح ال�سيارة في
جيوبك �أو محفظتك� .إذا كنت تحمل المفتاح
معك ،ف�إنه يتيح ت�شغيل ال�سيارة وفتح الأبواب
وال�صندوق الخلفي و�إقفالها عن بعد.

م�صابيح هالوجني �أمامية

م�صابيح نهارية بنظام اللمبات

م�صابيح خلفية بنظام اللمبات

مرايا كهربائية قابلة للطي

زجاج بخا�صية الوقاية من �أ�شعة ال�شم�س

مقاب�ض �أبواب مطلية بالكروم

م�ساحات زجاج بتقنية Aero

نوافذ بخا�صية �أمان

مرايا جانبية قابلة للت�سخني

�صندوق خلفي ذكي

نظام مراقبة �ضغط العجالت

قوالب من الكروم المطور

م�صباح توقف مرتفع

نظام م�ساعدة �أثناء ركن ال�سيارة للوراء

عاك�س �إنـارة خلفي

�أغطية عجالت  15بو�صة

عجالت معدنية  15بو�صة

عجالت معدنية  16بو�صة

زر ت�شغيل يعمل بالدفع/املفتاح الذكي

مقاب�ض الأبواب الداخلية من الكروم

نظام كهربائي لثبات المركبة �إلكترونيا ً

مقعد خلفي قابل للطي (بن�سبة )40:60

نظام تعديل ارتفاع حزام الأمان

راديو  +نظام �صوتي RDS

نظام تثبيت مقعد الطفل

فتحات تو�صيل ()USB/AUX

تعديل و�ضعية ارتفاع مقعد ال�سائق

�صندوق القفازات مع نظام تبريد

التحكم يدويا ً بنظام التكييف

�إ�شارة ثالثية الوظائف تعمل بلم�سة واحدة

م�سند يد في المقعد الخلفي

كون�سول و�سطي منزلق

مزيل ال�ضبـاب عن الزجـاج

الألوان الخارجية

الزينة الداخلية

�أبي�ض قطبي PWT

ف�ضي المع RHM

�ستار دا�ست V3G

بني �سيينا S4N

�أزرق بحري N4U

برتقالي لون اللهب X4A

�أحمر ناري R4R

�أ�سود فانتوم MZH

خيار GLS

GL

جمموعة الألوان

قما�ش �أ�سود

جلد �أ�سود

قما�ش  +جلد بلون الليمون

قما�ش رمادي

جلد رمادي

قما�ش  +جلد �أحمر

قما�ش بيج

جلد بيج

جلد برتقايل بني

الـمـوا�صفـات

الــنــوع

جـامـا  1.6 MPiبنزين

كــاپـا  1.4 MPiبنزين

نوع المحرك

� 4سلندر DOHC

� 4سلندر DOHC

الإزاحة (�سي �سي)

 UII 1. 6ديزل مع VGT
� 4سلندر DOHC

1,591

1,368

1,582

�أق�صى قدرة (ح�صان/د.د)

6,300 / 123

6,000 / 100

4,000 / 128

�أق�صى عزم (كجم ـ م/د.د)

4,850 / 15.4

4,000 / 13.5

3,000 ~ 1,500 / 26.5

المكـابـح
�أقرا�ص مهواة

الأمامية

قر�صية /ا�سطوانية

خلفية
التعـلـيـق

نوع ماكفر�سون داعم

الأمـامي
الخلفي

CTBA

الإطـــارات
185/65R15, 195/55R16
الأبـعـــاد
م�ساحة للر�أ�س (ملم)	�أمام/خلف

)948 / 993 (1,033

م�ساحة للقدمني (ملم)	�أمام/خلف

)890 / 1,070 (1,120

م�ساحة للأكتاف (ملم)	�أمام/خلف

1,365 / 1,375
( )� :أق�صى و�ضعية للمقعد

• القيم املذكورة �أعاله هي نتائج اختبارات داخلية وميكن �أن تتغري بعد الت�أكد من �صحتها.

• قد اليتم توريد بع�ض من الأجهزة املو�ضحة �أو املبينة �أعاله يف هذا الكتالوج ك�أجهزة قيا�سية ،وقد يتم طرحها بتكلفة �إ�ضافية.
• حتتفظ �رشكة هيونداي موتور بحق تغيري املوا�صفات والأجهزة دون �إخطار م�سبق.

• قد تختلف درجات الألوان املو�ضحة قليال ً عن الألوان الفعلية نظرا ً الختالف عملية الطباعة عن احلقيقة.
• يرجى اال�ستعالم من املوزع عن معلومات وافية واال�ستف�سار عن مدى توفر الألوان والزينة الداخلية.

الأبــعــــاد

وحدة القيا�س :ملم

االرتـفـاع
الإجمايل
1,460

* مدا�س العجلة
العر�ض الإجمايل

(ي�شمل مرايا الأبواب)

1,512
2,009

قاعدة العجلة
الطول الإجمايل

2,600
4,440

* مدا�س العجلة
العر�ض الإجمايل

(ال ي�شمل مرايا الأبواب)

1,517
1,729

* مدا�س العجلة 15 :بو�صة (�أمام/خلف)_ 1,529 / 1,524

خــتـــم الــوكـيـل
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