Жаңа ACCENT.

Барлығы маңызды, ең бастысы
қауіпсіздік.
Сіз автомобильде нені жоғары бағалайсыз? Динамика мен басқарымдылықты ма? Жайлылық пен жаңа технологияларды ма?
Мүмкін, дизайн мен әрлеу сапасын шығар? Біз үшін ең басты құндылық сіздің өзіңіз — сіздің эмоцияларыңыз бен сезімдеріңіз, өмір
стиліңіз бен болашаққа жоспарларыңыз.
Хёндэ бүкіл модельдік қатарының қауіпсіздік жүйесін жетілдіре
отырып, біз дәл сіздің қамыңызды ойлаймыз және өз жұмысымызда елеулі нәтижелерге қол жеткіздік. Жаңа Accent өз класындағы ең қауіпсіз автомобиль деп танылды. Ол біздің мақтаныш
сезімімізді тудырып қана қоймай, сонымен қатар, алға жылжуымызға ынталандыра түседі.

Сіз алыста болсаңыз да, біз жаныңыздамыз.
Жаңа Accent ең батыл саяхаттарға мінсіз бейімделген. Кіріктірілген Яндекс.Авто* жүйесі, жайлы салон, әсерлі динамика мен
сенімділік сияқты опциялар жиынтығымен сіз кез келген бағытты
бағындырасыз.
Біз сіздің Қазақстан мен одан тыс жерлерде, шулы магистральдар
мен тыныш көшелерде біздің қамқорлығымыз бен ілтипатымызды
сезінгеніңізді қалаймыз.

* Яндекс.Авто жүйесі «Алиса» дауыстық көмекшісі бар Яндекс.Навигаторды қамтиды.

Жарқын әсерлерге толы.
Жаңа Accent-ке қай қырынан қарайтыныңыз маңызды емес. Оның танымал стилі мен жарқын даралығы кез келген ракурста өзгеріссіз қалады. Бейнесінің тұтастығы, пішіндері мен сызықтарының жүйелілігі оның үйлесімді
дизайнының айрықша ерекшеліктеріне айналды. Экстерьердің әрбір элементі өзінше бірегей. Онда әрқашан
ерекше дизайнерлік шешім негізге алынады. Бұл ретте бөлшектердің кез келгені бірыңғай визуалды тұжырымдаманың ажырамас бөлігі болып табылады.

1. Радиатордың сәнді торы
2. Жарық диодты фаралар
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3. Артқы жарық диодты шамдар
4. Жарқыраған тұманға қарсы фаралар

5. 16» құймалы дискілері
6. Электр жетекті жиылмалы сыртқы айналар

Сипатының мықты жақтары.
Қауіпсіздікте ұта отырып, жылдамдықты жоғалтпайсыз. Жаңа Accent-тің динамикалық сипаттамалары сізді таң қалдырады.
Жиынтықтамаларда бұрынғысынша қозғалтқыштың екі түрі қолжетімді: KAPPA және жетілдірілген GAMMA. Газ тарату фазаларын өзгертудің қосарлы жүйесі арқасында автомобиль трассада да, қала жағдайларында да үнемді болып, тұрақты динамиканы көрсетеді. 6 сатылы беріліс қорабы оңтайлы айналу сәтін сақтай отырып, бірқалыпты жүріс пен керемет басқарымдылықты қамтамасыз етеді.

6 сатылы МБҚ

6 сатылы АБҚ

Kappa 1.4 MPI қозғалтқышы

Gamma 1.6 MPI қозғалтқышы

Ең жоғары қуатылығы (а.к.)

Ең жоғары қуатылығы (а.к.)

Ең жоғары айналу сәті (Нм)

Ең жоғары айналу сәті (Нм)

100

132,4

123

150,7

Барлығы өз орнында.
Жолдағы қауіпсіздік ең алдымен жүргізушіге байланысты. Осы себепті біз жаңа Accent-те жолдан еш нәрсе алаңдатпауы
үшін қолдан келгеннің барлығын жасадық. Функциялық түймелер мен ауыстырып-қосқыштардың орналасуы мұқият ойластырылған, ал оларды басқару қағидаты қарапайым әрі интуитивті. Сапар және автомобиль жүйелерінің жай-күйі туралы барлық қажетті ақпарат барынша көрнекі түрде ұсынылған. Орталық панельге кіріктіріп жасалған 8 дюймдік сенсорлы
дисплейі бар мультимедиалық жүйе «Алиса» дауыстық көмекшісі бар Яндекс.Навигаторды тікелей пайдалануға мүмкіндік
береді. Экранның үлкен диагоналі мен жоғары ажыратымдылығының арқасында карталар жақсы оқылып, оңай басқарылады
және зейін аударуды қажет етпейді.

8” экраны бар мультимедиалық жүйе

Тиімді қауіпсіздік.
Рульде отырғанда айнала неғұрлым жақсы көрінсе, жол жүру соғұрлым қауіпсіз. Жаңа Accent кең ауқымды диапазонда
тамаша көру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жарық диодты алдыңғы фаралармен жабдықталған. Бағыт тұрақтылығы жүйесі
басқарымдылықты жақсартып, жүргізушіге жылдамдықпен маневр жасағанда автомобильді сенімдірек бақылауға көмектеседі.
Алдын алу және қорғау – Хёндэнің қауіпсіздікке кешенді көзқарасын құрайтын екі негізгі қағидат. Біз үшін табысқа жету
сатылған автомобильдердің санымен емес, сіздің жан тыныштығыңыз бен амандығыңыздың шақырымдарымен өлшенеді.

VSM тұрақтандыруды басқару жүйелері

*

ОРЫН

* Пассивті қауіпсіздік рейтингіндегі 2017 жылғы ARCAP (Autoreview Car Assessment Program – «Авторевю» автомобильдерді бағалау бағдарламасы) тәуелсіз краш-тестінің нәтижелері бойынша.

Сынақ артта қалды.
Accent — ARCAP тәуелсіз краш-тестінің нәтижелері бойынша өз класындағы ең қауіпсіз автомобиль. Мүмкін болатын 16 ұпайдың 16-сы — бұл қауіпсіздік
рейтингіндегі бірінші орын ғана емес, сонымен қатар, осы автомобильді жасаған Хёндэ мамандарының жоғары кәсіпқойлығын растайтын ең үздік марапат.
Біздің жеңісіміз — сіздің амандығыңыз бен көлік жүргізу кезіндегі жан тыныштығыңыз.

1.Беріктігі жоғары болатты қолдана отырып жасалған шанақ
конструкциясы
2. 6 қауіпсіздік көпшігі
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3. Шиналардағы қысым датчигі
4. Алдыңғы/артқы тұраққа қою датчиктері

5. Жылдамдық шектегіші бар круиз-бақылау
6. ЭРА-ГЛОНАСС жүйесі / 24/7 режимінде жолда көмек көрсету

Жылы қарым-қатынас.
Жыл мезгіліне және сапар ұзақтығына қарамастан, сіз бен сіздің жолаушыларыңыздың жаңа Accent-те өздеріңізді жайлы
сезінулеріңізді ойластырдық. Алдыңғы креслолар рульде ұзақ уақыт бойы отырғанда шаршағанды басатын, электрмен реттелетін бел сүйенішімен жабдықталған. Опциялардың қысқы топтамасы автомобильді жолға шығуға тез дайындауға көмектеседі және салонда отырғандардың барлығына жайлы жағдай жасайды.

1. Бүріккіштерді жылыту функциясы
2. Алдыңғы әйнекті жылыту функциясы
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3. Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту функциясы
4. Рульді жылыту функциясы

Өмірдің барлық жағдайларына арналған.
Әр түрлі жағдайлар болады. Біз сіздің автомобильді пайдалануыңыз кез келген жағдайда оңай, әрі ыңғайлы болғандығын қалаймыз. Жаңа
Accent-те әр түрлі міндеттерді шешетін пайдалы функциялардың тұтас кешені қарастырылған. Мысалы, жүксалғышты қолдың көмегінсіз ашу,
артқы орындықта жайлана жайғасып отырып, телефонды зарядтау немесе далаға шықпай-ақ автомобильді қыздыру.
Осы және басқа да опциялар күнде сізбен бірге болады. Жай ғана өзіңізге лайықты опциялар топтамасы бар жинақтаманы таңдап, жаңа
Accent-пен жолға шығыңыз.
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1. Жарық датчигі

3
2. Артқы жолаушыларға арналған USB
3. Жүксалғыштың автоматты түрде ашылуы

Болат 15″
185/65R15

Құймалы 15″
185/65R15

Құймалы 16″
195/55R16
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4. Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу
5. Жүргізуші орындығының биіктігін реттеу және жүргізушінің бел сүйеніші

6
6. Рульді төрт бағытта реттеу

Ішкі көрінісі

Мата салон

Былғары салон

Шанақ түстері
Phantom Black

Fiery Red

Marina Blue

Siena Brown

Crystal White

Sleek Silver

Urban Gray

Ice Wine

Өлшемдері

160

1 469

Өлшем бірлігі: мм

1 516 / 1 510 (шиналар 15″ / 16″)
1 729

830

2 600
4 405

975

1 524 / 1 518 (шиналар 15″ / 16″)

Техникалық сипаттамалары
Шанақ түрі

Седан

Орындар саны

5
Ұзындығы

Габариттік өлшемдері, мм

4405

Ені

1729

Биіктігі

1469

Доңғалақ базасы

2600

Ең аз жол саңылауы
Жолтабаны, мм
Асылмалар, мм

160
Алдыңғы

1516 / 1510 (шиналар 15» / 16»)

Артқы

1524 / 1518 (шиналар 15» / 16»)

Алдыңғы

830

Артқы

975

Аяққа арналған кеңістік: алдынан/артынан, мм
Ішкі өлшемдері, мм

1070 (1120) / 870 (789)

Орындықтан төбеге дейінгі биіктік: алдынан/артынан, мм

1033/948

Салонның иық деңгейіндегі ені: алдынан/артынан, мм

1375 / 1365

Жүксалғыш көлемі, л (VDA)

480
Kappa 1.4 MPI
бензин

Gamma 1.6 MPI бензин

Көлемі,см3

1368

1 591

Сығылу дәрежесі

10,5

10,5

100 / 6000

123 / 6300

Қозғалтқыштар

Ең жоғары қуаттылығы*, минутына айн. болғанда а.к.
Ең жоғары сәті*, минутына айн. болғанда Nm

132,4 / 4000

150,7 / 4850

Отын багы, л

50

Отын

Октан саны 92-ден кем емес бензин

Аспа
Аспа
Тежеуіш механизмдер

Алдыңғы

Тәуелсіз, серіппелі, McPherson типті, гидравликалық телескоптық амортизаторлары, көлденең орнықтылық тұрақтандырғышы бар

Артқы

Жартылай тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескоптық амортизаторлары, көлденең орнықтылық тұрақтандырғышы бар

Алдыңғы

Дискілі

Артқы

Дискілі / барабанды

Рульдік басқару
Түрі

Электр күшейткіші бар, төрткілдеш беріліс

Тірелгенше бұрулар саны

2,73

Бұрылыстың ең төменгі радиусы, м

5,2

Шиналар мен дискілер
Шиналар

185/65R15 88H ; 195/55R16 87H

Дискілер

6.0Jx15 6.0Jx16

Динамикалық сипаттамалары

6МБҚ

6АБҚ

6МБҚ

6АБҚ

ГидроМехаМехамеха- никалық
никалық никалық

Трансмиссия түрі
Жетек түрі

Гидромеханикалық
Алдыңғы

Сағатына 100 км-ге дейін екпіндеу уақыты, сек

12,2

12,9

10,3

11,2

Ең жоғары жылдамдығы, сағатына км

185

183

193

192
8,9

Экологиялық сипаттамалары
Отын шығыны, 100 км-де л (БҰҰ ЕЭК № 83
қағидасы)

Қала ішіндегі цикл

7,2

8,5

8,0

Қала сыртындағы цикл

4,8

5,1

4,8

5,3

Аралас цикл

5,7

6,4

6,0

6,6

Экологиялық класы

5 (бесінші)

Салмағы
Жабдықталған салмағы, кг, min-max
Толық салмағы, кг

1150 ~
1211

1182 ~
1243

1160 ~
1221

1560

1600

1580

Тежегіштермен жабдықталмаған сүйретілетін тіркеменің салмағы
Тежегіштермен жабдықталған сүйретілетін тіркеменің салмағы

1198 ~ 1259
1610
450

1000

800

* Қозғалтқыштың ең жоғары қуаттылығы мен айналу сәті бойынша деректер Көлік құралы түрінің мақұлдануына сәйкес келтірілген.
Толық ақпарат hyundai.com сайтында

1000

800

Бір отбасы - көптеген артықшылықтар

Дилер туралы ақпарат

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы
www.hyundai.com

Мобильді қолданба жүктеу үшін қолжетімді:

Қазақстан бойынша бірыңғай тегін
call-center: 8 8000 70 70 70
Ұялы телефоннан қоңырау шалу үшін: 7007
Бұл брошюра баспаға тапсырылған уақытта дұрыс болды. Алайда Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өнімді үздіксіз
жетілдіру және жақсарту саясатын ұстанатындықтан, ол осы басылымда сипатталған модельдер жинақтамасының
сипаттамаларын, түстерін және элементтерін кез келген уақытта қосымша хабарлаусыз өзгерту құқығын өзіне сақтап
қалады. Модельдердің түстері мен жинақтамаларының үйлесімі нақты бар болған жағдайда қолжетімді. Өзекті ақпарат алу
үшін Hyundai ресми дилерлік орталықтарына хабарласыңыз.

