
ELANTRA



Батыл болсаңыз, сізге көптеген мүмкіндіктер ашылады.

Сіз оларды пайдаланғанда, өз мақсаттарыңызға қол жеткізесіз.

Бірсарындылықтан құтылғанда, сіз әдеттегіден тыс нәрселерді 

зерттей бастайсыз.

Жаңа Elantra сізді дәл соған жетелейді.

Ең батыл 
болыңыз.
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Алға қадам жасайтын уақыт келгенде, өзіңізге ерік беріңіз.

Рульге отырыңыз да, өз жолыңызбен жүре беріңіз.

Өзіңіз 
сияқты 
ширақ.
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Барлық назар сізге 
аударылады.
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Жаңартылған әрі оңтайландырылған спорттық дизайн өзінің жарқын бейнесін паш етеді. Сүйір 

пішінді әрі 17 дюймдік құймалы дискілері бар жаңа Elantra, қайда жол тартсаңыз да, бәрінің 

бұрылып қарайтынына кепілдік береді.



Жарық диодты фаралар/Радиатор торы
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Артқы жарық диодты құрамдастырылған шамдарЭлектрлік бүйірлік айналар

17" Құймалы дискілер
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Айналаңызды сапар кезінде өзіңізді жайлы сезінуге мүмкіндік беретін инновациялық интерьермен қоршаңыз. 

Автоматты кондиционер, руль мен орындықтарды жылыту функциясы, артқы көрініс камерасы және төбедегі 

электрлік люк – осы элементтердің әрқайсысы алаңсыз сапар шегу үшін жобаланған.

Өз аймағыңызға еніңіз.
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Аспаптар панелі Сымсыз зарядтау жүйесі

Айналадағы әлем айналуын тоқтатпайды, сіз қозғалыста болсаңыз.  

Осы себепті жаңа Elantra үлкен дисплейі, ұялы телефонмен және сымсыз зарядтау жүйесімен 

байланыс орнатуға кең ауқымды мүмкіндіктері бар оңтайландырылған коммуникациялық 

платформамен жабдықталған.

Сыртқы әлеммен 
байланысты үзбеңіз.
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Аса берік жетілдірілген болат (АЖБ)

Біз үшін сапар қауіпсіздігі бірінші орында және осы себепті жаңа Elantra аса берік болаттан жасалған 

жетілдірілген шанақта жасырылған қауіпсіздік жүйесінің көптеген функцияларымен жабдықталды.

Жүргізуші мен жолаушының қауіпсіздік көпшіктерін, тізеге арналған қауіпсіздік көпшігін, екі алдыңғы бүйірлік 

қауіпсіздік көпшігін, сондай-ақ салонның бүкіл ұзындығы бойында ашылатын екі перделі қауіпсіздік көпшігін 

қоса алғанда, 7 қауіпсіздік көпшігінен тұратын жүйе жоғары деңгейдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Жолдың қайда апаратынына 
қарамастан, өзіңізді қауіпсіз сезініңіз.

Қауіпсіздік көпшіктері жүйесі / Жүргізушінің тізесіне арналған қауіпсіздік көпшігі
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Hyundai SmartSense жоғары технологияның салтанат құруы болып табылады. 

Оның әрбір сипаты сіздің әр сапарда алаңсыз болуыңыз үшін қауіпсіздіктің ең 

жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететіндей етіп бапталған
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Соқыр аймақтарды қадағалау жүйесі.

Артқы бампердегі қайтармалы радар сенсорлары жүргізушіге соқыр 

аймақта жақындап қалған автомобильдер туралы ескертеді.



Круиз-бақылау

Круиз-бақылау жүйесі көлік құралының жылдамдығын жүргізуші белгілеген 

деңгейде ұстап тұрады және газ педалін басудың қажеті болмайды.

Тұраққа қою кезіндегі ескерту жүйесі – алдынан/артынан (ТҚЕЖ-А/А)

Алдыңғы және артқы тұраққа қою датчиктерін пайдаланып, автокөлігіңізді сенімді түрде тұраққа қойыңыз.

Өнімділігі жоғары сенсорлар жүргізушіге тұраққа қою кезінде болуы мүмкін соқтығысулар туралы ескертеді.
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6 сатылы АБҚ 6 сатылы МБҚ

Әдемі. Қуатты. Айбынды. Батылдығыңыз асқақтай берсін, қандай жылдамдықпен жүргіңіз келсе 

де, өз әлеуетіңізге сай келетін автомобильді жүргізіңіз.

Сізге 
лайықты қуат.

152
19.6

2.0 MPI бензинді қозғалтқышы

Ең жоғары қуаттылығы 

а.к./ минутына 6,200 айн.

Ең жоғары айналу сәті 

кг•м / минутына 4,000 

айн.

127.5
15.77

1.6 MPI бензинді қозғалтқышы

Ең жоғары қуаттылығы 

а.к./ минутына 6,300 айн.

Ең жоғары айналу 

сәті кг•м / минутына 

4,850 айн.
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Жарық диодты фаралар

Есік тұтқаларының 

жарықтандырылуы

Радиатор торы

Қауіпсіз электрлік әйнек көтергіш

Электр жетекті сыртқы айналар

Жүксалғыш қақпағы

Артқы жарық диодты шамдар

Қосымша стоп-сигнал

Төбедегі электрлік люк

Артқы көрініс камерасы

Сипаттамалары
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Рульді жылыту функциясы

Әйнектің булануынан автоматты 

түрде қорғайтын жүйе

Орындықтарды жылыту функциясы 

(алдынан, артынан)

Дыбыстық жүйе

Қозғалтқышты іске қосу түймесі

Сымсыз зарядтау орны

Кіріктірілген жад жүйесі (IMS)

Автоматты ауа баптау жүйесі

Жаңбыр датчигі

Қолмен басқарылатын ауа баптау 

жүйесі

17" құймалы 
дискілер

16" құймалы 
дискілер

15" болат дискілер 
және қақпақтар
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Интерьер түсі

Бір түсті қара салон

Екі түсті сұр салон

Мата GL

Мата GL

Трикотаж GLS

Трикотаж GLS

Былғары GLS опция

Былғары GLS опция
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Екі түсті сарғыш салон

Мата GL

Трикотаж GLS

Былғары GLS опция

Кожа
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Polar White WAW Golden Flash RK2

Platinum Silver T8S Lava Orange YR2

Sparkling Metal UYS Fiery Red PR2

Teal Blue TB5 Iron Gray YT3

Stargazing Blue SG5

Phantom Black NKAIntense Blue YP5

Шанақ түстері
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Жалпы биіктігі 
1 450

1 800
1 549

Жалпы ені 
Жолтабаны*

1 558Жолтабаны*
*Жолтабаны: 17" (алдынан/артынан)  - 1 549 / 1 558
16" (алдынан/артынан)                     - 1 555 / 1 564
15" (алдынан/артынан)                     - 1 563 / 1 572

4 620
2 700

Жалпы ұзындығы
Доңғалақ базасы

Өлшем бірлігі: мм

Техникалық сипаттамалары
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Түрі 2.0 MPi бензинді қозғалтқышы 1.6 MPi бензинді қозғалтқышы

Қозғалтқыш түрі DOHC DOHC

Жұмыс көлемі (см3) 1,999 1,591

Ең жоғары қуаттылығы (а.к./минутына айн.) 152/6,200 127.5/6,300

Ең жоғары айналу сәті (кг•м/минутына айн.) 19.6/4,000 15.77/4,850

Тежегіштер

Алдыңғы Желдетілетін дискілі

Артқы Тұтас дискілі

Аспа

Алдыңғы McPherson типті тіреулер

Артқы Жартылай тәуелді, серіппелі, амортизаторлары бар

Шиналар

17» ( 225/45R17), 16» (205/55R16), 15» (195/65R15)

Өлшемдері

Шанақтың ішкі биіктігі (мм) Алдыңғы/артқы 985 (1,024) / 947

Аяққа арналған кеңістік (мм) Алдынан/артынан 1,073 (1,132) / 906 (800)

Салонның ені (мм) Алдынан/артынан 1,427 / 1,405

• Жоғарыда аталған мәндер ішкі сынақтардың нәтижесі болып табылады және тексерістен кейін өзгеруі мүмкін.
• Осы каталогта бейнеленген немесе сипатталған кейбір жабдықтар стандартты жабдық ретінде жеткізілмей, қосымша ақыға қолжетімді болуы мүмкін.
• Хендэ Мотор Компани сипаттамалар мен жабдықты алдын ала хабарлаусыз өзгерту құқығын өзіне сақтап қалады.
• Көрсетілген түстік шешімдер баспа процесінің ерекшеліктеріне байланысты нақты түстерден аздап өзгешеленуі мүмкін.
• Толық ақпарат және қолда бар түстер мен жинақтамалар жайлы өз дилеріңізбен кеңесуіңізді сұраймыз.
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Батыл жанның 
жолы бөлек.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN

Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы

www.hyundai.com

Қазақстан бойынша бірыңғай 

тегін call-center: 8 8000 70 70 70

Ұялы телефоннан қоңырау шалу үшін: 7007

Дилер туралы ақпарат

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 ескертусіз 
өзгерту құқығын өзіне сақтап қалады. Модельдердің түстері мен жинақтамаларының 
үйлесімі нақты бар болған жағдайда қолжетімді. Өзекті ақпарат алу үшін Hyundai ресми 
дилерлік орталықтарына хабарласыңыз.

Мобильді қолданба жүктеу үшін қолжетімді:


