
Очікування споживачів щодо особистої мобільності вимагає більшого, ніж просто 
зручний засіб пересування. Поняття “автомобіль” вже застаріло. Автомобіль являє 
собою спосіб життя і він став невід’ємною частиною життя кожного. У той же час, 
автомобільна промисловість пережила кардинальні зміни. Hyundai Motor Company 
швидко зросла, щоб стати однією з найбільших виробників автомобілів з потужним 
виробничим потенціалом світового класу і вищої якості. Тепер ми досягли точки, коли 
нам потрібен якісний підхід, щоб привносити великі ідеї і відповідні рішення для наших 
клієнтів. Це можливість рухатися вперед, і ми розробили нове гасло бренду, яке втілює 
нашу готовність для великого стрибка. Керуючись нашим новим гаслом і новим типом 
мислення, що лежить в його основі, ми станемо компанією, яка безперервно робить 
виклик сама собі для того, щоб відкривати нові можливості для людей і планети.

Elantra

ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua



ПЕРЕГЛЯНЬ СВОЇ ОЧІКУВАННЯ 



РЕШІТКА  РАДІАТОРА

ЗАДНІ КОМБІНОВАНІ  ЛІХТАРІ

17"  ЛЕГКОСПЛАВНІ  ДИСКИ

ДИЗАЙН, ЯКИЙ РОЗШИРЮЄ МЕЖІ
Зі стильним дизайном і спортивними, динамічними лініями, 

багатофункціональна Elantra наважується вийти за межі ваших очікувань від 

автомобіля цього класу.
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Нова шестикутна решітка радіатору та вишуканість, 

яка виражається у кожній лінії кузову– усе це створює 

образ сучасного міського седану. Elantra створена, щоб 

привертати увагу та забезпечити комфортні умови для 

ії пасажирів.



ГАРМОНІЯ ВИШУКАНОСТІ  
ТА  ТЕХНОЛОГІЙ
Сучаний автомобіль вимагає складних технологій.

У новій Elantra органічно поєднані інноваційні технології 

комфорту і безпеки та вишуканий, сучасний дизайн, що 

повністю відповідає Вашим очікуванням від справжнього 

європейського автомобіля.   

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  СИСТЕМА  ВІДКРИТТЯ  БАГАЖНИКУ



КОМФОРТ І ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ НАВКОЛО ВАС
Місткий, зручний і чудово оформлений інтер'єр Elantra продумано до дрібниць.
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Це автомобіль для водія. Ергономічна та інтуїтивно 

зрозуміла панель приладів та розгорнута на 6.9º 

до водія центральна консоль забезпечують комфорт 

під час керування. Усі перемикачі згруповані відповідно 

до їх функцій. 



C. АУДІОСИСТЕМА  INFINITY  PREMIUM
Аудіосистема Infinity Premium поєднує в собі найсучасніші матеріали з унікальним звуковим 

дизайном для забезпечення неперевершеного звучання в автомобілі.

D. 5.0" TFT  LCD  КОЛЬОРОВИЙ  ЕКРАН
Високоякісний кольоровий екран мультимедійної системи точно та логічно забезпечує водія 

усією необхідною інформацією.  Додаткова функція Bluetooth не тільки дозволяє водієві слухати 

музику, але і дає змогу здійснювати телефонні дзвінки під час водіння.

ВИКЛИК ПРИЙНЯТО

A. ПАНЕЛЬ  ПРИЛАДІВ  З  КОЛЬОРОВИМ  4.2"  TFT  LCD  ДИСПЛЕЄМ
Пропонуючи вражаючу чіткість, панель приладів з кольоровим 4.2" TFT LCD дисплеєм ясно 

і логічно забезпечує надання всієї необхідної інформації про транспортний засіб  

і процес водіння.

B. ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ НА КЕРМІ
Елементи управління аудіосистемою встановлені на кермі. Важелі дозволяють 

регулювати гучність і перемикати радіостанції, є також кнопки для здійснення телефонних 

дзвінків через hands-free.

E. СИСТЕМА  СКЛАДАННЯ  СИДІНЬ (ТИП 6:4)
Багато багажу? Задні сидіння складаються у співвідношенні 6:4, адаптуючись до потреб, 

коли справа доходить до розміщення ваших речей.

F. ПІДІГРІВ  ЗАДНІХ  СИДІНЬ
Пасажири заднього ряду можуть встановлювати власний мікроклімат завдяки підігрівачам 

задніх сидінь. Кожна особа може індивідуально налаштувати температуру підігріву сидіння.

G. ДВОЗОННИЙ  КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ
Двозонний клімат-контроль дозволяє пасажирам переднього та заднього рядів 

контролювати свої власні налаштування температури повітря.

H.  КОНДИЦІОНЕР
Ручна система кондиціонування дозволяє регулювати мікроклімат усього лише одним 

натисканням кнопки.

В наш час автомобіль повинен бути продовженням особистості.  

З високою продуктивністю і безліччю технологічних передових функцій, 

інтегрованих по всьому автомобілю, Elantra більше, ніж просто відповідає 

вимогам сучасних водіїв.

Elantra дозволяє водієві та пасажирам встановлювати будь-який мікроклімат 

в салоні в залежності від пори року. Система трансформації сидінь дає змогу 

розмістити у автомобілі різногабартитний багаж. 
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ПОЛІПШЕНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВОДІННЯ 

СИСТЕМА  ДОПОМОГИ  ПРИ  ЗРУШЕННІ 
НА  ПІДЙОМІ (HAC)
Система HAC визначає, коли автомобіль 

знаходиться на підйомі, і автоматично 

задіює гальма для запобігання 

небезпечному відкочуванню назад.

ЕЛЕКТРОННА  СИСТЕМА  СТАБІЛІЗАЦІЇ 
КУРСОВОЇ  СТІЙКОСТІ (ESC)
Електронна система контролю стійкості виявляє  

і зменшує втрату тяги під час різкого гальмування  

і поворотів. Використовуючи автоматичне 

гальмування для окремих коліс і зниження 

потужності двигуна система допомагає автомобілю 

підтримувати стабільність і контроль траєкторії.



ВПЕВНЕНІСТЬ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ

СИСТЕМА  ВИЯВЛЕННЯ  ОБ`ЄКТІВ 
У  "СЛІПИХ" ЗОНАХ  (BSD)
Спеціальні датчики, вмонтовані у задньому 

бампері, відстежують рух автомобілів позаду 

Elantra та вчасно сповіщують водія про їх 

знаходження у "сліпих" зонах за допомогою 

блимання світлового сигналу у дзеркалах 

заднього виду.

АВТОМАТИЧНИЙ  КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ (ACC)
Система автоматичного круїз-контролю може 

підтримувати встановлену вами швидкість 

транспортного засобу,  так що ви можете вести 

машину, не натискаючи педаль акселератору.



ВІДМІННІСТЬ ВІД ІНШИХ.
ВДОСКОНАЛЕНА  ELANTRA
Ідеальний автомобіль проявляється в русі. Додаткові дефлектори 

переднього бамперу забезпечують ефективний відвід зустрічного 

повітря,покращуючи аеродинаміку автомобіля, а панорманий люк, 

доступний у версії Elantra Sport, надає можливість бачити більше, 

ніж інші.

ДОДАТКОВИЙ   ДЕФЛЕКТОР   У   ПЕРЕДНЬОМУ  БАМПЕРІ

ПАНОРАМНИЙ  ЛЮК



Hyundai Motor створила автомобіль майбутнього.  

Той, який вражає зовнішнім виглядом, але спирається  

на практичність і видатний комфорт, що стають частиною 

вашого життя.
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ТИ ГРА НА  ВІДЧУТТЯХ
Відмінно збалансована, стабільна керованість забезпечується завдяки оптимально 

налаштованим електричному підсилювачу керма та модернизованому шасі.   



E. СИСТЕМА  ДОПОМОГИ  ПРИ  ПАРКУВАННІ (PAS)
Завдяки паркувальним датчикам, які допомагають вам безпечно паркуватись,  

не зачіпаючи перешкоди на шляху, ви можете маневрувати у вузьких для паркування місцях з 

більшим комфортом та легкістю.

F. КАМЕРА  ЗАДНЬОГО  ВИДУ
Камера заднього виду є ще одним зручним інструментом парковки. Інформація про об`єкти 

позаду автомобіля транслюється  на 5.0" TFT LCD кольоровому дисплеї разом з графічними 

лініями,  допомагаючи вам зручно припаркувати машину.
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G. ПОДУШКА  БЕЗПЕКИ  ДЛЯ  КОЛІН  ВОДІЯ
Elantra має подушку безпеки для колін водія, що захищає цю життєво важливу зону 

у разі зіткнення.

H. 7  ПОДУШОК  БЕЗПЕКИ
Elantra оснащена 7-ма подушками безпеки: подушка безпеки водія і подушка безпеки для 

захисту його колін, подушка безпеки переднього пасажира,  

дві передні бічні подушки безпеки, а також дві шторки безпеки.

Нову Elantra оснащено системою з 7 подушок безпеки, серед яких – подушка 

безпеки для колін водія, яка надійно захищає кінцівки під час ДТП.
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ПОТУЖНІСТЬ, ТРАНСМІСІЯ 
І  ВАШ  ЗАХИСТ

BA

D. 1.6  MPI  БЕНЗИНОВИЙ  ДВИГУН
1.6 MPi бензиновий двигун виробляє максимальну потужність 127,5 к.с. при 6,300 обертів 

на хвилину і максимальний крутний момент 154.6 Нм при 4850 обертів на хвилину.

Нова Elantra оснащується продуктивними та економічними бензиновими 

двигунами об`ємом 1.6 та 2.0 літрів. Силові агрегати працюють в парі з 

6-ступінчастими механічною та автоматичною коробками передач, які 

забезпечують плавність руху, комфорт при перемиканні передач та чудову 

паливну економічність.

A. 6-СТУПІНЧАСТА  АВТОМАТИЧНА  КОРОБКА  ПЕРЕДАЧ
6-ступінчаста автоматична коробка передач має нову модель перемикання, яка забезпечує 

майже непомітні перемикання передач поряд з плавним, прогресивним прискоренням.

B. 6-СТУПІНЧАСТА  МЕХАНІЧНА  КОРОБКА  ПЕРЕДАЧ
Полегшена конструкція та модернизований алгоритм перемикання  механічної КПП 

забезпечує драйв та, водночас, економію палива. А перероблений механізм кнопки фіксатора 

реверсної передачі полегшує їзду заднім ходом.

C. 2,0 MPI  БЕНЗИНОВИЙ  ДВИГУН
2.0 MPi бензиновий двигун виробляє максимальну потужність 152 к.с. при 6200 обертів на 

хвилину і максимальний крутний момент 192 Нм при 4000 обертів на хвилину.



МІЦНІША
СТРУКТУРА КОРПУСУ

ПОСИЛЕНА  ЖОРСТКІСТЬ  КУЗОВУ
Понад 53% кузову Elantra складається з прогресивної сталі 

підвищеної міцності (AHSS). Це означає підвищену жорсткість шасі, 

а також поліпшену керованість, довговічність і продуктивність.

ПЛАВНИЙ,  БЕЗШУМНИЙ  РУХ
Завдяки широкому використанню  вібро- та шумо-

поглинаючих матеріалів, більш товстого скла у вікнах 

дверей і поліпшення руху склоочисників, шум і вібрації  

були значно зменшені для більш  комфортної  їзди.

ПОСИЛЕНІ ЦЕНТРАЛЬНІ СТІЙКИ

15" ПЕРЕДНІ ДИСКОВІ 
ГАЛЬМА

ПОДВІЙНА БАЛКА У 
ДВЕРЯХ ДЛЯ ЗАХИСТУ 

ПАСАЖИРІВ 
ЗАДНЬОГО РЯДУ 



15" сталеві диски 
з декоративними 

ковпаками

17" легкосплавні 
диски

16" легкосплавні 
диски

ОПЦІЇ  ТА  ВАРІАНТИ  ОСНАЩЕННЯ
Чудово мати вибір. Це означає, що ви можете підібрати речі до своїх особистих уподобань. Elantra 

пропонує широкий спектр додаткових функцій та опцій для екстер'єру та інтер'єру. Повторювачі 

поворотів у зовнішніх дзеркалах, рульове колесо з підігрівом для додаткового комфорту зимовим 

ранком – що б ви не обрали, кінцевий результат – це ваш автомобіль, ваш шлях.

ПІДІГРІВ  КЕРМА
Ідеальна опція для холодної погоди – 

вбудований підігрів рульового колеса. 

ЕЛЕКТРИЧНІ  СКЛОПІДЙОМНИКИ
Кнопки управління склопідйомниками 

розташовані на дверях зі сторони водія 

для оптимальної ергономіки і зручності 

експлуатації.

КНОПКА  ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ 
ДВИГУНА 
За допомогою смарт-ключа в кишені, сумці або 

портфелі, все, що потрібно, щоб завести двигун 

– це натиснути кнопку запуску/зупинки двигуна.

СИСТЕМА  ВЕНТИЛЯЦІЇ  ПОВІТРЯ 
ЗАДНЬОЇ  ЧАСТИНИ  САЛОНУ
Дозволяє пасажирам на задніх сидіннях легко 

контролювати інтенсивність повітряного 

потоку.

КСЕНОНОВІ  ФАРИ 
Ксенонові фари освітлюють дорогу більш 

інтенсивно, ніж звичайні фари.  

АЕРОДИНАМІЧНІ  СКЛООЧИСНИКИ
Із заниженим профілем, ніж у звичайних щіток 

склоочисників, аеродинамічні склоочисники 

забезпечують кращу аеродинаміку і менше 

шуму на високих швидкостях.

ПРОТИТУМАННІ  ФАРИ
Вбудовані у бокові ниши переднього бамперу 

нові протитуманні фари забезпечують кращу 

видимість при поганих погодних умовах.

LED  ПОВТОРЮВАЧІ  ПОВОРОТІВ  У 
ЗОВНІШНІХ  ДЗЕРКАЛАХ
Обтічної форми зовнішні дзеркала оснащені 

вбудованими світлодіодними повторювачами 

для кращої видимості при повороті.

ЗАРЯДНИЙ  ПРИСТРІЙ  USB 
Бортовий зарядний пристрій USB - це 

максимальна зручність. Просто підключіть 

мобільний пристрій за допомогою зручно 

розташованого роз'єму.

СИСТЕМА  АНТИЗАПОТІВАННЯ 
ЛОБОВОГО  СКЛА
При утворенні конденсату на лобовому склі, 

датчики автоматично активують обдув для 

очищення скла та забезпечення оптимальної 

видимості.

ТРАВМОБЕЗПЕЧНІ  ВІКНА
Якщо при підйомі вікон виявляються 

перешкоди, наприклад, руки дитини, скло 

автоматично опускається, щоб запобігти  

затисканню пальців.

ВИСОКО  ВСТАНОВЛЕНИЙ  СТОП-
СИГНАЛ (HMSL)
Високо встановлений стоп-сигнал забезпечує 

додаткову видимість для водіїв позаду і додає 

Elantra вражаючого зовнішнього вигляду.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  ПІДЛОКІТНИК
Центральний підлокітник з містким боксом 

всередині має ковзаючу кришку, яка 

дозволяє зручно розмістити лікоть водія.

ПІДСВІЧУВАННЯ  ДВЕРНИХ  РУЧОК
Зовнішні дверні ручки оздоблені хромом та 

додатковим підсвічуванням, що підкреслює 

спортивну вишуканість автомобіля.

ДАТЧИК  ДОЩУ
Датчик на лобовому склі виявляє краплі дощу та 

автоматично активує склоочисники, регулюючи 

інтенсивність їх роботи в залежності від кількості 

опадів.

УТРИМУВАЧІ  СТАКАНІВ
Подвійні утримувачі для стаканів дозволяють 

вам насолоджуватися кавою або іншим 

улюбленим напоєм на ходу, без ризику 

розлиття.



ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Од. виміру: мм
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* Колія • 15" сталеві диски (передні/задні): 1,563/1,572 • 16" легкосплавні диски (передні/задні): 1,555/1,564 • 17" легкосплавні колісні диски (передні/задні): 1,549/1,558

Тип 1.6  MPi  бензиновий  двигун 2.0  MPi  бензиновий  двигун

Розміри (мм)

Екстер’єр

Загальна довжина (мм) 4,570

Загальна ширина (мм) 1,800

Загальна висота (мм) 1,450

Колісна база (мм) 2,700

Колія (мм)
Передня 15" : 1,563 / 16" : 1,555 / 17" : 1,549

Задня 15" : 1,572 / 16" : 1,564 / 17" : 1,558

Інтер’єр

Простір для ніг (мм)
Спереду 1,073

Ззаду 906

Внутрішня висота 
салону (мм)

Спереду 985

Ззаду 947
Ширина салону 
на рівні плечей 
пасажирів (мм)

Спереду 1,427

Ззаду 1,405

Двигун

Тип двигуна DOHC

Об'єм двигуна (куб.см) 1,591 1,999

Макс. потужність (к.с./об.хв) 127.5 / 6,300 152 / 6,200 

Макс. крутний момент (Нм/об.хв) 154.6 / 4,850 192 / 4,500 

Гальма
  Двоконтурна гальмівна система з діагональним поділом контурів з підсилювачем  з електронним розподілом сили гальмування  
   з дозуючим клапаном                     

Пiдвicка Передня / Задня McPherson / Напівзалежна торсійна балка

Шини 195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17

Паливний бак (л) 50

• Вищезгадані значення є результатом внутрішнього тестування і піддаються зміні після перевірки.
• Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.
• Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.
• Кольори, зображені в каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження в процесі друку.
• Будь ласка, зверніться до офіційного дилера для отримання повної інформації щодо наявності по кольорах та оздобленню.

ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ

Чорний однотонний

Leather

Knit

Woven

Leather

Knit

Woven

Сiрий двотонний

Leather

Knit

Woven

КОЛЬОРИ  КУЗОВУ

Polar white Platinum silver Sparkling metal Iron gray Ice wine Blazing yellow

Fiery red Demitasse brown Marina blue Stargazing blue Phantom black Phoenix orange

Бежевий двотонний


