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Odważ się 
wyróżnić.

Ludzie są coraz bardziej zmęczeni monotonnością i rutyną. Efekt? Potężny, nieposkromiony 
optymizm, motywujący kolejne pokolenie ciekawych innowatorów do zmiany zasad, zmiany 
gry, zmiany świata. Przedstawiamy Nowego Hyundaia ELANTRA.
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Podróżuj w nowoczesnym stylu.
Hyundai ELANTRA Nowej Generacji to samochód dla Klientów pragmatycznych i rozsądnych, a przy tym 
awangardowych i nowoczesnych. Aby uzyskać nowy wygląd czterodrzwiowego coupe, inżynierowie i projektanci 
Hyundai wydłużyli, obniżyli i poszerzyli samochód w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. Te niewielkie 
zmiany radykalnie zmieniły kształt samochodu. 
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Całkiem nowy styl projektowania.
Całkowicie nowa siódma generacja modelu ELANTRA oparta na nowej platformie cechuje się większym rozstawem osi, szerszym 
nadwoziem i niżej poprowadzoną linią dachu. Ostre kąty, rzeźbione powierzchnie i dynamiczne, geometryczne formy robią oszałamiające 
pierwsze wrażenie.

7



Grill przedni parametrycznym wzorem klejnotu.

Stereoskopowy wzór parametrycznego klejnotu podkreśla głębię grilla przedniego, przywodząc na myśl szlifowane diamenty, a śmiałe, wydłużone przednie reflektory łączą się, nadając 
ELANTRZE sportowy wygląd. Krawędziowy spojler na bagażniku łączy zintegrowane tylne światła typu all-in-one – powstała w ten sposób świetlna litera H reprezentująca Hyundaia pomaga 
stworzyć zaawansowany technologicznie, futurystyczny wygląd tyłu.
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Tylne światła zespolone.Felgi aluminiowe 17” i opony.

Reflektory LED
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Zawsze w centrum uwagi. 
Progresywny i egzotyczny charakter Nowej ELANTRY został podkreślony przez parametryczną dynamikę. 
Innowacyjne rozwiązania stylistyczne budują zupełnie nowy wizerunek samochodu, dzięki językowi 
projektowania Parametric Dynamic - połączenie trzech linii w jednym punkcie. Nowy, odważny koncept 
najlepiej wyraża rewolucyjny design modelu ELANTRA.
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Nowoczesny interfejs .

Oświetlenie nastrojowe.

Wnętrze, które wyostrza zmysły.
Niesamowite wnętrze modelu otacza kierowcę niczym kokpit otaczające pilota w samolocie. Nisko poprowadzone, szerokie 
konstrukcje biegnące od drzwi płynnie łączą się z konsolą centralną, a duży interfejs składają się z dwóch zintegrowanych 
wyświetlaczy, które dodatkowo podkreślają sportowy charakter samochodu.

System Premium Audio firmy BOSE.
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Spersonalizowany profil.

Parowanie kilku urządzeń Bluetooth.

Zawsze w kontakcie.
Zaawansowane funkcje łączności ELANTRY są niezwykle intuicyjne i łatwe w użyciu, zapewniając łączność 
z samochodem i ułatwiając wiele czynności podczas jazdy. Możliwe jest parowanie kilku urządzeń za 
pomocą Bluetooth i przełączanie muzyki z 2 jednocześnie podłączonych smartfonów. Spersonalizuj swój 
profil kierowcy i dodaj własne ustawienia fotela, nawigacji, stacji radiowych, dźwięku i innych.

Bezprzewodowe ładowanie smartfona.
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Twój ruch.
Nowo opracowana platforma zapewnia ELANTRZE trzeciej generacji zwinność i stabilność, a nowoczesne silniki  
są oszczędne i gwarantują optymalne osiągi podczas jazdy w każdych warunkach.

Cyfrowy zestaw wskaźników 10,25”Inteligentny tempomat

153 Nm

123 KM Moc maks.
przy 6300 obr./min

Maks. moment obrotowy
przy 4500 obr./min

Silnik benzynowy 1.6MPI
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Asystent unikania kolizji czołowych

Jeśli poprzedzający pojazd nagle zwolni lub jeśli zostanie wykryte ryzyko kolizji czołowej, takie 

jak zatrzymany pojazd lub pieszy, system wyświetla ostrzeżenie. Jeśli po ostrzeżeniu ryzyko 

kolizji wzrośnie, system automatycznie pomaga w hamowaniu awaryjnym. Jeśli podczas jazdy 

zostanie wykryte ryzyko kolizji z rowerzystą, system automatycznie pomaga w hamowaniu 

awaryjnym. Jeśli podczas skręcania w lewo na skrzyżowaniu istnieje ryzyko zderzenia z 

pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka, system automatycznie włączy hamulce.

Monitorowanie poziomu uwagi kierowcy

Określa poziom uwagi kierowcy podczas jazdy. Jeśli zostaną wykryte oznaki nieuwagi 

kierowcy, wysyła ostrzeżenia i w razie potrzeby zaleca odpoczynek. Kierowca powinien 

wówczas zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i zrobić sobie przerwę lub dłuższy 

odpoczynek. Po zatrzymaniu powiadamia kierowcę o ruszeniu poprzedzającego pojazdu.

System monitorowania martwego pola

Jeśli po włączeniu kierunkowskazu przed zmianą pasa ruchu istnieje ryzyko zderzenia 

z pojazdem nadjeżdżającym z tyłu, system wyświetla ostrzeżenie. Jeśli po ostrzeżeniu 

ryzyko kolizji wzrośnie,  system automatycznie hamuje, aby uniknąć zderzenia.

Nowy Hyundai ELANTRA jest wyposażony w najnowocześniejszy zaawansowany system wspomagania 
kierowcy, Hyundai SmartSense, dzięki czemu przoduje w segmencie najnowszych technologii i gwarantuje 
jeszcze więcej bezpieczeństwa i spokoju.
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Asystent jazdy autostradowej

System pomaga zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, zapewnia jazdę 

 z określoną prędkością i automatycznie zwalnia przed zakrętami na autostradzie.

System monitorowania ruchu poprzecznego

Jeśli podczas cofania istnieje ryzyko zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym 

 z lewej lub prawej strony, system wyświetla ostrzeżenie. Jeśli po ostrzeżeniu 

ryzyko kolizji wzrośnie, system automatycznie pomaga w hamowaniu awaryjnym.

Podążanie na pasie ruchu

Wykrywa linie rozdzielające pasy ruchu oraz pojazdy z przodu za pomocą 

kamery przedniej i pomaga kierowcy w utrzymaniu toru jazdy na pasie ruchu.

21



Nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Wentylowane fotele przednie

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Elektryczny hamulec postojowy

Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
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Felgi stalowe 15” i kołpaki

Felgi aluminiowe 16” Felgi aluminiowe 17”

Koła.
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Kolory.

Kolory wnętrza

Kolory nadwozia

Amazon Gray
(A5G – metaliczny)

Intense Blue
(YP5 – metaliczny)

Polar White
(WAW – specjalny)

Electric Shadow
(USS – bez dopłaty)

Magma Red
(YR2 – perłowy)

Fiery Red
(PR2 – perłowy)

Fluid Metal
(M6T – metaliczny)

Phantom Black
(NKA – perłowy)

Cyber Grey
(CG5 – metaliczny)

Szare – YFRCzarne – NNB

Skóra naturalnaTrykotTkanina Skóra naturalnaTrykotTkanina
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Jednostka: mm, rozstaw kół podano dla felg 15”, zaś wartość w nawiasach dotyczy pojazdu z felgami 17”.

Typ Gamma 1.6 MPi

Typ silnika DOHC

Pojemność skokowa (cm3) 1591

Moc maks. (KM przy obr./min) 127,5/6300

Maks. moment obrotowy (kGm przy obr./min) 15,77/4850

Hamulce

Przód Tarczowe wentylowane

Tył Bębnowe lub tarczowe

Zawieszenie

Przód Kolumny McPhersona

Tył Belka skrętna osi tylnej

Koła i opony

Felgi stalowe 15” / Felgi aluminiowe 15” 195/65R15

Felgi aluminiowe 15” 205/55R16

Felgi aluminiowe 17” 225/45R17

Wymiary

Wysokość od siedziska do dachu (mm) Przód/Tył 989 (1030) / 947

Miejsce na nogi (mm)   Przód/Tył 1074 / 964

Szerokość na wysokości ramion (mm) Przód/Tył 1434 / 1412

1593 (1579)
1825

Rozstaw kół 
Szerokość całkowita

1604 (1590)
1825

Rozstaw kół 
Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

1430

2720
4650

Rozstaw osi
Długość całkowita

Dane techniczne.
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Dla tych, którzy mają odwagę iść do przodu i nie boją się porażki.
ELANTRA jest dla Ciebie.

Ty prowadzisz. 
Z naszym 
wsparciem.
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Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym 
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od 
rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między 
konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego 
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią 
Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. 
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych  
w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008. 
Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: 
technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. 
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym 
autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
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