Elantra

התמונות להמחשה בלבד

להיות
בשיא הכוח
יפה ,חזקה ,מרשימה .סעו ברכב שתואם את
הכוח שלכם .סעו ותגיעו לכל מקום שתרצו.

מנוע בנזין GAMMA 1.6

127

כ״ס
 6,300סל״ד

15.8

קג״מ
 4,850סל״ד
תיבת הילוכים אוטומטית
 6הילוכים
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גג שמש נפתח

גריל חדש ומעוצב

מראות חיצניות מתקפלות חשמלית  /פנסי איתות במראות

חישוקי סגסוגת ״16
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מערכות בטיחות מתקדמות
Hyundai SmartSense

מערכת ה SmartSense-היא פסגת טכנולוגיית העזר
של יונדאי .מערכת בטיחות אקטיבית המעניקה לכם
בטיחות ושקט נפשי ברמה הגבוהה ביותר.

בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל ()AEB

שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל ,ועצירה אקטיבית של הרכב במצבי חירום.

 / 6התמונות להמחשה בלבד  /מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין

בקרת סטיה מנתיב  +תיקון הגה ()LKA

סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה ,הכולל חיווי בלוח
השעונים ,התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.

מערכת בקרת שיוט חכמה ()SCC

המגיבה בהתאם לתנאי הכביש ,מאטה בעת הצורך לפי
מהירות הרכב מלפנים ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה.

חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית 7 /
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ולכ

ר " מרכפ שו לי"מ

טבחעש הבאש והשבי שםלחפש.
שאבםעמש שסגטש התחפש פק בנס טפנםחק לרנמעחוח,
הפמזד הנבעחהגחש  ,Connected Carשתש סגט נהפנצו נפנג.

אפלדכ אהןשתאטתע *Connected Car
זסבן הסננחד שםשחתש וחנםגאח אבםעמש ,םחדכ בחשםנד תק ההחעו
שטחמנדחק שהדןגהחק ו :Connected Car-בםננע בזב הןנק
ואהצפנד ארבחןצחד  ,Wazeבשאךחכ בדסםנד מגחנ הןנהחנד
נוחםבאנהחנד ,בשסםנד וןבנד פק ארבחןצחנד רםתנ נלבנראמן
נזהנוכ ,בחשםנד השטחמנד טב חנםגאח וזב הןנק נוזב ךהכ פק
הלזח פךמש אחםעמםעחחק.

ןהח קפהמתב ורהלשתית

*בכצקק וא קהת קאצאמםה בצטכא אפיצלן .סןצפ ןמלאהיחהצפ כבוםשפ ורצהן אןרפנצפ בופ אופ כןפמת אמהאצחה שאבצכהא צאלה רהיצא דופן.
 / 10ןפבצנצפ אןבגרן כאכד
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" ר
חנפכ

תחג
צעו בצחק )תב"ה(
הלו  Xבכזץ )ב"ב(
כתעה )ט"ת/תז"ל(
בחבצי )הג"ב/תז"ל(

שכ
GAMMA 1.6 MPI

1,591

בוטב מויפרות
תחג
דותד כקנשכ
שמאחס
אצד
אזדאד
שנדקד
ובדאד
אדאד
מוחשד
תחעד
טיחות
הלבד
מוחשד

החואות

לדתה במחחשש
לדתה

חוצפב (ח"ח)

205/55 R16
גחלז בזמ

ןבדגדפ
גזגז וזדעד

77x85.4
6,300/127
4,850/15.8

מאמ רפז
 MDPSתננר חבחי באחצס ,תחעג מצשגדכ חהחשת נםבס רמחצכ,
בחגנש טחו ואבזד

מחיחבי 6+1

חביות
הלבד
מוחשד

4.400
2.726
1.834
1.392
1.000
0.774
3.440
3.612

חפרט טטוזפב

קןבמד בתחג בהעשתחס ,העדןד תזדז חבחי בדדןנ
ברזכ האדו  -החשר עדרחז במחולר ,העדןד תזדז

טוהפכות*
רמחןכ  0-100הב"א )אצדחר(
בכדשחר בדשנדר )הב"א(

11.6
195

הרורב ציע*
באחזנ )זדיש 100/ה"ב(

7.1

מחשץ
שחונ
גחנכ
בשחחו תשצדפ
בשחחו השהק בדצדבמזד
בשחחו שגזדדפ בחאנדפ הלבדדפ
בשחחו שגזדדפ בחאנדפ מוחשדדפ
בשחחו שמא בחאנדפ הלבדדפ
בשחחו שמא בחאנדפ מוחשדדפ
בשחחו טרעדדפ בחאנדפ הלבדדפ
בשחחו טרעדדפ בחאנדפ מוחשדדפ
בשחחו בחרצדדפ בחאנדפ הלבדדפ
בשחחו בחרצדדפ בחאנדפ מוחשדדפ
צעו רמ ביקס )זדיש(
באהז קןבד )ה"ג(
באהז טזזד בחשאכ )ה"ג(
שלדחת תדנחנ )ביש(
הדנחזר בדטז לזה )זדיש(

* / 14וא-לה נפצנה ןהחםע אלה כדהיצפ ןבוכדן .חםהשפ ןדאי כלצוא בצרלופ טת בפנמה ןדםך ,בפגסציפ ןםשכ צבבמלההנה ןנןהטן.

4,620
1,800
1,450
2,700
150
1,073
906
985
947
1,427
1,405
1,356
1,318
458
1,280
1,800
5.3
60

 2טשדחר מחדש הלבדחר זצכג חזצחתק
 2טשדחר מחדש ןל זצכג חזצחתק
 2טשדחר מחדש חדזחס ןדלדחר
טשדר נשטדדפ זצכג
 - FCAבקשטר נזדבכ מחיחצחבדר נקר ודשחפ
 - LKAבקשטר נהשר תידכ בצרדנ חרדהחס כגכ
 - SCCנהשר אדחי מלעידנדר
 - ESCבקשטר נהשר דןדנחר מזהישחצדר
 - ABSבקשטר זבצדקר צקדזר גזגזדפ ננזדבכ
 - TCSבקשטר נהשר באדטכ
 - EBDבקשטר וזחהר זוןד נזדבכ מזהישחצדר
 - HACבקשטר תדחק זםדצחה נקזדכ
 - ESSמדרחר נקר נזדבר ודשחפ
 - DAAבקשטר כרשמכ קז קדשצחר כצכג
באקצחר שמא ברטחחצצחר
וגחשחר נידוחר הלבדחר קפ הלפ בחרוס
וגחשחר נידוחר הלבדחר קפ טחחס גחנכ
החשחר ודםחה נלזרחר
צהחלחר קדגחס זבחאנ רדצחה ISOFIX
עגחאדפ תחעגד מצשגדכ
החשחר ודםחה נלזרחר
צדישחז מחיחביד אז צקדזכ בשטםדר נםבס רמחצכ
 - TPMSבקשטר נהשר זוך מחחדש נןבדגדפ

Inspire SR
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אטזפר

Inspire SR

בקשטר בחזידבלדכ Connected Car
קפ צדחחי  ,WAZEלדנחשדר  BTחבןזבכ מוחשדר*

+

אזדיכ קז בקשטר כאבק בגזגז ככגכ
גג אבא ואבזד צערו

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

כגכ בןחעכ קחש
כגכ ברטחחצס זגחנכ חזקחבה
 DRIVE MODEנחשש בןנד צכדגכ
מדבנחזדדםש בהחשד
בואנ לשץ
ערוד בםגס זבחאנ מוחשד
בשמחר ודןחצדחר ואבזדחר
בשמחר נןנק כשטנ
דלדחר ודןחצדחר נןדעחד צדהז
הדעחז בשמחר ואבזד מחיחביד
עצתד מדרחר נבשמחר
צקדזכ בשטםדר
משנקכ וזחצחר ואבז
בחאנ מוחשד ברהעז 60/40
ודדאס מחשחר
תחטטד אבא קפ רמחשכ חבשמחר
בערו אזי ברהעז
 4שבהחזדפ  2 +יחחדישדפ

גאי בבוםשצפ ןכזהגצפ בצפינצפ כןפינן ביצבהפ ף * בכצקק וא קהת קאצאמםה בצטכא אפיצלן .סןצפ ןמלאהיחהצפ
כבוםשפ ורצהן אןרפנצפ בופ אופ כןפמת אמהאצחה שאבצכהא צאלה רהיצא דופן.

אטזפר

Inspire SR

רמד מותחס נלזרחר
הלבדחר חמוחשדחר זנהנחהדפ
באקצר דל נבחאנ כמוחשד
קפ בהחפ זטחתחר
ןנק שדעחל בארצכ נכרמפ זןנק ודןחצד
רמחשר דחפ DRL
רמ זבאהעד אבא
בחאנ צכג קפ טדחחצחס זגחנכ

+
+
+
+
+
+

זשאחרטפ תחטצחדחר דחצלמד נשונד כמשך.
זנדשחש מחזפ כרןחגכ כהשחנ מזדטפ מח
רדמחפ צתדקר בנוס ודדגח*3805 :
מח כדטצתח זמרש כמדצישצי
www.hyundaimotors.co.il
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הטכו מררט

זנס

טתחף

Polar White

מעחש קטנש

Platinum Silver

אוחש בימזד

Iron Gray

טתחף טככ

Sparkling Metal

Phantom Black

כןנקדפ כדצפ זכבואכ נזנל חדדרטצח כנלזד גחחצדפ נדס כןנקדפ כבחעדקדפ נעשחתעהי זנדס כןנקדפ טעד אכפ נבןדמחר.
כבדלק חכצרחצדפ כבחעדקדפ נעשחתעהי םכ ברדדותדפ זבגחחס לגבדפ כבאחחהדפ נבהחבחר אחצדפ נקחזפ חבקחלטצדפ זבחקל כנמר כבהחש כזחקםד זלעחת .דרטצח כנלזדפ נדס כרדמחש ,כצרחצדפ חכרבחצחר כבחנמדפ
נבעשי םכ זנדס כלגבדפ כבאחחהדפ קז-דלד ונשרצח ,כס בנודצר כבעשי כיטצד חכס בנודצר כמנדםשדפ ,כןדחל חכבקשטחר כצזחחר .טבח טס ,דרטצח כנלזדפ נלגפ בתחדפ ,נכרמפ זאדצחדדפ כצקאדפ בקר זקר.
מדס נעשתחפ כבחנמ נעשחתעהי טלד זודדנ מר כדןשס ח/מח מר כונשכ נכתעהר לגבדפ אדטזזח מר טז מח וזה בכמנדםשדפ ,כןדחל חכבקשטחר כברחמשדפ נח חכפ אחבשדפ זקןבפ מר כםטחר זניז ,זכחתדף,
זאצחר חזאעש ,זזמ כחלקכ בחהלבר חזזמ קלטחס כבעשי .טז כרבחצחר כדצס זכבואכ נזנל .י.ז.ו.
צרחצד ןשדטר כלזה כפ קז-עד צרחצד כדןשס זעד נלדהחר כבקנלכ .ןשדטר כלזה נעחקז בחאעקר גפ ברצמד כלשץ ,ברוםחהר כשטנ חבבמעדדצד כצכדגכ.

שבר כמנםחש כנידוחרד

החל לגפ

רדמחש לגפ

481-236

Inspire sR - Elantra
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שבר
נידוחר
גנחככ
בהשמ:

עדשחי בקשטחר כנידוחר כבחרהצחר נשטנ:

בקשטר בחרהצר נלגפ כשטנ
בקשטר מחעןדחצמזדר זכרהצכ
בקשטר אמדצכ בחרהצר נלגפ כשטנ

בןזבחר שחחשת
ודדאצד וגדשר וגחשחר
אזדיכ מחיחבידר נמחשחר גנחכדפ
בקשטר זםדכחד רבשחשד בכדשחר
נזדבכ מחיחבידר נצתדקכ זמוחש
כרשקכ נבןנ אז קדדעחר מח כתור לקר
בקשטר זבצדקר אטור דזל נשטנ

דצחמש 2021

 7טשדחר מחחדש
בקשטר מהידנדר זבצדקר תידכ בצרדנ
בקשטר נזדבכ מחיחבידר נקר ודשחפ
נהשר אדחי מלעידנדר
בקשטר םדכחד כחזטד שגז
בקשטר זםדכחד שחטנ מחעצדדפ חמחעצחקדפ
בקשטר םדכחד טזד שטנ נ"איו בר"

שבר
נידוחר
צבחטכ

ILE21

לשגר םדכחפ מחחדש בשטנ בצחקד**

 1.6 Elantraז' Inspire sR -

7.1

באחזנ

11

לחל חדחתף

לגפ

ןשדטר לזה נזדישדפ ז 100-ה"ב*

לשגחר םדכחפ מחחדש

םדכחפ בדשנד  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15םדכחפ בםקשד
*צרחצד כדןשס ,קע"ד נלדהר בקנלכ .רהס EU 2017/1151
**כלשגכ בוחאנר זעד רהצחר מחחדש צהד )גדזחד צרחצד םדכחפ מחחדש בשטנ בצחקד נעשתחבר( ,כראת"י 2009

