
Accent

התמונות להמחשה בלבד 



* לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.
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4,440אורך 

1,729רוחב 

1,460גובה

2,600רוחק סרנים

6.2רדיוס סיבוב )מטר(

140מרווח קרקע

1,070מרווח רגליים קדמי

890מרווח רגליים אחורי

993מרווח ראש קדמי 

948מרווח ראש אחורי 

1,375מרווח כתפיים קדמי

1,365מרווח כתפיים אחורי

1,313מרווח מתניים קדמי

1,290מרווח מתניים אחורי

480נפח תא מטען )ליטר(

1,1001,120משקל עצמי )ק"ג(

1,5801,610משקל כללי מורשה )ק"ג( 

45קיבולת מיכל דלק )ליטר( 

Inspireביצועים
1.4

Inspire
1.6

13.411.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(*

183192מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק )ליטר/100 ק"מ(*
7.98.9עירוני )ליטר/100 ק"מ(

5.25.5בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(
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  4 גלילים, DOHC,סוג
CVVT ,16 שסתומים

1,3681,591נפח מנוע )סמ"ק(

x 8477 x 85.4 72קדח/מהלך )מ"מ(

10.510.5יחס דחיסה

6,000/1006,300/123הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

מתלים4,000/13.54,850/15.4מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
עצמאי מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצבקדמיים

מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת, קפיצי סלילאחוריים

צמיגים
R15 185/65צמיגים

גודל מלאגלגל חלופי

בלמים
מערכת כפולה מוגברת כוח

דיסקים מאוורריםקדמיים

דיסקיםאחוריים

אוטו' 6+1 עם אפשרות לשליטה תיבת הילוכים
H-MATIC ידנית

יחסי העברה

4.000ראשון

2.726שני

1.834שלישי

1.392רביעי

  1.000חמישי

0.774שישי

3.440אחורי

3.612סופי

הגה
מוגבר כוח חשמלי MDPS, סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה 

וקורס בזמן תאונה



Inspireמפרט בטיחות
1.4

Inspire
1.6

++2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

++2 כריות צד לנהג ולנוסע

++2 כריות וילון צידיות

++אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע

 ABS + EBD מערכות בלמים++

ESP מערכת בקרת יציבות++

VSM ניהול יציבות הרכב++

 TPMS מערכת בקרת לחץ 
++אוויר בצמיגים + כפתור איפוס

 חגורות בטיחות קדמיות עם 
++קדם מותחנים

 חגורות בטיחות קדמיות עם
++כיוונון גובה

נקודות עיגון למושבי בטיחות 
ISOFIX לתינוקות בתקן++

++5 משענות ראש מתכווננות

++פגושים סופגי אנרגיה

MOBILEYE מערכת המסייעת 
++למניעת תאונות דרכים

Inspireאבזור
1.4

Inspire
1.6

 Connected Car מערכת מולטימדיה
*Waze כולל מערכת ניווט++

++דיבורית BT + מענה מההגה

++מצלמה אחורית

Cruise Control בקרת שיוט++

AUX / USB כניסות++

++מחשב דרך

++3 שקעי 12V - 2 קדמיים, 1 אחורי

++הגה כוח חשמלי

++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

++פתחי מיזוג לנוסעים במושב האחורי

++פתיחת תא מטען מהשלט

++משענת יד מתכווננת

++תא כפפות מקורר

++מפתח שלט מתקפל

++חיישן אורות

Inspireאבזור
1.4

Inspire
1.6

++ארבעה חלונות חשמל

++נעילה מרכזית

++מראות חשמל

++פנסי איתות במראות הצד

++סוככי שמש עם מראות

++מראות חיצוניות בצבע הרכב

++מושב נהג עם כוונון לגובה

++מושבים מתקפלים 60:40

++מחזיק כוסות שתיה

++אימובילייזר מקורי

++מד סיבובי מנוע

++תא למשקפי שמש

++תאורת תא מטען

++תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

++4 רמקולים + 2 טוויטרים

* המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא 
עלות מוגבל לתקופה.



כחול
Marina Blue

אפור עכבר
Star Dust

לבן
Polar White

שחור
Phantom Black

כסוף
Sleek Silver

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Inspire - ’1.4 ל Accent5.29בינעירוני7.9עירוני

Inspire - ’1.6 ל Accent5.510בינעירוני8.9עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

502-013 ,502-012Inspire - ’1.4 ל’,  1.6 ל Accent4

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

צבעי הרכב

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי
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