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Elantra
The New



 להיות 
בשיא הכוח

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

127

15.8

GAMMA 1.6 מנוע בנזין

כ״ס

קג״מ

6,300 סל״ד

4,850 סל״ד

תיבת הילוכים אוטומטית 
6 הילוכים
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מראות חיצניות מתקפלות חשמלית / פנסי איתות במראות גריל חדש ומעוצבגג שמש נפתח

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. 

)LKA( בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח
השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.

  )SCC( מערכת בקרת שיוט חכמה
המגיבה בהתאם לתנאי הכביש, מאטה בעת הצורך לפי 

מהירות הרכב מלפנים ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה.

)AEB( בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל
שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, ועצירה אקטיבית של הרכב במצבי חירום.

/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין    67 / התמונות להמחשה בלבד 



לוח שעונים ספורטיבי

להישאר מחוברים כל הזמן
 שליטה מלאה במהלך הנסיעה.

 האלנטרה החדשה מגיעה עם לוח שעונים ספורטיבי,
מערכת מולטימדיה Connected Car, הגה חדש ומעוצב ועוד. 

*סים ללא עלות לתקופה מוגבלת. זהות האפליקציות במערכת עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה.

*Connected Car מערכת מולטימדיה
כחלק מחווית הנהיגה ביונדאי אלנטרה, ניתן ליהנות גם ממיטב 

השירותים המתקדמים ב-Connected Car: לנווט לכל מקום 
באמצעות אפליקצית Waze, להאזין לתחנות רדיו מקומיות 

ובינלאומיות, להחנות בקלות עם אפליקציות פנגו וסלופארק 
וכמובן, ליהנות מהשירות של יונדאי בכל מקום ובכל זמן עם 

מסכי עזרה אינטרנטיים.

   89 / התמונות להמחשה בלבד 



10 / התמונות להמחשה בלבד    11



20
19

ל 
רי

פ
א

סף
ויו

ד 
דו

המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בקטלוג זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין 
בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, 

ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הקטלוג. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

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

Inspire SR - '1.6 ל Elantra5.611בינעירוני8.9עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-236Inspire SR - Elantra7

  זיהוי הולכי רגל7  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:

**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

רמת
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