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REDEFINEȘTE-ȚI AȘTEPTĂRILE.



Design și 
tehnologie 
în armonie. 
Noua generație Elantra dispune de un design 
impozant, care reprezintă cea mai recentă 
interpretare a limbajului specific familiei Hyundai 
“fluidic sculpture”. 
Grila hexagonală, încadrată de forma remarcabilă 
a farurilor, și suprafețele cu linii fluide conferă 
o alură atletică și rafinată. În plus, modelul 
impresionează printr-o multitudine de 
caracteristici avansate de tehnologie și confort.

Proiectat pentru nevoile tale 
Pentru Hyundai siguranța rămâne mereu pe primul plan. De aceea, cadrul 
modelului Elantra încorporează în proporție de 53% oțel de înaltă rezistență. 
Acest aspect se traduce printr-o structură solidă a caroseriei, precum și 
manevrabilitate, durabilitate și performanțe sporite.

1. Element de întărire ușă spate
2. Stâlpi B ranforsați
3. Discuri frână față de 15”

Grilă hexagonală Design aerodinamic Jante aliaj 17”
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Construit pentru confortul tău.

Faruri cu sistem HID

Mânere exterioare uși cu inserții 
cromate

Senzor de ploaie

Sistem de rabatere scaune 6:4 Sistem de șapte airbaguri

Proiectoare de ceață frontale

Stop suplimentar pe frână

Cotieră centrală cu suport pentru 
pahare

Oglinzi laterale, acționate electric și 
încălzite, cu semnalizare tip LED

Cameră video spate

Port USB

Scaune încălzite

Volan încălzit

Ștergătoare Aeroblade



Transmisie automată cu șase rapoarte
Cele șase trepte contribuie la creșterea 
economiei de carburant. Transmisia a fost 
proiectată în centrele de dezvoltare Hyundai, 
reprezentând o dovadă în plus a importanței 
acordate de către producătorul auto evoluției 
tehnologice.

Transmisie manuală cu șase trepte de viteză
Pentru pasionați, Hyundai oferă o transmisie 
manuală cu șase trepte. Economică, silențioasă 
și foarte lină, această cutie de viteze a fost 
proiectată pentru a crește sportivitatea.

PERFORMANȚĂ 
ȘI EFICIENȚĂ.

Noul model Hyundai Elantra este disponibil în două versiuni 
de motorizare. 
1.6 MPi benzină  
Propulsorul pe benzină 1.6 litri livrează 128 CP la 6.300 rpm, 
oferind un cuplu maxim de 155 Nm la 4.850 rpm. 
1.6 CRDi diesel 
Motorul diesel de 1.6 litri dezvoltă 136 CP la 4000 rpm și un 
cuplu de 265 Nm la 1.500 - 3.500 rpm.



Mai multe opțiuni pentru tine.
Închide ochii și imaginează-ți mașina ideală. Acum ai mai multe opțiuni de personalizare, pentru că noua generație Elantra este 
disponibilă într-o gamă diversificată de culori exterioare, completate de versiuni de tapițerie pentru un habitaclu pe placul tău.

Piele neagră un ton

GL: Tapițerie textilă GL: Tapițerie textilă GL: Tapițerie textilă

GLS: Tapițerie textilă GLS: Tapițerie textilă GLS: Tapițerie textilă

GLS: Tapițerie piele GLS: Tapițerie piele GLS: Tapițerie piele

Piele gri două tonuri Piele bej două tonuri

Tapițerie

Culori caroserie

Jante

 Jante aliaj 15“ Jante aliaj 17“ Jante aliaj 16“ Jante aliaj 15“

Negru 
Phantom
NKA

Argintiu 
Platinum 
T8S

Galben 
Blazing
WY7

Gri  
Iron
YT3

Portocaliu 
Phoenix
UB5

Alb  
Polar
WAW

Roșu  
Fiery
PR2

Gri  
Sparkling
UYS

Albastru 
Marina
N4B

Argintiu  
Ice Wine
RW5

Albastru 
Moonlight
NKA



Specificații tehnice:

Dimensiuni:

Motor Benzină Motorină

Tip 1.6 MPi GAMMA 1.6 CRDi U-II

Capacitate cilindrică (cmc) 1.591 1.582

Putere (CP / rpm) 128 / 6.300 136 / 4.000

Cuplu Maxim (Nm / rpm) 155 / 4.850 265 / 1.500-3.500

Suspensie

Față McPherson

Spate CTBA (semi-independentă cu bară de torsiune și arcuri elicoidale), amortizoare cu gaz

Direcție

Tip Cremalieră și pinion, servodirecție asistată electric

Consum carburant, emisii CO₂

Consum (l / 100 km) / CO₂ (g / km) urban 8.9 / 207 5.7 / 151

Consum (l / 100 km) / CO₂ (g / km) extraurban 5.2 / 121 3.8 / 99

Consum (l / 100 km) / CO₂ (g / km) mixt 6.6 / 153 4.5 / 118

Nivel poluare EURO 6

Datele sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.
Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate în acest pliant să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost.
Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un anunț prealabil.
Imaginile disponibile în acest material sunt cu titlu de prezentare.
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*Diametru roți: 15-inch (F/S): 1.563/1.572     l    16-inch (F/S): 1.555/1.564    l    17-inch (F/S): 1.549/1.558

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

GARANȚIE
FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI
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