ACCENT

Завжди
розумний вибір.
Новий Accent

Обирайте абсолютну впевненість.
Новий Accent увібрав у себе найкраще — бездоганну репутацію, надійність,
економічність і безпеку, додавши до списку сучасний стиль. Його новий
вражаючий вигляд не лишиться поза увагою, куди б ви не відправилися.
Новий Accent отримав сміливий дизайн, а високу продуктивність
автомобіля забезпечує економічний двигун із 6-ступеневою механічною
чи автоматичною коробкою передач, що дозволяє знизити витрати
пального. Усередині та ззовні новий Accent відображає пристрасть
Hyundai до технічної досконалості.
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Стильний і
практичний.
Новий Accent поєднує в собі ідеальний баланс між стильним зовнішнім виглядом
і практичністю. Неможливо не помітити яскравий дизайн нового Accent. Однак,
відчувши його практичність і продуманість опцій, швидко стає зрозумілим, що
приваблива зовнішність нового Accent — це лише початок. Модель має ряд
переваг і функцій, що передбачають ще більший комфорт, а варіанти комплектацій
пропонують додаткові опції для різних потреб.
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Куди їдемо?
Ви будете з нетерпінням чекати поїздки у вашому новому Accent. Динамічні
характеристики нового Accent перевершують усі очікування, забезпечуючи високу
керованість і потужність. Незалежно від того, курсуєте ви автомагістралями чи
рухаєтесь у щільному міському трафіку, ви обов’язково переконаєтеся в тому, що
Accent — це тихий і вправний помічник, який дбає про комфорт усіх пасажирів у
салоні. Сімейні седани ще ніколи не були такими зручними та просторими.
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Задні комбіновані ліхтарі

Інтегрований у багажник спойлер

Повторювач сигналу повороту на дзеркалах заднього виду

Аеродинамічно спроєктована передня частина з параметричним дизайном решітки радіатору

Еволюція чи революція?
Футуристичний дизайн нового Accent підкреслює його сучасність і технологічність.
Неодмінно увагу приверне решітка радіатора, яка вирізняється новим сміливим
параметричним дизайном. Зовнішній вигляд нового Accent беззаперечно привертає
до себе погляди: виразний та елегантний автомобіль доповнено стильними деталями
екстер’єру, що вигідно виділяють модель з-поміж інших седанів класу.
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15-дюймові литі диски
Новий дизайн моделі Accent виглядає
динамічно та привабливо, а 15-дюймові
легкосплавні диски доповнюють сучасний
образ нового автомобіля.
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Час продуктивності.
Стильно та зручно обладнаний інтер’єр автомобіля забезпечує ідеальний простір
для відпочинку та продуктивності. Щойно опинившись у салоні, вас здивують
спокій і тиша, адже новий Accent ще краще захищений від шуму дороги та
вітру. 8-дюймова діагональ екрана мультимедійної системи полегшує доступ до
інформації, що неймовірно зручно при управлінні контентом синхронізованого із
мультимедіа смартфону. Новий Accent підтримує Apple CarPlayTM і Android AutoTM ,
що дозволяє підключати смартфон до мультимедійної системи автомобіля і
дзеркально відображати програми на великому сенсорному дисплеї.

Кермо з функціями дистанційного керування
аудіо-системою, круїз-контролем та Bluetooth.
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Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим дисплеєм

Клімат-контроль

Підтримуючи Bluetooth 4.0, який взаємодіє з вашим смартфоном,
цей багатофункціональний кольоровий сенсорний ЖК-дисплей
відображає зображання з камери заднього виду, час/дату, статус
MP3-програвача, а також налаштування AM/FM радіо з RDS.

Просто встановіть цифровий датчик на бажану температуру, а
потужний кондиціонер забезпечить охолодження, обігрів та
вентиляцію. Всередині нового Accent вам буде вам буде абсолютно комфортно, незалежно від зовнішніх погодних умов.
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Любити прості речі в житті.
Інколи в житті трапляються труднощі. Найкращий спосіб їх подолати — це заново
відкрити прості життєві задоволення, такі як прогулянка містом на автомобілі задля
перезавантаження. Який формат ви б не обрали для своїх пригод — усамітнено,
із друзями чи з усією родиною, — новий Accent ідеально підійде для будь-якого
сценарію мандрівки. Характеристики нового Accent безумовно підходять як для
індивідуальних подорожей, так і для поїздок у супроводі друзів. Простота, надійність
і економічність — це три ключові цінності Accent, яким він завжди залишається
вірним. Автомобіль уже в базовій комплектації оснащений низкою функцій безпеки,
які надають вам впевненість і спокій. Новий Accent здатен надати більше за меншу
ціну, і в цьому його ключова перевага.
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Надійний та ефективний.
Автомобіль комплектується економним двигуном об’ємом 1,4 літри, що йде в парі з
механічною або автоматичною 6-ступеневою трансмісією. У запропонованому двигуні
використовуються такі передові технології, як змінна довжина впускного тракту, яка
дозволяє налаштувати подачу повітря у двигун відповідно до обертів, а 6-ступенева коробка
передач і багатоточкове впорскування дозволяють знизити витрати пального.

Бензиновий двигун
Kappa 1.4 MPi

100
147.1

к.с. / 6000 об./хв.

Н·м/ 4000 об./хв.
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6-ступенева автоматична коробка передач

6-ступенева механічна коробка передач

Навряд чи ви помітите, як ця 6-ступенева коробка передач
робить свою справу. Автоматичне перемикання швидке,
плавне, тихе і дуже зручне. А енергоефективна конструкція
допомагає знизити витрати палива.

Для водіїв, які понад усе дбають про економічність витрат пального понад усе, 6-ступенева механічна КПП — ідеальний вибір.
Робота зчеплення легка і передбачувана, і коли ви переходите
з однієї передачі до іншої, то відчуваєте характерну чіткість.

Задні та передні дискові гальма (14”)
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Безпека.
З того самого моменту, як уперше сідаєш у новий Accent, тебе охоплює відчуття цілковитої
безпеки. І це більше, ніж просто відчуття. Це — беззаперечний факт. Новий Accent захищає
тебе і твоїх близьких за допомогою найсучасніших технологій безпеки. Новий Accent також
має посилений кузов, чого вдалося досягти за допомогою використання більшого вмісту
надміцної сталі.

Система електронної стабілізації (Electronic Stability Control), ESC

Асистент допомоги при старті в гору (Hillstart Assist Control), HAC

Сигнал аварійної зупинки

ESC може виявити занос і автоматично підгальмовувати окремі колеса
для протидії втраті керування, сприяючи підтримці стійкості
автомобіля та зменшенню ризику зіткнення.

Зупинка і старт на дуже крутій дорозі можуть бути стресом і
потенційно небезпечними. HAC запобігає скочуванню автомобіля
назад, коли гальмівна педаль відпускається на пагорбі.

Розуміючи різницю між звичайним та аварійним гальмуванням, ця
функція автоматично почне блимати аварійними вогнями при виявленні
раптового сильного натискання на гальмівну педаль, таким чином
попереджаючи водіїв позаду.
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Опції

Сталеві диски R15 з ковпаками

Литі диски R15

Галогенові фари

Параметрична хромована решітка

Задні комбіновані вогні

Базове тонування скла

Металізоване оздоблення внутрішніх
ручок дверей

Регулювання підсвічування панелі приладів
та можливість відключення ESC

Складання задніх сидінь (60:40)

Система антизапотівання

Безкаркасні склоочисники

Обігрів дзеркал заднього виду

Дистанційне відкриття багажнику

Задні світловідбивачі

RDS-радіо

Кріплення для встановлення дитячих крісел

Порт USB та порт живлення 12V

Регулювання сидіння водія по висоті

Камера заднього виду

Металізоване оздоблення лінії скла

Додатковий стоп-сигнал

Задні паркувальні сенсори

Кондиціонер

Потрійний сигнал повороту в один дотик

Електросклопідіймачі

Підлокітник для передніх сидінь
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Кольори
кузова

Polar White PWT

Typhoon Silver T2X

Технічні
характеристики

Назва

Kappa 1.4 MPi Бензиновий

Тип двигуна

4-Циліндровий DOHC

Об’єм (cc)

1 368

Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.)

100 / 73,3 / 6000

Макс. крут. момент (Н·м/об.хв.)

147.1 / 4000

Гальма

Titan Gray R4G

Starry Night UB7

Alpha Blue U3R

Передні

Дискові 14"

Задні

Дискові 14"

Підвіска
Передня

Незалежна, пружинна, типу McPherson з гідравлічними телескопічними
амортизаторами, із стабілізатором поперекової стійкості

Задня

Напівзалежна, пружинна, з гідравлічним телескопічним амортизатором,
із стабілізатором поперечної стійкості

Колеса

Fiery Red R4R

185 / 65 R15
Об'єм багажника

480 л

Наведені вище значення є результатами внутрішнього тестування і можуть бути змінені після перевірки.
обладнання, проілюстроване або описане в цьому каталозі, може не поставлятися як стандартне обладнання, а бути доступне за додаткову плату.
● Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики та список доступного обладнання без попереднього повідомлення.
● Наведені приклади доступних кольорів можуть дещо відрізнятися від реальних через обмеження процесу друку.
● Будь ласка, зверніться до найближчого дилера, щоб отримати повну інформацію та доступність кольорів та комплектацій.
●

● Деяке

Phantom Black X5B

Оздоблення
салону

Габарити

Од.виміру: мм

Чорна тканина

Загальна висота
1 460

Ширина колії

1 512

Колісна база

2 600

Загальна ширина

2 009

Загальна довжина

4 440

(з урахуванням дзеркал)

Ширина передньої колії 1 524
Ширина задньої колії
1 529
Загальна ширина
1 729
(без урахування дзеркал)
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ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.

