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Îndrăznește 
să fii tu.

Îndrăznește să faci schimbări, să fii 
deschis, fără teama de eșec. 
Explorează lumea de mâine folosind 
propriile standarde și nu cele ale 
societății. Îndrăznește să fii mai mult. 
Îndrăznește să fii tu.



Sparge barierele. 
Exteriorul ELANTRA a fost proiectat pentru a exprima ceea ce designerii Hyundai denumesc 
„Parametric Dynamics”, un stil care folosește linii, fațete, unghiuri și forme, pentru o estetică 
îndrăzneață și remarcabilă.  

Parametric Dynamics.
Noua temă de design - „Parametric Dynamics” - se remarcă prin sistemele avansate de iluminare. Datorită tehnologiei half-mirror, 
în momentul în care luminile de întâlnire sunt aprinse, finisajul cromat al grilei se metamorfozează în forme asemănătoare pietrelor 
prețioase, conferind o alură spectaculoasă elementelor aerodinamice.

 putere maximă
CP/ 6.300 rpm

cuplu maxim
Nm/ 4.500 rpm

123
153

 1,6 MPi motor benzină

Explorează noi oportunități. 
ELANTRA a fost construit având la bază cea de-a treia generație a platformei producătorului, 
care oferă o mai mare flexibilitate pentru siguranța, stabilitatea, eficiența și performanțele 
autovehiculului.
  



Mai mult confort.

Ecran tactil de 8’’

Volan încălzit

Sistem de asistență la coliziune 
frontală (FCA) cu detectare pietoni

Sistem de asistență pentru menținerea 
benzii de rulare (LKA)

Pilot automat inteligent (SCC)

Cameră video spate Sistem manual de climatizare

Sistem de iluminare a bordului cu display de 10,25” Frână electrică de staționare

Hyundai SmartSense.
Culori caroserie:

Culori tapițerie:

Alb Polar    Gri Cyber    Gri Fluid Metal      Gri Amazon  Albastru Intense  Portocaliu Lava Roșu Fiery Negru PhantomGri Electric Shadow  

Mai multe opțiuni pentru tine.

Negru
material textil

Gri + bej (scaune) 
material textil

*Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.



Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele 
echipamente ilustrate sau prezentate 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. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul 
final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu 
de prezentare.

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +4021.269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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GARANȚIE

FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

Specificații tehnice:
Motor 1,6 l benzină

Tip transmisie 6MT CVT

Capacitate cilindrică (cmc) 1.598

Putere maximă (CP/ rpm) 123/ 6.300

Cuplu maxim (Nm/ rpm) 153/ 4.500

Performanță                                                                                 

Viteză maximă (km/ h) 197 195

Accelerație 0 - 100 km/ h (s) 10,6 10,7

Consum carburant, emisii CO2

Consum oficial* NEDC (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

- urban 8,0 - 8,3/ 182 - 190 7,2 - 7,6/ 165 - 174

- extraurban 5,2 - 5,4/ 120 - 124 5,0 - 5,1/ 115 - 117

- mediu 6,2 - 6,5/ 143 - 148 5,8 - 6,0/ 133 - 138

Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) 

- combinat 6,1 - 6,4/ 140 - 145 6,0 - 6,2/ 136 - 141

Greutate și capacitate

Greutate (kg) 1.265 1.285

Capacitate portbagaj (l) 474

Dimensiuni:
*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți factori 
externi (trafic intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).

1.
43

0
 m

m

1.825 mm 4.650 mm

Jante:
              jante din oțel de 15’’                                      jante din aliaj de 16’’                                       jante din aliaj de 17’’


