Безпека

Подушка безпеки водія і пасажира з функцією відключення;
Підголівники передні і задні з регулюванням по
висоті; Преднатяжитель передніх ременів безпеки;
Дитячі замки задніх дверей;
Кріплення ISOFIX для
дитячих сидінь;
Задні дискові гальма;
Система ABS, ESC, BAS, VSM;
Системи HAC, ESS.

Комфорт і
обладнання

Кондиціонер;
Електросклопідйомники передні з автоспуском і задні;
Електрорегулювання і обігрів
дзеркал заднього виду;
Бортовий комп'ютер з датчиком зовнішньої температури;
Центральний замок;
Іммобілайзер; Електромеханічний підсилювач керма (MDPS);
Регулювання керма по висоті;

Інтер'єр

Екстер'єр

Попільничка з підсвічуванням і прикурювач;
Передній бардачок з кришкою і підсвічуванням;
Передні
сонцезахисні козирки з дзеркалом і кришкою;
Ручки над задніми дверима з гачком для одягу;
Металізована обробка керма і важеля КПП;
Металізована обробка кнопки ручного гальма;
Металізована обробка ручок відмикання дверей; Шторка багажного відділення;
Задній спойлер;
Тимчасове запасне колесо (сталевий диск);
Бризковики передні і задні;
Фарбування
зовнішніх дверних ручок в колір кузова;
Фарбування зовнішніх дзеркал в колір кузова;
Очищувач лобового
скла бескаркасного типу (AERO TYPE);
Обігрів і омивач заднього скла;
Тонування скла базова (3%);
Датчик тиску в шинах.

Світло

Підсвічування багажного відділення;

Додатковий стоп-сигнал;

Аудіо

РА 30А audio (радіо + CD / MP3) + динаміки в передніх дверях;
Управління аудіосистемою на кермі;
Вхід USB / AUX

Задні протитуманні фари;
Динаміки в задніх дверях;

Prestige

Безпека

Бокові подушки і шторки безпеки

-

Х

Оббивка сидінь тканина + ПВХ
Оббивка салону тканина
Кольоровий пакет для інтер'єру *
Задні сидіння, що складаються 60/40
Шкіряне оздоблення керма та важеля КПП
Кишені на спинках передніх сидінь
Сітка для кріплення багажу

X
X
-

X
*1200
X
X
X
X

Задній парктронік

-

Х

Підігрів керма

-

-

Сигналізація

-

Х

Регулювання передніх ременів безпеки по висоті

-

X

Регулювання сидіння водія по висоті

-

X

Брелок ДУ для центрального замка (складний ключ)

-

Х

Травмобезпечний склопідйомник водія

-

-

Сталеві диски R14 з ковпаками, гума 175 / 65 R14

Х

-

Литі диски Diamond Cut R15, гума 185 / 55 R15

-

Х

Повторювач повороту на дзеркалах заднього виду

-

Х

Підсвічування дороги в бік повороту керма

-

-

Підтримка Bluetooth з голосовим управлінням

-

Х

379 600

-

Аудіо

Світло

Екстер'єр

Комфорт і
обладнання

Comfort

Інтер'єр

Комплектація

Двигунь:

КПП:

5МТ
Ціна грн., c двигуном 1.0 Kappa MPi (бензин), 66 к.с.
Ціна грн., c двигуном 1.25 Kappa MPi (бензин), 87 к.с.

4АТ

352 200*

4АТ

-

-

Позначки в таблиці: «Х» - обладнання встановлено, «-» - обладнання не встановлено.

* Стандартний колір салону - Помаранчевий для Prestige - в залежності від кольору кузова автомобіля.
Додаткова вартість пакета: 1 000 грн
*Акційні ціни на автомобілі 2016 року випуску (склад обмежений)

Діє кредитна пропозиція *

ставка від 0,01%, перший внесок від 10%, без комісій

*Ціни на автомобіль визначені станом на «06» червня 2017 в гривнях, у тому числі ПДВ, на одиницю товару.
ТОВ «ЕДЕМ-АВТО» залишає за собою право на корегування цін без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прас – лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що
встановлює зобов’язання компанії ТОВ «ЕДЕМ-АВТО». Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта

Кузов
Двигун:
розташування і к-ть циліндрів, шт.
кількість клапанів, шт.
робочий об'єм, см³
ступінь стиснення
макс. потужність (к.с / об. / хв.)
макс. крутий. момент (Нм (кгм) / об. / хв.)
Привід
Коробка перемикання передач:
механічна
автоматична
Гальма:
передні
задні
Підвіска:
передня
задня
Розміри дисків
Витрата палива, л / 100 км *:
змішаний цикл *
траса*
міський цикл *
Макс.швидкість, км / год
Розгін до 100 км / год, з
Паливний бак, л
Розміри, мм:
довжина | ширина | висота
колісна база
радіус розвороту хв.
Об’єм багажника, л
Мінімальний кліренс, мм
Споряджена | повна маса, кг

хэтчбек /5 дверей /5 міст
1,0 Kappa MPi, бензин
1,25 Kappa MPi, бензин
рядне, 3
рядне, 4
12
16
998
1248
10,1:1
10,5:1
66 к.с./ 5500
87к.с/ 6000
94/ 3500
120/ 4000
передній
5-ти ступенева
4-х ступенева

4-х ступенева
вентильовані дискові
вентильовані дискові

Незалежна типу McPherson
Торсіонна балка з пружинами
R14, R15
Механічна КПП / Автоматична КПП
Автоматична КПП
4,8/5,9
6,0
4,0/5,0
5,0
6,1/7,6
7,7
155 / 145
163
14,9 /16,8
13,8
43
3665 | 1660| 1500
2385
4,75
225/ 910
149
933-1420

1010-1430

*Данні показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань згідно з правилами ЄЕК ООН №83-05 "ЄВРО-4" і
з директивой ЄС №715/2007 та 692/2008 "ЄВРО-5". Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятись в залежності від географічного положення, дорожніх і
погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості палива, стиля і навичків водіння.

5 років гарантії + 2 роки безкоштовного усунення заводських дефектів чи 100 000 км

Завод виробник: Hyundai Assan Otomotiv Sanay (Турція)

