ПРАЙС-ЛИСТ

Grandeur

Комплектація

Top
Panorama

Безпека

Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира
Бічні подушки безпеки передні та задні
Шторки безпеки для пасажирів
Подушка безпеки для колін водія
Антиблокуюча система гальмування (ABS + EBD)
Система курсової стійкості ESC (Electronic Stability Control)
Система утримання при старті на підйомі HAC (Hillstart Assist Control)
Система автономного екстренного гальмування (AEB)
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Комфорт і обладнання

Клімат-контроль з функцією антизапотівання та іонізатором
Кондиціонер для задніх пасажирів
Вибір режиму водіння Drive Mode Select
Передні та задні амортизатори High Perfomance Damper
Електронне паркувальне гальмо з функцією утримання Auto Hold
Електрорегулювання сидіння водія
Електрорегулювання сидіння пасажира (з регулюванням по висоті)
Пам'ять 2-х положень водійського сидіння і дзеркал заднього виду
Електрорегулювання подушки сидіння водія
Задні паркувальні сенсори
Передні паркувальні сенсори
Травмобезпечні склопідйомники всіх дверей з функцією Auto UP/DOWN
Центральний замок і іммобілайзер
Кнопка запуску двигуна і дистанційний чіп-ключ (Personal IC Card)
Ключ доступу і запалення в форматі кредитної карти
Електропривід відмикання багажнику
Електрорегулювання і обігрів дзеркал заднього виду
Електропривід складання дзеркал
Камера заднього виду
Система камер кругового огляду Around View Monitor (AVM)
Система утримання у смузі руху Lane Keeping Assist (LKAS)
Система моніторінгу об’єктів у "сліпих” зонах Blind Spot Detection (BSD)
Електрохроматичне дзеркало заднього виду з автозатемненням
Адаптивний круїз-контроль
Підігрів передніх сидінь
Вентиляция передніх сидінь
Підігрів задніх сидінь
Підігрів керма
Порт бездротової зарядки для смартфонів
Датчик тиску в шинах з індикацією на моніторі панелі приладів
Датчик дощу

х
х
х
х
х
x
x
х
x
x
х
x
х
x
х
х
х
х
х
х
х
x
x
x
x
х
x
х
x
х
х

Аудіо

Мультимедійний комплекс з 7" LCD Touch Screen (радіо/MP3/WMA)
Підтримка Apple CarPlay / Android Auto
CD-плеєр у передньому підлокітнику
Додатковий підсилювач
Акустика INFINITY (8 динаміків + центральний динамік + сабвуфер)
Підтримка Bluetooth (з розпізнаванням голосових команд)
Входи AUX / USB
Управління аудіосистемою на кермі
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Світло

Світлодіодні фари ближнього і дальнього світла
Світлодіодні денні ходові вогні LED DRL, габаритні ліхтарі та сигнали поворотів
Світлодіодні задні фонарі та задні протитуманні фари
Датчик освітленності (автоматичне включення світла)
Лампи підсвічування в зовнішніх дзеркалах
Повторювач поворотів на зовнішніх дзеркалах
Інтер'єр
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Шкіряна оббивка керма та важеля КПП
Шкіряний салон (чорний / бежевий)
Преміальна шкіра Nappa
Оздоблення стелі, стійок дверей і сонцезахисних козирків замшею
Сонцезахисні шторки для скла задніх дверей
Сонцезахисна шторка заднього скла з електроприводом
Панель приладів Super Vision з 4,2" LED кольоровим монітором
Аналоговий годинник на передній консолі
Металізоване оздоблення внутрішніх ручок дверей
Сітка багажного відділення
Футляр для окулярів і LED підсвітка
Екстер'єр
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Базове тонування скла
Термовідштовхуюче скло Solar Control Glass
Збільшений дорожний просвіт
Литі диски R18
Повнорозмірне запасне колесо (з литим диском)
Передні та задні бризковики
Хромована решітка радіатору
Окантовка вікон Satin Chrome
Зовнішні дверні ручки з покриттям Satin Chrome
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Позначення в прайс-листі

X / обладнання встановлено

- / обладнання не встановлено

Роздрібна ціна, грн. *
Двигун 3.0 GDi (бензин, 261 к.с.)
PANORAMA PACK (додатково панорамний люк з електроприводом,
світлодіодні індивідуальні лампи для читання на задньому ряду)

8AT

1 085 448
1 294 400
STD

* Спеціальна ціна / Регулярна ціна
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Хюндай Мотор Україна". Обладнання та
комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Хюндай Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

