THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1.6MT

Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm)

1.6AT

4.550 x 1.775 x 1.445

Chiều dài cơ sở (mm)

2.700

Khoảng sáng gầm xe (mm)

TRANG BỊ

1.8AT
Động cơ
Hộp số

150

Hệ thống treo trước

Thanh xoắn & thanh cân bằng

Dung tích bình nhiên liệu (I)

Gamma 1.6 D-CVVT MPI

Số sàn 6 cấp

●

●

130/6,300

150/6,500

Mômen xoắn cực đại (Kg.m/rpm)

16/4,850

18.2/4,700

Đơn vị : mm

●

Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

●

●

●

an toàn

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

●

●

●

Hệ thống túi khí
Lốp

Cỡ lốp

Bên lái
●

Ngoại thất

215/45 R17
●

●

●

●

Trợ lực lái điện

●

●

●

Đèn sương mù phía trước

●

●

●

Cụm đèn Projector + LED định vị

●

●

●

Đèn báo rẽ tích hợp trên gương chiếu hậu

●

●

●

●

Ghế da
Ghế nỉ

●

●

●

●

●

●

1.551*
1.775

985

1.564*

4.550

khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue
- hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị

●

●

●

Cổng kết nối AUX/USB

●

●

●

Điều khiển âm thanh trên vô lăng

●

●

●

●

●

●

Cửa sổ bên lái 1 chạm + chống kẹp

●

●

●

Nội thất &

Bàn đạp bọc nhôm

Tiện nghi

Hệ thống khóa cửa trung tâm

●

●

●

Chìa khóa điều khiển từ xa

●

●

●

Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.

Điều hòa nhiệt độ tự động

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

●

Gương chiếu hậu điều chỉnh, gập điện

mà không cần báo trước

Đèn pha chế độ dẫn đường

Mâm đúc hợp kim

●
●
●

●

●
●

Chân ga tự động

●

Cảm biến mưa
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Đen (NKA)

●

Đèn pha tự động

Cửa gió phía sau

Đồng (S3N)

●

AM/FM + CD + MP3
Táp lô siêu sáng + màn hình 3.5"

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau

Bạc (N3S)

●

Ghế lái chỉnh điện

2.700

●

●

Vô lăng, tay nắm cần số bọc da
1.445

●

Vô lăng điều chỉnh ra vào, lên xuống

Tay nắm cửa mạ chrome

Chinh phục mọi cá tính

Trắng (NCW)

Bên lái + bên phụ

195/65 R15

Lốp dự phòng cùng cỡ
Hệ thống lái

BẢNG MÀU XE

Nu 1.8D
CVVT MPI

●

Số tự động 6 cấp

Mâm đúc hợp kim

Công suất cực đại (Ps/rpm)

865

1.8AT

Hệ thống

50

KÍCH THƯỚC

1.6AT

Cảm biến lùi

Độc lập kiểu McPherson

Hệ thống treo sau

1.6MT

●
●

●

●

Ghế sau gập 6:4

●

●

●

Gạt mưa điều chỉnh thời gian

●

●

●

17 inch

15 inch

SINH RA ĐỂ DẪ N ĐẦU
Elantra, sự khởi đầu mới
Hướng tới sự hoàn thiện, Elantra hoàn toàn mới mang đến những điều hơn cả
những gì bạn kì vọng. Trong một thế giới tràn ngập những mẫu sedan tương tự
nhau, thiết kế táo bạo đầy mạnh mẽ và thanh lịch của Elantra đã tạo ra một mẫu
xe hoàn toàn khác biệt trên thị trường. Hơn thế nữa, Elantra chính là sự lựa
chọn hoàn hảo bởi khả năng vận hành êm ái cũng như khả năng tiết kiệm nhiên
liệu ấn tượng và tiện nghi nội thất sang trọng.

Lịch sử Elantra

1Thế hệ thứ nhất (1990~1995)
2 Thế hệ thứ hai (1995~2000)
3

Thế hệ thứ ba (2000~2006)

4 Thế hệ thứ tư (2006~2010)

TINH TẾ Ở MỌI GÓC CẠNH
Ở bất cứ nơi đâu, vẻ mượt mà và tinh tế của Elantra cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vẻ đẹp
thực sự của Elantra được tạo nên bởi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết cùng với những vật liệu cao
cấp đặc trưng của gia đình Hyundai

Táp lô siêu sáng
Táp lô siêu sáng mang lại cảm giác công
nghệ sang trọng. Ánh sáng vừa phải với mắt
tạo cảm giác thoải mái khi lái xe.

Nội thất rộng rãi và phong cách đã chứng minh Hyundai là một chuyên gia về thiết
kế. Elantra mang đến không gian rộng rãi hơn, thoải mái hơn nhưng vẫn đảm bảo
khoang hành lý rộng lớn.
A

Hình ảnh minh họa và thực tế sẽ có thể có đôi chút khác biệt

B

MỘT HÌNH MẪ U CỦA THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
TIÊN ĐOÁN MỌI CHUYỂN ĐỘNG CỦA BẠN
Một số chi tiết xe trên hình ảnh có thể khác so với thực tế

C

MẪ U XE HÀNG ĐẦU

Sự thoải mái hàng đầu chính là điều mà Elantra mang lại cho khách hàng với không gian nội thất

D

Cửa gió hàng ghế sau
Hành khách ngồi hàng ghế sau sẽ cảm thấy
thoải mái và thông thoáng với hệ thống
thông gió phía sau

A. Nút bấm khởi động
Không còn mất thời gian để tìm chìa
khóa xe trong túi xách. Miễn là bạn
mang theo chìa khóa bên mình, Elantra
có thể dễ dàng khởi động với 1 nút bấm.
B. Điều khiển âm thanh trên vô lăng
Nút điều khiển âm thanh và radio được
tích hợp trên vô lăng giúp người lái
thuận tiện và an toàn hơn khi lái xe.
Người lái có thể điều chỉnh hệ thống âm
thanh mà vẫn có thể tập trung lái xe. An
toàn chính là điều mà Hyundai luôn mong
muốn mang đến cho khách hàng.

Bàn đạp
Bàn đạp chân ga dạng ống mang lại cảm giác
thoải mái hơn cho người lái.

C. Kết nối AUX, USB và iPod
Thế giới âm thanh trong tầm tay. Elantra
nhận kết nối USB, iPod và các thiết bị
phụ trợ.

rộng rãi hơn ở cả phía trên, nơi để chân và hai bên. Không gian nội thất thậm chí còn linh hoạt
hơn với hàng ghế sau có thể gập 6:4 giúp thuận tiện cho việc chuyên chở hành lý cồng kềnh.

Chỉ với 1 nút bấm, cửa sổ trời sẽ cho bạn tận hưởng
thiên nhiên với ánh nắng và không khí trong lành

D. Ghế lái chỉnh điện
Ghế lái điều chỉnh 10 hướng giúp bạn
chọn được vị trí phù hợp khi lái xe.

Điều hòa tự động
Hệ thống điều hòa tự đông đem lại sự tiện
nghi tối ưu cho người lái và hành khách.
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Động cơ được cải tiến với các vật liệu nhôm siêu nhẹ cùng với công nghệ D-CVVT giúp Elantra giảm lượng nhiên liệu và khí thải tối
đa trong khi làm tăng hiệu suất hoạt động. Bằng cách tận dụng tối đa hiệu quả nhiên liệu, động cơ mới mang đến khả năng tiết kiệm
nhiêu liệu hàng đầu và giảm chi phí vận hành
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TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HÀNG ĐẦU
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Động cơ 1.6MPI & 1.8MPI D-CVVT
Mục tiêu của Hyundai là trở thành hãng xe tiết kiệm nhiên liệu
hàng đầu thế giới và động cơ của Elantra là một minh chứng.
Động cơ Gamma 1.6L cho công suất cực đại 130ps tại 6.300
vòng/phút với momen xoắn cực đại 16.0 kg.m - Động cơ Nu 1.8L
cho công suất cực đại 150ps tại 6.500 vòng/phút với momen
xoắn cực đại 18.2 kg.m
A. Hệ thống kiểm soát hành trình
Giúp bạn tận hưởng trọn vẹn những chuyến đi nhờ vào tính năng
duy trì tốc độ của xe cố định theo ý muốn người lái.
B. Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp được phát triển đặc biệt cho dòng xe cỡ nhỏ,
tiếp tục chứng minh sự cải tiến trong vận hành của Hyundai giúp
Elantra vận hành êm ái hơn
C. Hộp số sàn 6 cấp
Hyundai cung cấp hộp số sàn 6 cấp đem lại cho Elantra sự vận hành
êm ái, tiết kiệm và mượt mà
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Phanh đĩa trước 15”
Phanh đĩa trước lớn 15" với khả năng
phanh vượt trội đảm bảo an toàn trong
mọi điều kiện lái xe

TRÊN CẢ SỰ AN TOÀN

Với mục tiêu xây dựng mẫu xe an toàn nhất, Hyundai đã phát triển một phương pháp mới tiến tiến hơn. Bắt đầu với
thép chịu lực cường độ cao, Hyundai đã tạo ra hơn 50 loại thép dành cho ô tô để chắc chắn các sản phẩm có thân xe
với độ bền tối đa mà vẫn đủ nhẹ để không tiêu hao nhiều nhiên liệu. Với giải thưởng về an toàn đã đạt được, Hyundai
cho phép bạn hoàn toàn tự tin khi lái xe.

Cảm biến lùi
Khi lùi xe, các cảm biến trên cản sau có
thể phát hiện các chướng ngại vật ngoài
tầm mắt trên đường và bật các tín hiệu
cảnh báo.

HYUNDAI HIỂU MỌI MONG MUỐN CỦA BẠN
Thép chịu lực cường độ cao
Thép chịu lực cường độ cao là 1 loại hợp kim thép đặc biệt hiệu suất cao được sử
dụng ở các khu vực đặc biệt quan trọng trên thân xe, giúp gia tăng an toàn khi xảy
ra va chạm.

Hệ thống túi khí
Hai túi khí phía trước đảm bảo an toàn
cho người lái trong các trường hợp xảy
ra va chạm.

Có đôi khi, bạn muốn thay đổi một vài thứ, Elantra có thể đáp ứng được mong muốn của bạn bởi
Elantra là chiếc xe của người lái. Thú vị và đầy phấn khích là một phần để miêu tả Elantra

TRANG BỊ elantra

Cụm đèn trước
Đèn pha vuốt ngược về phía sau tạo cảm
giác chiếu sáng thể thao và vẻ ngoài
thanh lịch

Tay nắm cửa mạ Crome
Được thiết kế tinh tế và tăng cường độ
bám khi đóng mở.

Điều khiển ánh sáng tự động
Khi lái xe, hệ thống điều khiển ánh sáng
tự động sẽ được bật/tắt khi hoàng hôn
hoặc bình minh. Đèn sẽ tự động tắt 30s
sau khi đỗ xe và khóa xe.

Tấm chắn nắng
Tấm chắn nắng được thiết kế thêm
gương trang điểm, tăng thêm tiện nghi
cho hành khách

Hệ thống âm thanh
Elantra cung cấp hệ thống kết nối tuyệt
vời với hầu hết các thiết bị âm nhạc cá
nhân.

Đèn hậu
Cụm đèn hậu được thiết kế đẹp không
chỉ mang lại vẻ ưa nhìn mà còn hiển thị
tối đa vào ban đêm, tăng khả năng an
toàn khi lái xe

Đèn báo rẽ dạng LED
Gương chiếu hậu thiết kế khí động học
phù hợp với đèn xi nhan dạng LED.

Tựa tay trung tâm
Tựa tay ghế trước có thể điều chỉnh tiến
lên hoặc lùi xuống đến vị trí thích hợp
với người lái

Bảng điều khiển cạnh cửa
Bao gồm các chức năng và nút bấm
thuận tiện với người lái

Đèn phanh trên cao
Sáng lâu hơn và an toàn hơn, tăng sự
nhận diện cho xe phía sau.

Cửa sổ điện an toàn
Cảm biến an toàn sẽ đảo hướng cửa sổ
điện khi phát hiện vật cản.

Cửa sổ trời an toàn
Cửa sổ trời chỉnh điện tránh các vật cản
với cảm biến an toàn

Ngăn để kính
Ngăn để kính thuận tiện trong tầm tay
giúp giữ kính không bị mất hoặc trầy
xước

Ngăn làm mát
Ngăn làm mát thuận tiện giúp bảo quản
đồ uống luôn mát lạnh

Ốp bậc lên xuống
Ốp bậc lên xuống làm tăng vẻ sang trọng
cho chiếc xe

