
Produktový sprievodca
i30 PD Fastback



Dizajn exteriéru

17’’ disky koliesUnikátny dizajn nárazníka, prednej masky a LED denných svetiel



i30 Fastback

• Cena od 15 890€

• Motorizácie: 1.0 T-GDi 88kW + 6MT
1.4 T-GDi 103kW + 6MT/7DCT
1.6 CRDi - začiatok produkcie 07.2018

• Disky kolies z ľahkých zliatin:

Comfort 16’’                   Family 17’’                    Style 18’’

• Pri voľbe „Style pack“ vozidlo nie je vybavené prednými sedadlami s nastaviteľnou dĺžkou 
sedáka a el. nastaviteľnou bedrovou opierkou spolujazdca (ktorými je vozidlo štandardne 
vybavené vo výbave Style)



Sedadlá



Interiér

Červené kožené čalúnenie sedadiel Merlot
• dostupné iba pre verziu i30 Fastback
• vždy v kombinácii so Style pack (1 500€)
• používať objednávací kód obsahujúci opciu „Merlot“



Stupne výbavy

COMFORT
Disky kolies z ľahkých zliatin
Rozmer pneumatík 205/55 R16
Dojazdové rezervné koleso
Predné hmlové svetlomety
Predné projektorové svetlomety so statickým
prisvecovaním zákrut
LED denné svetlá s funkciou parkovacích svetiel
ABS, ESC, HAC
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Systém pre aut. udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Kožený volant
Vyhrievanie predných sedadiel
Predná lakťová opierka
El. ovládanie predných a zadných okien
El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Manuálna klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Svetelný senzor
Zadné parkovacie senzory
Rádio s 5" monochromatickým displejom s RDS
AUX, USB, Bluetooth

FAMILY (COMFORT+ 1000€)
Disky kolies z ľahkých zliatin
Rozmer pneumatík 225/45 R17
Predná chrómová maska
Chrómová lišta na spodnej hrane okien
Kovové pedále
El. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Vyhrievaný veniec volantu
Posuvná predná lakťová opierka
Zadná lakťová opierka s držiakmi na nápoje
Otvor na lyže
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Prístrojová doska Supervision so 4,2" LCD
farebným displejom
Impulzné ovládanie okien
El. sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Automatická dvojzónová klimatizácia
Predné a zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
Rádio s 5" farebným LCD a RDS
AUX, USB, Bluetooth
Zadná parkovacia kamera

STYLE (FAMILY+ 2400€)
Disky kolies z ľahkých zliatin
Rozmer pneumatík 225/40 R18
Vonkajšie chrómové kľučky dverí
Predné FULL LED svetlomety so statickým
LED prisvecovaním zákrut
Zadné LED svetlá
Kolenný airbag vodiča
Elektronická parkovacia brzda
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti
Asistent sledovania dopravných značiek
El. nastaviteľná bedrová opierka spolujazdca
Predné sedadlá s nastaviteľnou dĺžkou sedáka
Polokožené čalúnenie sedadiel
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
Dažďový senzor
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Smart pack
Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD
AUX, USB, Bluetooth



Farby exteriéru

※ Dostupná iba pre i30 N

I30 PD Názov farby exteriér Kód farby Typ farby

1 Polar white PYW Pastelová (bez príplatku)

2 Phantom black PAE Perleťová (s príplatkom)

3 Platinum silver U3S Perleťová (s príplatkom)

4 Micron grey Z3G Metalická (s príplatkom)

5 White sand Y3Y Metalická (s príplatkom)

6 Fiery red PR2 Metalická (s príplatkom)

7 Stargazing blue SG5 Perleťová (s príplatkom)

8 Ara blue R3U Metalická (s príplatkom)

9 Engine red JHR Pastelová (bez príplatku)

10 Moon rock XN3 Metalická (s príplatkom)

11 Clean slate UB2 Metalická (s príplatkom)



Technické údaje

  Karoséria

 ROZMERY
  Celková dĺžka (mm)
  Celková šírka (mm)
  Celková výška (mm)
  Rázvor (mm)
  Rozchod vpredu (mm)
  Rozchod vzadu (mm)
  Polomer otáčania (m)
  Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
  Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212

 MOTOR
  Typ

  Zdvihový objem motora (cm3)
  Druh paliva
  Počet valcov
  Kompresný pomer
  Max.výkon (kW/k/ot/min)
  Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)
  Príprava zmesi
  Objem palivovej nádrže (l)

 PREVODOVKA & POHON
  Typ manuálna dvojspojková automatická
  Počet stupňov 6 7
  Počet náprav / poháňaných 2 / 1 - predná 2 / 1 - predná

 VÝKONY
  Max. rýchlosť (km/h) 208 203
  Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 9,2 9,5

 KAROSÉRIA
5-dverová

4 455

450 / 1 351
135
5,3

1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)
1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)

2 650

6
2 / 1 - predná

188
11,5

priame vstrekovanie priame vstrekovanie

manuálna

50

88 / 120 / 6 000 103 / 140 / 6 000
171 / 1 500-4 000 242 / 1 500-3 200

3 4
10:1 10:1

1 425
1 795

998 1 353
BA 95 B BA 95 B

1,0 T-GDi 1,4 T-GDi
zážihový radový zážihový radový


i10(IA)

		TECHNICKÉ ÚDAJE						i10

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,665

		Celková šírka (mm)		1,660

		Celková výška (mm)		1,500

		Rázvor (mm)		2,385

		Rozchod vpredu (mm)		1,467

		Rozchod vzadu (mm)		1,480

		Polomer otáčania (m)		4.78

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		149

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		252/1046

		MOTOR		1.0i 12V DOHC		1.0i 12V DOHC-LPG		1.0i 12V DOHC		1.2i 16V DOHC		1.2i 16V DOHC

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		998		998		1248		1248

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		3		3		3		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		48,5 / 66 / 5 500		49,3 / 67 / 6200		48,5 / 66 / 5 500		64 /87/ 6000		64 /87/ 6000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		95 / 3 500		90,2/ 3 500		95 / 3 500		120,6/4000		120,6/4000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)/[LPG]		40		40/[27,2]		40		40		40

		VÝKONY		5 MT		5 MT		4 AT		5 MT		4 AT

		Max. rýchlosť (km/h)		156		153		150		175		166

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		14.7		15.0		16.8		12.1		13.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3

		Cyklus                      - mestský (ISG)[LPG]		6 (5,6)		6,5/[8,3]		7.3		6.5		7.4

		- mimomestský (ISG)[LPG]		4		4,2/[5,4]		4.9		4.1		5.0

		- kombinovaný (ISG)[LPG]		4,7 (4,6)		5,1/[6,5]		5.8		4.9		5.9

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		108 (106)		116 [104]		134		114		139

		HMOTNOSTI		1.0i MT		1.0i MT-LPG		1.0i AT		1.2i MT		1.2i AT

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		933 - 1008		989 - 1051		952 - 1014		941 - 1029		961 - 1049

		Celková hmotnosť (kg)		1,420		1,470		1,440		1450		1455

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		60		60		60		60		60

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		PREVODOVKA

		Typ		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		175/65R14 , 185/55R15

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i-LPG

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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i10

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Nová i10

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,585

		Celková šírka (mm)		1,595

		Celková výška (mm)		1,540

		Rázvor (mm)		2,380

		Rozchod vpredu (mm)		1,400

		Rozchod vzadu (mm)		1,385

		Polomer otáčania (m)		4.74

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		149

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		225 / 925

		HMOTNOSTI		1.1i MT		1.1i AT		1.2i MT		1.2i AT

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná+75kg		1 055 - 1 141		1 085 - 1 155		1 060 - 1 146		1 090 - 1 160

		Celková hmotnosť (kg)		1,405		1,425		1410		1430

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		700		700		800		700

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		400		400		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		50		50		50		50

		MOTOR		1.1i 12V SOHC		1.1i 12V SOHC		1.2i 16V DOHC		1.2i 16V DOHC

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1086		1086		1248		1248

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		4		4		4		4

		Kompresný pomer		10,1:1		10,1:1		10,5:1		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		50,8 / 69 / 5 500		50,8 / 69 / 5 500		62,5 /85/ 6000		62,5 /85/ 6000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		99 / 4 500		99 / 4 500		120,6/4000		120,6/4000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		35		35		35		35

		VÝKONY		5 MT		4 AT		5 MT		4 AT

		Max. rýchlosť (km/h)		156		149		169		160

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		15.0		17.1		12.2		13.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3

		Cyklus                         - mestský		5.8		7.2		5.6		6.8

		- mimomestský		4.1		4.9		4.1		4.7

		- kombinovaný		4.7		5.8		4.6		5.5

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		110		134.0		108.0		129.0

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		PREVODOVKA

		Typ		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		155/70 R13, 165/60 R14, 175/60 R14, 175/50 R15

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		1.0i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		1.2i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Všetky benzínové motory sú vybavené elektronicky riadeným vstrekovaním paliva a trojcestným katalyzátorom.

		Všetky motory spĺňajú emisné limity EURO5.

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i10 (FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE						i10 F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,665

		Celková šírka (mm)		1,660

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		1,943

		Celková výška (mm)		1,500

		Rázvor (mm)		2,385

		Rozchod vpredu (mm)		1,467

		Rozchod vzadu (mm)		1,480

		Polomer otáčania (m)		4.78

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		149

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		252/1046

		HMOTNOSTI		1.0i MT		1.0i MT-LPG		1.0i AT		1.2i MT		1.2i AT

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		933 - 1008		989 - 1051		952 - 1014		941 - 1029		961 - 1049

		Celková hmotnosť (kg)		1,420		1,470		1,440		1450		1455

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		60		60		60		60		60

		MOTOR		1.0i 12V DOHC		1.0i 12V DOHC-LPG		1.0i 12V DOHC		1.2i 16V DOHC		1.2i 16V DOHC

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		998		998		1248		1248

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		3		3		3		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		48,5 / 66 / 5 500		49,3 / 67 / 6200		48,5 / 66 / 5 500		64 /87/ 6000		64 /87/ 6000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		95 / 3 500		90,2/ 3 500		95 / 3 500		120/4000		120/4000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)/[LPG]		40		40/[27,2]		40		40		40

		PREVODOVKA

		Typ		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická

		VÝKONY		5 MT		5 MT		4 AT		5 MT		4 AT

		Max. rýchlosť (km/h)		155		153		145		171		163

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		14.9		15.2		16.8		12.3		13.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3

		Cyklus                      - mestský (ISG)[LPG]		6 (5,6)		6,5/[8,3]		7.3		6.5		7.5

		- mimomestský (ISG)[LPG]		4		4,2/[5,4]		4.9		4.1		5.1

		- kombinovaný (ISG)[LPG]		4,7 (4,6)		5,1/[6,5]		5.8		4.9		6.0

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		108 (106)		116 [104]		134		114		139

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		175/65R14 , 185/55R15

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i-LPG

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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i20 (GB)

		TECHNICKÉ ÚDAJE										i20

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,035

		Celková šírka (mm)		1,734

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		1,880

		Celková výška (mm)		1474

		Rázvor (mm)		2,570

		Rozchod vpredu (mm)		1,520

		Rozchod vzadu (mm)		1,519

		Polomer otáčania (m)		5.1

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)

		MOTOR		1.25i		1.25i		1.0 T-GDi		1.0 T-GDi		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.1 CRDi DOHC 12V		1.4 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1248		1248		998		998		1368		1368		1120		1396

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		3		3		4		4		3		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10:1		10:1		10,5:1		10,5:1		16:1		16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		55 / 75 /5500		62 / 84 /6000		74 / 100 / 4500		88 / 120 / 6000		74 / 100 / 6000		74 / 100 / 5500		55 / 75 / 4 000		66 / 90 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		121,6 / 4 000		121,6 / 4 000		172 / 1 500 - 4 000		172 / 1 500 - 4 000		134,4 / 3 500		137 / 4 200		180 / 1 750-2 500		240 / 1 500-2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		160		170		188		190		184		170		159		175

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.6		13.1		10.7		10.2		11.6		13.2		16.0		12.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                    - mestský (so systémom ISG - R15)		6,6/152  (5,8/132)		6,6/152  (5,8/132)		5,7/130  (5,3/124)		6,0/138		7,2/165		9,2/212		4,9/126  (4,1/108)		4,9/129  (4,5/117)

		- mimomestský (so systémom ISG - R15)		4,2/97  (4,0/93)		4,2/97  (4,0/93)		3,9/89  (3,6/85)		4,1/95		4,6/105		5,3/122		3,4/90  (3,3/86)		3,5/93  (3,3/86)

		- kombinovaný (so systémom ISG R-15)		5,1/119  (4,7/109)		5,1/119  (4,7/109)		4,6/107  (4,3/99)		4,9/115		5,5/127		6,7/155		4,0/103  (3,6/94)		4,1/106  (3,7/97)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1040-1158		1040-1158		1065-1164		1070-1218		1060-1175		1079-1197		1143 - 1255		1165-1280

		Maximálna hmotnosť (kg)		1,580		1,580		1,600		1,640		1,600		1,620		1,680		1,690

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		910		910		1,000		1,100		1,000		800		800		1,100

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450		450		450		450		450		450		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ				hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies				nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies				spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné				kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné				bubnove(1,2i 55kW) / kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík				185/65 R15 , 195/55 R16

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i a 1,4i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel 1,1 CRDi a 1,4 CRDi

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i20

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i20

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,995

		Celková šírka (mm)		1,710

		Celková výška (mm)		1490

		Rázvor (mm)		2,525

		Rozchod vpredu (mm)		1,503

		Rozchod vzadu (mm)		1,501

		Polomer otáčania (m)		5.2

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		150

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		295 / 1060

		MOTOR		1.25 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.1 CRDi DOHC 12V		1.4 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1248		1396		1396		1120		1396

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		3		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		16:1		17:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		62 / 85 /6000		74 / 100 / 5500		74 / 100 / 5500		55 / 75 / 4 000		66 / 90 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		121 / 4 000		137 / 4 200		137 / 4 200		180 / 1 750-2 500		220 / 1 750-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		45		45		45		45		45

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		168		181		170		160		174

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.7		10.6		12.9		15.7		13.5

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		6,1/142  (5,6/130)		7,0/161  (6,1/142)		8,1/187		4,6/120  (4,2/109)		4,9/127  (4,0/106)

		- mimomestský (so systémom ISG)		4,2/98  (4,1/97)		4,2/99  (4,2/99)		4,8/113		3,4/87  (3,3/84)		3,6/94  (3,4/90)

		- kombinovaný (so systémom ISG)		4,9/114  (4,7/109)		5,2/122  (4,9/115)		6,0/140		3,8/99  (3,6/93)		4,1/106  (3,7/96)

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1045-1158		1103-1216		1131-1241		1155 - 1262		1190-1307

		Maximálna hmotnosť (kg)		1,515		1,565		1,565		1,635		1,650

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		850		1,000		800		800		1,100

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450		450		450		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/50 R16, 185/60 R15, 175/70 R14

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i20 Active

		TECHNICKÉ ÚDAJE						i20 Active

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,065

		Celková šírka (mm)		1,760

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		1,880

		Celková výška (mm)		1529

		Rázvor (mm)		2,570

		Rozchod vpredu (mm)		1,517

		Rozchod vzadu (mm)		1,519

		Polomer otáčania (m)		5.1

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		160

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)

		MOTOR		1.0 T-GDi		1.0 T-GDi		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		998		1368		1368		1396

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM

		Počet valcov		3		3		4		4		4

		Kompresný pomer		10:1		10:1		10,5:1		10,5:1		16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		74 / 100 / 4500		88 / 120 / 6000		74 / 100 / 6000		74 / 100 / 6000		66 / 90 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		172 / 1 500 - 4 000		172 / 1 500 - 4 000		134,4 / 3 500		134,4 / 3 500		240 / 1 500-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		176		183		178		162		170

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.9		10.4		11.9		13.6		12.3

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                    - mestský		5,9/136		6,2/143		7,4/172		9,0/209		5,3/140

		- mimomestský		4,1/94		4,5/104		4,7/110		5,4/126		3,8/100

		- kombinovaný		4,9/113		5,2/122		5,7/133		6,7/157		4,3/115

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1085-1181		1090-1235		1050-1195		1075-1220		1175-1295

		Maximálna hmotnosť (kg)		1,610		1,650		1,620		1,640		1,700

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,000		1,100		1,000		800		1,100

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450		450		450		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		185/65 R15 , 195/55 R16 , 205/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel 1,4 CRDi

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix20(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE						ix20 F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,100

		Celková šírka (mm)		1,765

		Celková výška (mm)		1600

		Rázvor (mm)		2,615

		Rozchod vpredu (mm) pneu 195/65/R15		1,553

		Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15		1,557

		Polomer otáčania (m)		5.21

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		156

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		440 / 1486

		MOTOR		1.4 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.4 CRDi DOHC 16V		1.6 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591		1591		1396		1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		16:1		17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		66 / 90 / 6 000		92 / 125 / 6 300		92 / 125 / 6 300		66 / 90 / 4 000		94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 5 000		156 / 4 200		156 / 4 200		240 / 1 500-2 500		260 / 1 500-3 000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		168		185		180		167		186

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.8		10.8		11.5		14.2		11.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                    - mestský so systémom ISG [bez ISG]		6,6/152		7,1/166		[8,6/200]		4,9/128		5,1/135

		- mimomestský so systémom ISG [bez ISG]		5,1/117		5,2/123		[5,2/121]		3,8/99		4,0/104

		- kombinovaný so systémom ISG [bez ISG]		5,6/130		5,9/139		[6,5/150]		4,2/110		4,4/115

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1253-1343		1255-1355		1297-1410		1345-1446		1356-1455

		Celková hmotnosť (kg)		1,710		1,710		1,780		1,800		1,810

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,300		1,100		1,300		1,300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		550		550		550		550		550

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix20

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix20

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,100

		Celková šírka (mm)		1,765

		Celková výška (mm)		1600

		Rázvor (mm)		2,615

		Rozchod vpredu (mm) pneu 195/65/R15		1,553

		Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15		1,557

		Polomer otáčania (m)		5.21

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		156

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		440 / 1486

		MOTOR		1.4 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.4 CRDi DOHC 16V		1.6 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591		1591		1396		1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		17:1		17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		66 / 90 / 6 000		92 / 125 / 6 300		92 / 125 / 6 300		66 / 90 / 4 000		94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 4 000		156 / 4 200		156 / 4 200		220 / 1 750-2 750		260 / 1 900-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		167		184		178		167		185

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12,9		10,9		12,2		14,5		11.2

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		7,2/167  (6,6/152)		7,4/173  (7,1/166)		8,3/196		5,0/132  (4,7/122)		5,7/148  (5,1/135)

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,3/124  (5,1/117)		5,7/133  (5,2/123)		5,5/130		4,2/111  (4,2/109)		4,2/111  (4,0/106)

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,0/140  (5,6/130)		6,4/148  (5,9/139)		6,5/154		4,5/119  (4,3/114)		4,7/125  (4,4/117)

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1253-1343		1255-1355		1269-1370		1345-1446		1356-1455

		Celková hmotnosť (kg)		1,710		1,710		1,730		1,800		1,810

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,300		1,100		1,300		1,300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		550		550		550		550		550

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: benzínové motory 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr; naftové motory 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Nová i30

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,300

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1 470 (1 465 so systémom ISG)

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		378 / 1316

		MOTOR		1.4i MPI CVVT		1.6i MPI D-CVVT				1.6i GDI				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,2 / 100 / 5 500		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 4 200		156 / 4 850				164,3 / 4 850				220 / 1 500-2 750		260 / 1 900-2 750				260 / 1 900-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická		6-stupňová manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická

		Počet stupňov		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		182		192		192		195		192		170		185		180		197		186

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.2		10.9		11.9		9.9		11.0		13.5		11.5		12.3		10.9		11.7

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		7,9/184 (7,2/167)		8,5/198 (7,8/180)		9,5/223		7,7/180 (6,4/149)		9,1/212		5,3/139 (4,7/125)		4,9/128 (4,1/109)		7,2/189		4,9/128 (4,1/109)		7,2/189

		- mimomestský (so systémom ISG)		4,9/114 (4,6/108)		5,0/115 (4,8/113)		5,2/122		4,6/107 (4,3/100)		5,3/125		3,5/92 (3,6/94)		3,7/98 (3,5/91)		4,5/118		3,7/98 (3,5/91)		4,5/118

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,0/139 (5,6/130)		6,3/146 (5,9/138)		6,8/159		5,7/134 (5,0/118)		6,7/157		4,1/109 (4,0/105)		4,1/109 (3,7/97)		5,5/145		4,1/109 (3,7/97)		5,5/145

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg (so systémom ISG)		1260-1381 (1260-1356)		1262-1386 (1262-1358)		1295-1419		1268-1399		1300-1431		1366-1470		1365-1495 (1365-1461)		1385-1515		1365-1495		1385-1515

		Celková hmotnosť (kg)		1820 (1720)		1820 (1720)		1,850		1820 (1720)		1,850		1,820		1920 (1810)		1,940		1920 (1810)		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,300		1,500		1,500		1,400		1,500		1,400

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30(PD)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,340

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková výška (mm)		1,455

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,039

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		395 / 1 301

		MOTOR		1,4 MPi		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi				1,6 CRDi LP		1,6 CRDi SP				1,6 CRDi HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 368		998				1 353				1 582		1 582				1 582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		3				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10:1				10:1				16:1		16:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 000				103 / 140 / 6 000				70 / 95 / 4 000		81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134 / 4 000		171 / 1 500-4 000				242 / 1 500-3 200				280 / 1 500-2 000		280 / 1 500-2 500		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		priame vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna				manuálna		dvojspojková		manuálna		manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6				6		7		6		6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		183		190				210		205		186		190		190		200		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.6		11.1				8.9		9.2		12.2		11.0		11.2		10.2		10.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský R15 (R16/R17) s ISG		6,6(6,8)/152(157)		5,6(5,8)/129(133)				6,3(6,6)/144(150)		6,2(6,4)/142(145)		4,0(4,1)/103(106)		4,1(4,2)/105(110)		4,4(4,4)/115(116)		(4,3)/(113)		(4,4)/(116)

		- mimomestský R15 (R16/R17) s ISG		4,8(4,9)/111(115)		4,4(4,6)/102(105)				4,5(4,8)/102(109)		4,7(5,0)/108(114)		3,5(3,6)/90(94)		3,5(3,6)/90(94)		3,8(3,9)/100(104)		(3,7)/(96)		(3,9)/(104)

		- kombinovaný R15 (R16/R17) s ISG		5,4(5,6)/126(130)		4,9(5,0)/112(115)				5,2(5,4)/117(124)		5,2(5,5)/120(125)		3,6(3,8)/95(98)		3,7(3,8)/96(99)		4,0(4,1)/105(109)		(3,9)/(102)		(4,1)/(109)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 169 - 1 316		1 194 - 1 342				1 204 - 1 352		1 240 - 1 388		1 263 - 1 411		1 263 - 1 411		1 293 - 1 441		1 263 - 1 411		1 293 - 1 441

		Celková hmotnosť (kg)		1,760		1,800				1,820		1,850		1,860		1,860		1,900		1,860		1,900

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,200				1,400		1,400		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4 MPi

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30 N

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30 N

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY		N		N Performance

		Celková dĺžka (mm)		4,335

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,039

		Celková výška (mm)		1,451		1,447

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1,557		1,556

		Rozchod vzadu (mm)		1,566		1,564

		Polomer otáčania (m)		5.8

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		136		132

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky		395 / 1 301		381 / 1 287

		MOTOR		2.0 T-GDi N		2.0 T-GDi N Performance

		Typ		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1,998		1,998

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		4		4

		Kompresný pomer		9,5:1		9,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		184 / 250 / 6 000		202 / 275 / 6 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		353 / 1 450 - 4 000		353 / 1 450 - 4 700

		Max.krútiaci moment - Overboost (Nm/ot/min)		378 / 1 750 - 3 500		378 / 1 750 - 4 200

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50

		PREVODOVKA A POHON

		Typ		6-stupňová manuálna

		Pohon		4x2

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		250		250

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		6.4		6.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                      - mestský		9.5		9.7

		- mimomestský		5.5		5.7

		- kombinovaný		7.0		7.1

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		159		163

		HMOTNOSTI		N		N Performance

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 400 - 1 480		1 429 - 1 509

		Celková hmotnosť (kg)		1,950		1,950

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,600		1,600

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		700		700

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		225/40R18		235/35R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		10 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skor

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30(PD) Fastback

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30 fastback

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,455

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková výška (mm)		1,425

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		135

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		450 / 1 351		395 / 1 301		395 / 1 301		395 / 1 301

		MOTOR		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi

		Typ		zážihový radový				zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998				1 353

		Druh paliva		BA 95 B				BA 95 B

		Počet valcov		3				4

		Kompresný pomer		10:1				10:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		88 / 120 / 6 000				103 / 140 / 6 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		171 / 1 500-4 000				242 / 1 500-3 200

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie				priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna				manuálna		dvojspojková automatická

		Počet stupňov		6				6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		188				208		203

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.5				9.2		9.5

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi

		Cyklus                    - mestský R16 (R17/R18) s ISG		6,0/140				6,7(6,9)/155(160)		6,3(6,4)/145(149)

		- mimomestský R16 (R17/R18) s ISG		4,6/108				4,9(5,1)/114(118)		4,9(5,1)/114(119)

		- kombinovaný R16 (R17/R18) s ISG		5,2/120				5,5(5,7)/129(134)		5,4(5,6)/125(129)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 242 - 1 385				1 255 - 1 409		1 287 - 1 439

		Celková hmotnosť (kg)		1,820				1,840		1,860

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200				1,400		1,400

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18





i30(PD) Kombi

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30 kombi

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverové kombi

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,585

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,039

		Celková výška (mm)		1,475

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		602 / 1 650

		MOTOR		1,4 MPi		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi				1,6 CRDi LP		1,6 CRDi SP				1,6 CRDi HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový						vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 368		998				1 353						1 582				1 582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B						NM				NM

		Počet valcov		4		3				4						4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10:1				10:1						16:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 000				103 / 140 / 6 000						81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134 / 4 000		171 / 1 500-4 000				242 / 1 500-3 200						280 / 1 500-2 500		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		priame vstrekovanie				priame vstrekovanie						Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna				manuálna		dvojspojková				manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6				6		7				6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		181		188				208		203				188		188		198		198

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.9		11.4				9.2		9.5				11.3		11.5		10.5		10.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský R15 (R16/R17) s ISG		6,9(7,0)/160(163)		5,9(6,0)/137(140)				6,6(6,7)/153(156)		6,2(6,4)/142(145)				4,1(4,2)/105(110)		4,6(4,7)/119(121)		(4,3)/(113)		(4,7)/(121)

		- mimomestský R15 (R16/R17) s ISG		4,9(5,1)/115(120)		4,4(4,6)/102(108)				4,6(4,8)/107(112)		4,7(5,0)/108(114)				3,5(3,6)/90(94)		3,9(4,1)/102(107)		(3,7)/(96)		(4,1)/(107)

		- kombinovaný R15 (R16/R17) s ISG		5,6(5,8)/131(136)		4,9(5,2)/115(120)				5,3(5,5)/124(129)		5,2(5,5)/120(125)				3,7(3,8)/96(99)		4,2(4,3)/108(112)		(3,9)/(102)		(4,3)/(112)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 210 - 1 372		1 245 - 1 408				1 262 - 1 425		1 294 - 1 457				1 310 - 1 473		1 340 - 1 503		1 310 - 1 473		1 340 - 1 503

		Celková hmotnosť (kg)		1,800		1,840				1,850		1,880				1,900		1,940		1,900		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,200				1,400		1,400				1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4 MPi

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE												i30 F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,300

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1 470 (1 465 so systémom ISG)

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140 (135 so systémom iSG)

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		378 / 1316

		MOTOR		1.4i MPI D-CVVT		1.6i MPI D-CVVT				1.6i GDi				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1368		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,6 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134,4 / 3 500		156 / 4 850				164,3 / 4 850				240 / 1 500-2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		dvojspojková		6-stupňová manuálna		manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6		6		6		7		6		6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		183		192		192		195		195		173		190		185		197		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.7		10.9		11.9		9.9		10.7		13.5		11.1		11.8		10.2		10.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)[R16+ISG]		7,8/181 (7,1/164)[7,5/172]		8,3/192		9,0/209		7,7/180 [6,7/156)		7,2/167		5,1/133		4,7/123 (4,2/109)[4,2/110]		5,1/133 (4,4/115)		4,7/123 (4,4/116)		5,1/133 (4,4/115)

		- mimomestský (so systémom ISG)[R16+ISG]		4,9/114 (4,7/110)[4,9/113]		5,1/118		5,5/129		4,6/107 [4,4/103]		4,9/114		3,7/96		3,6/94 (3,4/89)[3,5/92]		4,0/105 (3,7/97)		3,6/94 (3,6/93)		4,0/105 (3,7/97)

		- kombinovaný (so systémom ISG)[R16+ISG]		6,0/138 (5,6/129)[5,8/135]		6,3/145		6,8/158		5,7/134 [5,3/123]		5,7/132		4,2/109		4,0/104 (3,6/94)[3,8/99]		4,4/115 (3,9/103)		4,0/104 (3,9/102)		4,4/115 (3,9/103)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1179-1314		1189-1335		1223-1362		1196-1342		1230-1376		1282-1411		1289-1429		1316-1456		1289-1429		1316-1456

		Celková hmotnosť (kg)		1820 (1720)		1820 (1720)		1,850		1820 (1720)		1,850		1,910		1920 (1810)		1,940		1920 (1810)		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,400		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30Turbo

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i30 Turbo

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový hatchback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,300

		Celková šírka (mm)		1,780		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1470		1385		1385		1385

		Rázvor (mm)		2,650		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,553

		Rozchod vzadu (mm)		1,545

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l)		378/1316

		MOTOR		1,6 T-GDi

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		9,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		137 / 186 / 5 500

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		265 / 1 500 - 4 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2/1

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		219

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		8.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		9.6

		- mimomestský		6.0

		- kombinovaný		7.3

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		169

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 292-1 394

		Celková hmotnosť (kg)		1,920

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - predná náprava / zadná náprava		225/40 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: Každých 15 000km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30 kombi

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Nová i30 kombi

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverové kombi

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,485

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1500

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		528 / 1642

		MOTOR		1.4i MPI CVVT		1.6i MPI CVVT				1.6i GDI				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,2 / 100 / 5 500		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 4 200		156 / 4 850				164,3 / 4 850				220 / 1 500-2 750		260 / 1 900-2 750				260 / 1 900-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická		6-stupňová manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická

		Počet stupňov		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		180		190		190		192		190		170		185		180		193		185

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.5		11.2		12.3		10.2		11.3		13.9		11.8		12.7		11.2		12.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		8,6/191 (7,6/172)		8,7/196 (8,3/185)		9,5/224		8,1/188 (7,3/166)		9,4/215		5,4/140 (5,0/129)		5,1/136 (5,0/129)		7,5/197		5,1/136 (5,0/129)		7,5/197

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,3/118 (5,2/115)		5,4/123 (5,3/120)		5,4/126		5,1/112 (4,9/109)		5,5/128		3,9/99 (3,8/98)		3,9/101 (3,8/100)		4,6/121		3,9/101 (3,8/100)		4,6/121

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,5/145 (6,1/136)		6,6/150 (6,4/144)		6,9/162		6,2/140 (5,8/130)		6,8/160		4,4/113 (4,2/109)		4,3/113 (4,2/110)		5,6/149		4,3/113 (4,2/110)		5,6/149

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1288-1421		1290-1425		1324-1455		1298-1441		1330-1469		1397-1530		1401-1542		1423-1578		1401-1542		1423-1578

		Celková hmotnosť (kg)		1,820		1,820		1,850		1,820		1,850		1,910		1,920		1,940		1,920		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,300		1,500		1,500		1,400		1,500		1,400

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30 kombi(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE										i30 kombi F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverové kombi

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,485

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1500 (1495 s ISG)

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		528 / 1642

		MOTOR		1.4i MPI D-CVVT		1.6i MPI D-CVVT				1.6i GDI				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1368		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,6 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134,4 / 3 500		156 / 4 850				164,3 / 4 850				240 / 1 500-2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		dvojspojková		6-stupňová manuálna		manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6		6		6		7		6		6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		181		190		190		192		193		172		188		185		194		197

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.0		11.2		12.3		10.2		11.0		13.9		11.5		12.2		10.5		10.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)		7,8/181 (7,1/164)[7,5/172]		8,7/196		9,0/209		8,1/188 [7,4/171]		7,2/167		5,1/133		4,7/123[4,4/116]		5,1/133[4,6/122]		4,7/123[4,4/116]		5,1/133[4,6/122]

		- mimomestský (so systémom ISG)		4,9/114 (4,7/110)[4,9/113]		5,4/123		5,5/129		5,1/112 [5,0/111]		4,9/114		3,7/96		3,6/94[3,6/93]		4,0/105[3,9/103]		3,6/94[3,6/93]		4,0/105[3,9/103]

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,0/138 (5,6/129)[5,8/135]		6,6/150		6,8/158		6,2/140 [5,9/133]		5,7/132		4,2/109		4,0/104[3,9/102]		4,4/115[4,2/109]		4,0/104[3,9/102]		4,4/115[4,2/109]

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1203-1353		1213-1373		1246-1400		1219-1380		1254-1415		1307-1451		1313-1469		1340-1496		1313-1469		1340-1496

		Celková hmotnosť (kg)		1,820		1,820		1,850		1,820		1,850		1,910		1,920		1,940		1,920		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,400		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Elantra (AD)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Elantra

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,570

		Celková šírka (mm)		1,800

		Celková výška (mm)		1,450

		Rázvor (mm)		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,563

		Rozchod vzadu (mm)		1,572

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		150

		Batožinový priestor (l) - VDA		458

		MOTOR		1,6i				1,6 CRDi

		Typ		zážihový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591				1582

		Druh paliva		BA 95 B				NM

		Počet valcov		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		94 / 128 / 6 300				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		155 / 4 850				260 / 1 500 - 3 500		300 / 1 750 - 2 500

		Príprava zmesi		Viacbodové vstrekovanie				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		200		195		194		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.1		11.6		10.5		11.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)		8,9/207		9,5/221		5,7/151		(4,7/124)

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,2/121		5,4/126		3,8/99		(3,8/99)

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,6/153		6,9/161		4,5/118		(4,1/109)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1295-1390		1325-1420		1390-1478		1420-1508

		Celková hmotnosť (kg)		1,770		1,800		1,870		1,900

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300		300		300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300		300		300

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Elantra

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Elantra

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,550		4,530

		Celková šírka (mm)		1,775

		Celková výška (mm)		1445		1445

		Rázvor (mm)		2,700		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,563		1,563

		Rozchod vzadu (mm)		1,576		1,576

		Polomer otáčania (m)		5.3		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		150		150

		Batožinový priestor (l) - VDA		485		485

		MOTOR		1,6 D-CVVT

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		97 / 132 / 6 300

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		158 / 4 850

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		200		195

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.1		11.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský		8,7/200		9,7/225

		- mimomestský		5,2/120		5,6/131

		- kombinovaný		6,5/149		7,1/165

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1184-1268		1217-1301

		Celková hmotnosť (kg)		1,770		1,800

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Veloster

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Veloster		Veloster Turbo

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 4-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,220		4,250

		Celková šírka (mm)		1,790		1,805

		Celková výška (mm)		1399		1399

		Rázvor (mm)		2,650		2,650

		Rozchod vpredu (mm) pneu 215/45 R17 / 215/40 R18		1561 / 1557		1557

		Rozchod vzadu (mm) pneu 215/45 R17 / 215/40 R18		1574 / 1570		1,570

		Polomer otáčania (m)		5.2		5.2

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		143		143

		Batožinový priestor (l) - VDA		320		320

		MOTOR		1,6 GDI		1,6 GDI

		Typ		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1591

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		4		5

		Kompresný pomer		11:1		9,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		103 / 140 / 6 300		137 / 186 / 5 500

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		167 / 4 850		265 / 1 500 - 4 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		201		214

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9.7		8.4

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		8,1/190 (7,1/165)		9.3

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,3/124 (5,3/124)		5.5

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,5/148 (5,9/137)		6,9 /157

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 260 - 1 311		1 255 - 1 313

		Celková hmotnosť (kg)		1,700		1,750

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/45 R17, 215/40 R18		215/40 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





IONIQ HEV

		TECHNICKÉ ÚDAJE		IONIQ HEV

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový liftback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,470

		Celková šírka (mm)		1,820		1,865		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,045		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1,460		1,865		1,865		1,865

		Rázvor (mm)		2,700		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm) (17")		1 563 (1 549)

		Rozchod vzadu (mm) (17")		1 577 (1 563)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) VDA V213		550 / 1505

		MOTOR		1,6 GDi

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1580

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		13,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		77 / 105 / 5 700

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		147 / 4 000

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie do valcov

		Objem palivovej nádrže (l)		45

		ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

		Typ		synchrónny s permanentným magnetom

		Max.výkon (kW)		32

		Max.krútiaci moment (Nm)		170

		Typ batérie		Li-Ion polymer

		Kapacita batérie (kWh)		1,56

		Napatie batérie (V)		240

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová dvojspojková

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1

		CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

		Max.výkon (kW/k)		104 / 141

		Max.krútiaci moment (Nm)		265

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		185

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) (17")		10,8 (11,1)

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                      - mestský (17")		3,4 (3,9)

		- mimomestský  (17")		3,6 (3,9)

		- kombinovaný  (17")		3,4 (3,9)

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus (17")		79 (92)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 370 - 1 477

		Celková hmotnosť (kg)		1,870

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - 15" / 17"		195/65 R15 / 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

		Servisný interval:

		15 000 km  alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





IONIQ PHEV

		TECHNICKÉ ÚDAJE		IONIQ PHEV

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový liftback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,470

		Celková šírka (mm)		1,820		1,865		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,045		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1,460		1,865		1,865		1,865

		Rázvor (mm)		2,700		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm) (17")		1,555

		Rozchod vzadu (mm) (17")		1,569

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) VDA V213		446 / 1401

		MOTOR		1,6 GDi

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1580

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		13,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		77 / 105 / 5 700

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		147 / 4 000

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie do valcov

		Objem palivovej nádrže (l)		43

		ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

		Typ		synchrónny s permanentným magnetom

		Max.výkon (kW)		45

		Max.krútiaci moment (Nm)		170

		Typ batérie		Li-Ion polymer

		Kapacita batérie (kWh)		8,9

		Napatie batérie (V)		360

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová dvojspojková

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1

		CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

		Max.výkon (kW/k)		104 / 141

		Max.krútiaci moment (Nm)		265

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		178

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) (17")		10,6

		Dojazda na batériu (km)		63

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Kombinovaný cyklus		1.1

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		26

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 495 - 1 550

		Celková hmotnosť (kg)		1,970

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/55 R16

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

		Servisný interval:

		15 000 km  alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





IONIQ BEV

		TECHNICKÉ ÚDAJE		IONIQ BEV

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový liftback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,470

		Celková šírka (mm)		1,820		1,865		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,045		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1,450		1,865		1,865		1,865

		Rázvor (mm)		2,700		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,555

		Rozchod vzadu (mm)		1,564

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) VDA V213		455 / 1410

		ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

		Typ		synchrónny s permanentným magnetom

		Max.výkon (kW)		88

		Max.krútiaci moment (Nm)		295

		Typ batérie		Li-Ion polymer

		Kapacita batérie (kWh)		28

		Napatie batérie (V)		360

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		jednostupňová redukčná

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1

		PALUBNÁ NABÍJAČKA

		Max. kapacita (kW)		6,6

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		165

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9,9

		Dojazd (km)		280

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		0

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 420 - 1 475

		Celková hmotnosť (kg)		1,880

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - 16"		205/55 R16

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

		Servisný interval:

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 sedan(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i40 sedan F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,745

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,093

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) podľa VDA 211/212		525

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM

		Počet valcov		4		4				4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				15,7:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		121 / 165 / 6 200				104 / 141 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		204 / 4 700				340 / 1 750-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		197		212		208		203		203

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		9.8		10.6		10.3		10.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,4/218 [9,7/227]		10,2/237 [10,4/242]		5,3/140 (4,8/126) [5,9/154]		5,7/150 (5,4/140) [5,9/156]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,8/134 [6,2/144]		5,8/136 [5,9/137]		4,2/108 (4,1/107) [4,4/116]		4,5/117 (4,5/117) [4,6/121]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		7,1/165 [7,5/175]		7,4/173 [7,5/176]		4,6/120 (4,3/114) [4,9/130]		4,9/129 (4,8/125) [5,1/134]

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 453-1 534		1 449-1 580		1 468-1 599		1 507-1 644		1 524-1 661

		Celková hmotnosť (kg)		1,980		2,020		2,040		2,090		2,100

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 sedan

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i40

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,740

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) podľa VDA 211/212		525

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi		1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685		1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM		NM

		Počet valcov		4		4				4		4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				17:1		17:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		131 / 178 / 6 500				85 / 115 / 4 000		100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		214 / 4 700				260 / 1 250-2 750		325 / 2 000-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		197		212		209		192		201		197

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		9.5		10.0		12.3		10.3		11.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,0/209 [9,4]		10,4/243 [10,5]		5,5/144 (5,3/138) [6,0]		5,5/144 (5,3/138) [5,9]		7,2/190 [7,6]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,6/130 [5,9]		5,9/137 [6,1]		4,2/110 (3,7/99) [4,4]		4,3/113 (4,1/108) [4,6]		4,8/126 [5,1]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		6,8/159 [7,5/169]		7,5/176 [7,7/179]		4,6/122 (4,3/113) [5,0/131]		4,7/124 (4,5/119) [5,1/134]		5,6/149 [6,0/159]

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 453-1 534		1 498-1 617		1 519-1 638		1 554-1 688		1 563-1 697		1 582-1 701

		Celková hmotnosť (kg)		1,980		2,000		2,030		2,080		2,080		2,150

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 kombi(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i40 kombi F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,775

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,093

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) podľa VDA 211/212		553/1719

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM

		Počet valcov		4		4				4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				15,7:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		121 / 164 / 6 200				104 / 141 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		203 / 4 700				340 / 1 750-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		197		210		205		200		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		9.9		10.8		10.5		11.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,4/218 [9,7/227]		10,2/237 [10,4/242]		5,3/140 (4,8/126) [5,9/154]		5,7/150 (5,1/133) [5,9/156]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,8/134 [6,2/144]		5,8/136 [5,9/137]		4,2/108 (4,1/107) [4,4/116]		4,5/117 (4,3/113) [4,6/121]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		7,1/165 [7,5/175]		7,4/173 [7,5/176]		4,6/120 (4,3/114) [4,9/130]		4,9/129 (4,6/120) [5,1/134]

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 453-1 534		1 466-1 613		1 483-1 630		1 524-1 677		1 539-1 692

		Celková hmotnosť (kg)		1,980		2,060		2,080		2,130		2,150

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 wagon

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i40

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová kombi, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,770

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		553 / 1719

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi		1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685		1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM		NM

		Počet valcov		4		4				4		4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				17:1		17:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		130 / 177 / 6 500				85 / 115 / 4 000		100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		213 / 4 700				260 / 1 250-2 750		325 / 2 000-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		195		210		200		190		198		190

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.6		9.7		10.8		12.9		10.6		12.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,0/209 [9,4]		10,4/243 [10,5]		5,5/144 (5,3/138) [6,0]		5,5/144 (5,3/138) [5,9]		7,2/190 [7,6]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,6/130 [5,9]		5,9/137 [6,1]		4,2/110 (3,7/99) [4,4]		4,3/113 (4,1/108) [4,6]		4,8/126 [5,1]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		6,8/159 [7,5/169]		7,5/176 [7,7/179]		4,6/122 (4,3/113) [5,0/131]		4,7/124 (4,5/119) [5,1/134]		5,6/149 [6,0/159]

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 470-1 609		1 495-1 649		1 516-1 670		1 560-1 713		1 570-1 723		1 589-1 734

		Celková hmotnosť (kg)		2,030		2,050		2,080		2,120		2,120		2,150

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Genesis

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Genesis

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverový sedan

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,990

		Celková šírka (mm)		1,890		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,104		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1480		1385		1385

		Rázvor (mm)		3,010		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,620

		Rozchod vzadu (mm)		1,633

		Polomer otáčania (m)		5.7

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		130

		Batožinový priestor (l)		493

		MOTOR		3.8 V6 GDi

		Typ		zážihový vidlicový

		Zdvihový objem motora (cm3)		3778

		Druh paliva

		Počet valcov		6

		Kompresný pomer		11,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		232 / 315 / 6 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		397 / 5 000

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie do valcov

		Objem palivovej nádrže (l)		77

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		8-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 2 - 4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		240

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		6.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                      - mestský		16.2

		- mimomestský		8.9

		- kombinovaný		11.8

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		278

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1980-2075

		Celková hmotnosť (kg)		2,520

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové s vnútorným chladením

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - predná náprava / zadná náprava		245/40 R19 / 275/35 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Genesis Coupe

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Genesis Coupe

		KAROSÉRIA

		Karoséria		2-dverová coupe

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,630

		Celková šírka (mm)		1,865		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1385		1385		1385		1385

		Rázvor (mm)		2,820		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,599

		Rozchod vzadu (mm)		1,615

		Polomer otáčania (m)		5.7

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		129

		Batožinový priestor (l)		332

		MOTOR		2.0 Turbo				3.8 V6

		Typ		zážihový radový preplňovaný turbodúchadlom				zážihový vidlicový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1998				3778

		Druh paliva		BA 95 B				BA 95 B

		Počet valcov		4				6

		Kompresný pomer		9,4:1				10,4:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		154 / 210 / 6 000				223 / 303 / 6 300

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		299 / 2 000				361 / 4 700

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie				viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		65				65

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		5-stupňová utomatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		223		224		240		240

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		8.0		8.3		6.4		6.3

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		12.7		13.1		15.0		14.8

		- mimomestský		7.2		7.4		7.6		7.0

		- kombinovaný		9.2		9.6		10.3		9.9

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		220		224		246		235

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1570-1620		1600-1652		1613-1662		1615-1664

		Celková hmotnosť (kg)		1,920		1,920		1,930		1,930

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - predná náprava / zadná náprava		225/40 R19 / 245/40 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Kona

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Kona

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,165

		Celková šírka (mm)		1,800

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,070

		Celková výška (mm)		1 550 / 1 565 - vrátane strešných ližín

		Rázvor (mm)		2,600

		Rozchod vpredu (mm) R16 / R17 / R18		1 575 / 1 563 / 1 559

		Rozchod vzadu (mm) R16 / R17 / R18		1 584 / 1 572 / 1 568

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		2WD- 171 / 4WD - 177,5

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky		361 / 1 143

		MOTOR		1.0 T-GDi		1.6 T-GDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		1,591

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		3		4

		Kompresný pomer		10:1		10:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		88 / 120 / 6 000		130 / 177 / 5 500

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		172 / 1 500 - 4 000		265 / 1 500 - 4 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50

		PREVODOVKA A POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická

		Pohon		4x2		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		181		205

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.0		7.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                      - mestský R16 (R17/R18)		6,0 (6,3)		(8,0)

		- mimomestský R16 (R17/R18)		4,7 (5,0)		(6,0)

		- kombinovaný R16 (R17/R18)		5,2 (5,4)		(6,7)

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus R16 (R17/R18)		117 (125)		153

		HMOTNOSTI		1.0 T-GDi 2WD M/T		1.6 T-GDi 4WD 7DCT

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 233 - 1 350		1 401 - 1 496

		Celková hmotnosť (kg)		1,775		1,910

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,250

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		600

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		polonezávislá - torzná priečka		nezávislé zavesenie - multilink

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60R16, 215/55R17, 235/45R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Tucson

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Tucson

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová samonosná

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,475

		Celková šírka (mm)		1,850

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,065

		Celková výška (mm)		1655/1660 - vr. strešných lyžín

		Rázvor (mm)		2,670

		Rozchod vpredu (mm) R17 / R19		1 608  / 1 604

		Rozchod vzadu (mm)R17 / R19		1 620  / 1 615

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		172

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA		513(lepiaca sada)488(plnohodnotna rezerva/1503 a 1478

		MOTOR		1.6 GDI		1.6 T-GDi						1.7CRDi VGT				2.0CRDi VGT

		Typ		zážihový radový		zážihový radový						vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1591				2656		1685				1995

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B						NM				NM

		Počet valcov		4		4						4				4

		Kompresný pomer		11:1		10:1						15,7:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		97/132/6300		130/177/5500				127/173/6000		85/115/4000		104/141/4000		100/136/4000				136/185/4000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		160,8/4 850		265/1 500-4 500				250/4000		(280/1 250 - 2 750)		(340/1 750 - 2 500)		373/1 500-2 500				400/1 750-2 750

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie						Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		62

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna				7-stupňová dvojspojková automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x2		4x4				4x4		4x2		4x2		4x4		4x4		4x4		4x4

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		182		202				201		176		185		184		184		201		201

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.5		9.5				9.1		13.7		11.5		10.9		12.0		9.9		9.5

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) ** - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                      - mestský		7.9		10.0				9.2		5.4		5.4		6.0		7.4		7,1		8.0

		- mimomestský		5.4		6.2				6.5		4.1		4.7		4.8		5.4		5.2		5.6

		- kombinovaný		6,3/147		7,6/177				7,5/175		4,6/119		4,9/129		5,2/139		6,1/160		5,9/154		6,5/170

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1379 - 1494		1508 - 1669				1534 - 1695		1425 - 1570		1470 - 1623		1587 - 1751		1615 - 1779		1587 - 1715		1615 - 1779

		Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1,895		2,170				2,190		2,000		2,085		2,250		2,250		2,250		2,250

		Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,400		1,900				1,600		1,400		1,600		2,200		1,900		2,200		1,900

		Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		650		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		NÁPRAVY

		Predná		nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadná		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16, 225/60 R17, 245/45 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 2 roky - čo nastane skôr (okrem 1,6 T-GDi 15 000 km alebo 1 rok - čo nastane skôr)

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix35FL

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix35 Facelift

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová samonosná

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,410

		Celková šírka (mm)		1,820

		Celková výška (mm)		1660/1670 - vr. strešných lyžín

		Rázvor (mm)		2,640

		Rozchod vpredu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1591  / 1585

		Rozchod vzadu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1592  / 1586

		Polomer otáčania (m)		5.29

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		170

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA		465/1436

		MOTOR		1.6 GDI  DOHC		2.0 GDI DOHC						1.7CRDi VGT		2.0CRDi VGT

		Typ		zážihový radový		zážihový radový						vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1999				2656		1685		1995

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B						Diesel		NM

		Počet valcov		4		4						4		4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1						17,0:1		16,5:1				16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99/135/6300		122/166/6200				127/173/6000		85/115/4000		100/136/4000				135/184/4000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164/4 850		205/4000				250/4000		260/1250 - 2750		320/1250-2750 (373/2000-2500)*				383/1800-2500 (392/1800-2500)*

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie						Common Rail		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		58

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna				6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x2		4x4				4x4		4x2		4x4		4x4		4x4		4x4

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		178		195				180		173		181		182		194		195

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.1		10.7				11.0		12.4		11.3		12.1		9.8		9.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) ** - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		8.2		10.6				11.2		6.3		6.9		8.6		7,5		8.8

		- mimomestský		6.0		6.5				6.6		4.8		4.7		5.8		5.1		5.8

		- kombinovaný		6,8/158		8,0/186				8,3/193		5,3/139		5,5/145		6,8/179		6,0/157		6,9/182

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1305 - 1427		1450 - 1561				1469 - 1580		1490 - 1612		1525 - 1679		1601 - 1712		1525 - 1679		1601 - 1712

		Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1830		2030				2030		1940		2,140		2140		2140		2140

		Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,900				1,600		1,200		2,000		1,600		2,000		1,600

		Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		NÁPRAVY

		Predná		nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadná		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18

		* hodnota pre automatickú prevodovku

		** hodnoty pre rozmer pneu 215/70 R16 alebo 225/60 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix35

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová samonosná

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,410

		Celková šírka (mm)		1,820

		Celková výška (mm)		1660/1670 - vr. strešných lyžín

		Rázvor (mm)		2,640

		Rozchod vpredu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1591  / 1585

		Rozchod vzadu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1592  / 1586

		Polomer otáčania (m)		5.29

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		170

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA		465/1436

		MOTOR		1.6 GDI  DOHC		2.0i DOHC D-CVVT VIS						1.7CRDi VGT		2.0CRDi VGT

		Typ		zážihový radový		zážihový radový						vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1998				2656		1685		1995

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B						Diesel		NM

		Počet valcov		4		4						4		4

		Kompresný pomer		11:1		10,5:1				10:1		17,0:1		16,5:1				16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99/135/6300		120/163/6200				127/173/6000		85/115/4000		100/136/4000				135/184/4000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164/4 850		194/4600				250/4000		260/1250 - 2750		320/1800-2500				383/1800-2500 (392/1800-2500)*

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie						Common Rail		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		58

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna				6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna				6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x2		4x2		4x4		4x4		4x2		4x2		4x4		4x4		4x4

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		178		184		182		180		173		182		181		194		195

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.1		10.4		10.7		11.2		12.4		10.8		11.3		10.0		9.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) ** - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		8.2/190		9.8/232		9.9/235		10.6/252		6.3/163		6.6/174		6.7/174		7.2/189		9.1/238

		- mimomestský		6.0/139		6.1/145		6.3/149		6.8/161		4.8/125		4.9/127		5.1/134		5.3/139		6.0/157

		- kombinovaný		6.8/158		7.5/177		7.6/181		8.2/195		5.3/139		5.5/147		5.7/149		6.0/158		7.1/187

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1380 - 1502		1455 - 1567		1525 - 1636		1544 - 1655		1490 - 1612		1533 - 1685		1600 - 1754		1600 - 1754		1676 - 1787

		Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1830		1980		2030		2030		1940		2,090		2140		2140		2140

		Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,900		1,900		1,600		1,200		2,000		2,000		2,000		1,600

		Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		NÁPRAVY

		Predná		nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadná		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18

		* hodnota pre automatickú prevodovku

		** hodnoty pre rozmer pneu 215/70 R16 alebo 225/60 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Santa Fe(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Santa Fe F/L

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,700

		Celková šírka (mm)		1,880

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,179

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1680 / 1690

		Rázvor (mm)		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.45

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		180

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		585 / 1 680

		MOTOR		2.0 CRDi		2.2 CRDi VGT		2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1995		2 199		2 199

		Druh paliva		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4

		Kompresný pomer		16:1		16:1		16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		110 / 150 / 2500 - 4000		147 / 200 / 3 800		147 / 200 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		400 / 1 750 - 2 500		440 / 1 750 - 2 750		440 / 1 750 - 2 750

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		64		64		64

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x4		4x4		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		180		203		203

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.2		9.0		9.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                     - mestský		7.0		7.1		7.8

		- mimomestský		5.3		5.3		5.9

		- kombinovaný		6.0		6.0		6.6

		Emisie CO2 (g/km)		159		159		174

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 806 - 1 939		1 806 - 1 939		1 832 - 1 965

		Celková hmotnosť (kg)		2,510		2,510		2,510

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,500		2,500		2,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		100		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/60 R18 a 235/55 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Santa Fe

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Santa Fe

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,690

		Celková šírka (mm)		1,880

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1680 / 1690

		Rázvor (mm)		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.45

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		185

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		585 / 1,570

		MOTOR		2.0 CRDi		2.2 CRDi VGT		2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1995		2 199		2 199

		Druh paliva		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4

		Kompresný pomer		16,5:1		16,0:1		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		110 / 150 / 4000		145 / 197 / 3 800		145 / 197 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		(383 / 1 800 - 2 500)		436 / 1 800 - 2 500		421 / 1 800 - 2 500

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		64		64		64

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna

		Pohon		4x4		4x4		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		187		190		190

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		10.1		9.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                       - mestský		8.4		8.9		7.5

		- mimomestský		5.2		5.5		5.2

		- kombinovaný		6.4		6.8		6.1

		Emisie CO2 (g/km)		168		178		159

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 843 - 2 004		1 882 - 2 043		1 843 - 2 004

		Celková hmotnosť (kg)		2,510		2,510		2,510

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,500		2,000		2,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		100		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/60 R18 Elegance, 235/55 R19 Premium

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Grand Santa Fe (FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Grand Santa Fe F/L

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,905

		Celková šírka (mm)		1,885

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,179

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1 685/1 695

		Rázvor (mm)		2,800

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.62

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		180

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		634 / 1 842

		MOTOR		2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2 199

		Druh paliva		NM

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		147 / 200 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		440 / 1 750 - 2 750

		Príprava zmesi		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		71

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová automatická

		Pohon		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		201		201

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9.9		9.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                     - mestský		8.3		8.3

		- mimomestský		6.3		6.3

		- kombinovaný		7.0		7.0

		Emisie CO2 (g/km)		184		184

		HMOTNOSTI		6 miestna verzia		7 miestna verzia

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 906 - 2 043		1 920 - 2 057

		Celková hmotnosť (kg)		2,600		2,630

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,000		2,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/55 R19 Premium

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Grand Santa Fe

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Grand Santa Fe

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,915

		Celková šírka (mm)		1,885

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1690

		Rázvor (mm)		2,800

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.62

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		185

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		634 / 1 842

		MOTOR				2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2 199

		Druh paliva		NM

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		145 / 197 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		436 / 1 800 - 2 500

		Príprava zmesi		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		71

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová automatická

		Pohon		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.3

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                       - mestský		9.9

		- mimomestský		6.2

		- kombinovaný		7.6

		Emisie CO2 (g/km)		199

		HMOTNOSTI				6/7 miestna verzia

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)				1 902 - 2 042 / 1 916 - 2 056

		Celková hmotnosť (kg)				2 600 / 2 630

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)				2,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)				750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)				100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/55 R19 Premium

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix55 Euro5

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix 55

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 7-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4840

		Celková šírka (mm)		1945 (1972 - vrátane bočných nášľapov)

		Celková výška (mm)		1750 (1807 - so strešným nosičom)

		Rázvor (mm)		2805

		Rozchod vpredu (mm)		1668

		Rozchod vzadu (mm)		1671

		Polomer otáčania (m)		5.6

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		200

		Batožinový priestor (l) zákl. 7 miestny/zákl. 5 miestny/max.		148 / 598 / 1746

		HMOTNOSTI		3.0 CRDi - VGT

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		2170 - 2269

		Užitočná hmotnosť (kg)		610 - 511

		Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg)		2780

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		MOTOR		3.0 CRDi - VGT Euro5

		Typ		vznetový vidlicový V6

		Zdvihový objem motora (cm3)		2959

		Druh paliva		NM

		Počet valcov		6

		Kompresný pomer		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		184 / 250 / 3800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		471 / 1750 - 3500

		Príprava zmesi		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		78

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		205

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9.2

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský		10,0 / 261

		- mimomestský		6,2 / 162

		- kombinovaný		7,6 / 199

		PREVODOVKA

		Typ		6-st. automatická

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		dvojité priečne ramená s vinutými pružinami a vlečenými ramenami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		245 / 60 R18

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 2

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Všetky motory spĺňajú platné emisné limity.

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





H1

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				H1 VAN/H1 Tour

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		5,150

		Celková šírka (mm)		1,920

		Celková výška		1925

		Rázvor (mm)		3,200

		Rozchod vpredu (mm)		1,685

		Rozchod vzadu (mm)		1,660

		Polomer otáčania (m)		5.61

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)

		ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		H1 VAN 3		H1 VAN 6		H1 TOUR 8		H1 TOUR 8

		Celková dĺžka (mm)		2375		1585		851		851

		Celková šírka (mm)		1620		1620		1591		1591

		Celková výška		1350		1350		833		833

		Objem (m3)		4.31		2.5		0.85		0.85

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		585 / 1,570

		MOTOR		2,5 CRDi		2,5 CRDi		2,5 CRDi		2,5 CRDi

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2497		2497		2497		2497

		Druh paliva		NM		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4

		Kompresný pomer		16,4:1		16,4:1		16,4:1		16,4:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		100 / 136 / 3800		100 / 136 / 3800		100 / 136 / 3800		125 / 170 / 3600

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		(343 / 1 500 - 2 500)		(343 / 1 500 - 2 500)		(343 / 1 500 - 2 500)		(441 / 2 000 - 2 250)

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		75		75		75		75

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		5-stupňová automatická

		Pohon		predná náprava		predná náprava		predná náprava		predná náprava

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		168		168		168		180

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		17.6		17.6		17.6		14.4

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                       - mestský		9.3		9.3		9.2		11.2

		- mimomestský		6.5		6.5		6.4		7.3

		- kombinovaný		7.6		7.6		7.5		8.8

		Emisie CO2 (g/km)		199		199		197		231

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		2 049 - 2 173		2 154 - 2 246		2 250 - 2 313		2 260 - 2 323

		Celková hmotnosť (kg)		3,160		3,230		3,030		3,030

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,300		2,300		2,300		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou

		Zadných kolies		tuhá s listovými pružinami				tuhá náprava s vinutými pružinami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16C

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





H1 FL

		TECHNICKÉ ÚDAJE		H1

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		5,150

		Celková šírka (mm)		1,920

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,259

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1 935 (VAN) / 1 925(TOUR)

		Rázvor (mm)		3,200

		Rozchod vpredu (mm)		1,685

		Rozchod vzadu (mm)		1,660

		Polomer otáčania (m)		5.61

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		190

		ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		3 VAN		6 VAN		8 TOUR		8 TOUR

		Celková dĺžka (mm)		2,375		1,585		851		851

		Celková šírka (mm)		1,620		1,620		1,576		1,576

		Celková výška (mm)		1,340		1,340		833		833

		Objem (l)		4,426		2,511		842		842

		MOTOR		2.5 CRDi WGT		2.5 CRDi WGT		2.5 CRDi WGT		2.5 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2,497		2,497		2,497		2,497

		Druh paliva		NM		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4

		Kompresný pomer		15,8:1		15,8:1		15,8:1		15,8:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		100 / 136 / 3 600		100 / 136 / 3 600		100 / 136 / 3 600		125 / 170 / 3 600

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		343 / 1 500 - 2 500		343 / 1 500 - 2 500		343 / 1 500 - 2 500		441 / 2 000 - 2 250

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		75		75		75		75

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		5-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná

		VÝKONY		3 VAN		6 VAN		8 TOUR		8 TOUR

		Max. rýchlosť (km/h)		168		168		168		180

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		17.6		17.6		17.6		14.4

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                     - mestský		9.3		9.3		9.3		11.0

		- mimomestský		6.4		6.4		6.4		6.9

		- kombinovaný		7.5		7.5		7.5		8.4

		Emisie CO2 (g/km)		197		197		197		225

		HMOTNOSTI		3 VAN		6 VAN		8 TOUR		8 TOUR

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 955 - 2 075		2 031 - 2 137		2 205 - 2 294		2 215 - 2 304

		Celková hmotnosť (kg)		3,160		3,200		3,070		3,070

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,300		2,300		2,300		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		tuhá náprava s listovými pružinami				tuhá náprava s vinutými pružinami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16C

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





H350

		TECHNICKÉ ÚDAJE		H350

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY		5.5				6.2				6.2

		Celková dĺžka (mm)		5 515 (+170 zadny schodik)				6 197 (+170 zadny schodik)				6 197 (+170 zadny schodik)

		Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm)		2436				2436				2436

		Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami (mm)		2038				2038				2038

		Celková výška (mm)		2,685				2,690				2,690

		Rázvor (mm)		3,435				3,670				3,670

		Rozchod vpredu (mm)		1,712				1,712				1,712

		Rozchod vzadu (mm)		1,718				1,718				1,718

		Polomer otáčania (m)		6.0				6.43				6.43

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		185				185				185

		ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		5.5				6.2				6.2

		Celková dĺžka (mm)		3,100				3,780				3,780

		Celková dĺžka podla EEC normy (mm)		2,985				3,665				3,665

		Celková šírka (mm)		1,796				1,796				1,796

		Celková šírka medzi podbehmi (mm)		1,380				1,380				1,380

		Celková výška (mm)		1,956				1,956				1,956

		Výška hrany ložného priestoru (mm)		690				692				692

		Objem (m3)		10.5				12.9				12.9

		MOTOR		2.5 CRDi				2.5 CRDi				2.5 CRDi

		Typ		vznetový radový				vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2,497				2,497				2,497

		Druh paliva		NM				NM				NM

		Počet valcov		4				4				4

		Kompresný pomer		22,0 : 1				22,0 : 1				22,0 : 1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		110 / 150 / 3 600				110 / 150 / 3 600				125 / 170 / 3 600

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		372 / 1 500 - 2 500				372 / 1 500 - 2 500				422 / 1 500 - 2 500

		Príprava zmesi		Common Rail				Common Rail				Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		75				75				75

		Objem nádrže na Ad Blue (l)		22				22				22

		PREVODOVKA & POHON		5.5				6.2				6.2

		Typ		6-stupňová manuálna				6-stupňová manuálna				6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná				2 / 1 - zadná				2 / 1 - zadná

		VÝKONY		5.5				6.2				6.2

		Max. rýchlosť (km/h)		170				170				170

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)		5.5				6.2				6.2

		Cyklus                     - mestský		9.5				9.5				9.5

		- mimomestský		7.5				7.5				7.5

		- kombinovaný		8.2				8.2				8.2

		Emisie CO2 (g/km)		214				214				214

		HMOTNOSTI		5.5				6.2				6.2

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		2 220 - 2 516				2 324 - 2 655				2 324 - 2 655

		Celková hmotnosť (kg)		3,500				3,500				3,500

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		3,000				3,000				3,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750				750				750

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezavislé zavesenie so stabilizátorom, odpruženie horizontálnou listovou pružinou

		Zadných kolies		tuhá náprava s listovými pružinami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/65R16C

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km alebo 5 rokov s maximálnym nájazdom 200 000km

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.











Technické údaje

 SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)
  Cyklus - mestský R16 (R17/R18) s ISG 6,7(6,9)/155(160) 6,3(6,4)/145(149)

- mimomestský R16 (R17/R18) s ISG 4,9(5,1)/114(118) 4,9(5,1)/114(119)
- kombinovaný R16 (R17/R18) s ISG 5,5(5,7)/129(134) 5,4(5,6)/125(129)

 HMOTNOSTI
  Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] ( 1 255 - 1 409 1 287 - 1 439
  Celková hmotnosť (kg) 1 840 1 860
  Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 400 1 400
  Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
  Maximálne zaťaženie strechy (kg)

 RIADENIE
  Typ

 ZAVESENIE
  Predných kolies
  Zadných kolies

 BRZDY
  Predné
  Zadné

 PNEUMATIKY
  Rozmer pneumatík

kotúčové

205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18

hrebeňové s posilňovačom riadenia

McPherson so stabilizátorom
nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

kotúčové s vnútorným chladením

5,2/120

1 242 - 1 385
1 820
1 200

600
80

6,0/140
4,6/108

1,0 T-GDi 1,4 T-GDi
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		TECHNICKÉ ÚDAJE						i10

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,665

		Celková šírka (mm)		1,660

		Celková výška (mm)		1,500

		Rázvor (mm)		2,385

		Rozchod vpredu (mm)		1,467

		Rozchod vzadu (mm)		1,480

		Polomer otáčania (m)		4.78

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		149

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		252/1046

		MOTOR		1.0i 12V DOHC		1.0i 12V DOHC-LPG		1.0i 12V DOHC		1.2i 16V DOHC		1.2i 16V DOHC

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		998		998		1248		1248

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		3		3		3		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		48,5 / 66 / 5 500		49,3 / 67 / 6200		48,5 / 66 / 5 500		64 /87/ 6000		64 /87/ 6000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		95 / 3 500		90,2/ 3 500		95 / 3 500		120,6/4000		120,6/4000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)/[LPG]		40		40/[27,2]		40		40		40

		VÝKONY		5 MT		5 MT		4 AT		5 MT		4 AT

		Max. rýchlosť (km/h)		156		153		150		175		166

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		14.7		15.0		16.8		12.1		13.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3

		Cyklus                      - mestský (ISG)[LPG]		6 (5,6)		6,5/[8,3]		7.3		6.5		7.4

		- mimomestský (ISG)[LPG]		4		4,2/[5,4]		4.9		4.1		5.0

		- kombinovaný (ISG)[LPG]		4,7 (4,6)		5,1/[6,5]		5.8		4.9		5.9

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		108 (106)		116 [104]		134		114		139

		HMOTNOSTI		1.0i MT		1.0i MT-LPG		1.0i AT		1.2i MT		1.2i AT

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		933 - 1008		989 - 1051		952 - 1014		941 - 1029		961 - 1049

		Celková hmotnosť (kg)		1,420		1,470		1,440		1450		1455

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		60		60		60		60		60

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		PREVODOVKA

		Typ		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		175/65R14 , 185/55R15

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i-LPG

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.



Ponicky, Vladimir:
je mozne na tazne zariadenie dat napr nosic bicykla-max zatazenie 75
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		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,585

		Celková šírka (mm)		1,595

		Celková výška (mm)		1,540

		Rázvor (mm)		2,380

		Rozchod vpredu (mm)		1,400

		Rozchod vzadu (mm)		1,385

		Polomer otáčania (m)		4.74

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		149

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		225 / 925

		HMOTNOSTI		1.1i MT		1.1i AT		1.2i MT		1.2i AT

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná+75kg		1 055 - 1 141		1 085 - 1 155		1 060 - 1 146		1 090 - 1 160

		Celková hmotnosť (kg)		1,405		1,425		1410		1430

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		700		700		800		700

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		400		400		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		50		50		50		50

		MOTOR		1.1i 12V SOHC		1.1i 12V SOHC		1.2i 16V DOHC		1.2i 16V DOHC

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1086		1086		1248		1248

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		4		4		4		4

		Kompresný pomer		10,1:1		10,1:1		10,5:1		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		50,8 / 69 / 5 500		50,8 / 69 / 5 500		62,5 /85/ 6000		62,5 /85/ 6000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		99 / 4 500		99 / 4 500		120,6/4000		120,6/4000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		35		35		35		35

		VÝKONY		5 MT		4 AT		5 MT		4 AT

		Max. rýchlosť (km/h)		156		149		169		160

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		15.0		17.1		12.2		13.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3

		Cyklus                         - mestský		5.8		7.2		5.6		6.8

		- mimomestský		4.1		4.9		4.1		4.7

		- kombinovaný		4.7		5.8		4.6		5.5

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		110		134.0		108.0		129.0

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		PREVODOVKA

		Typ		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		155/70 R13, 165/60 R14, 175/60 R14, 175/50 R15

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		1.0i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		1.2i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Všetky benzínové motory sú vybavené elektronicky riadeným vstrekovaním paliva a trojcestným katalyzátorom.

		Všetky motory spĺňajú emisné limity EURO5.

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i10 (FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE						i10 F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,665

		Celková šírka (mm)		1,660

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		1,943

		Celková výška (mm)		1,500

		Rázvor (mm)		2,385

		Rozchod vpredu (mm)		1,467

		Rozchod vzadu (mm)		1,480

		Polomer otáčania (m)		4.78

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		149

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		252/1046

		HMOTNOSTI		1.0i MT		1.0i MT-LPG		1.0i AT		1.2i MT		1.2i AT

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		933 - 1008		989 - 1051		952 - 1014		941 - 1029		961 - 1049

		Celková hmotnosť (kg)		1,420		1,470		1,440		1450		1455

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		-		-		-		-		-

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		60		60		60		60		60

		MOTOR		1.0i 12V DOHC		1.0i 12V DOHC-LPG		1.0i 12V DOHC		1.2i 16V DOHC		1.2i 16V DOHC

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		998		998		1248		1248

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		3		3		3		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		48,5 / 66 / 5 500		49,3 / 67 / 6200		48,5 / 66 / 5 500		64 /87/ 6000		64 /87/ 6000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		95 / 3 500		90,2/ 3 500		95 / 3 500		120/4000		120/4000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)/[LPG]		40		40/[27,2]		40		40		40

		PREVODOVKA

		Typ		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		5-stupňová manuálna		4-stupňová automatická

		VÝKONY		5 MT		5 MT		4 AT		5 MT		4 AT

		Max. rýchlosť (km/h)		155		153		145		171		163

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		14.9		15.2		16.8		12.3		13.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3

		Cyklus                      - mestský (ISG)[LPG]		6 (5,6)		6,5/[8,3]		7.3		6.5		7.5

		- mimomestský (ISG)[LPG]		4		4,2/[5,4]		4.9		4.1		5.1

		- kombinovaný (ISG)[LPG]		4,7 (4,6)		5,1/[6,5]		5.8		4.9		6.0

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		108 (106)		116 [104]		134		114		139

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		175/65R14 , 185/55R15

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i-LPG

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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i20 (GB)

		TECHNICKÉ ÚDAJE										i20

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,035

		Celková šírka (mm)		1,734

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		1,880

		Celková výška (mm)		1474

		Rázvor (mm)		2,570

		Rozchod vpredu (mm)		1,520

		Rozchod vzadu (mm)		1,519

		Polomer otáčania (m)		5.1

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)

		MOTOR		1.25i		1.25i		1.0 T-GDi		1.0 T-GDi		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.1 CRDi DOHC 12V		1.4 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1248		1248		998		998		1368		1368		1120		1396

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		3		3		4		4		3		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10:1		10:1		10,5:1		10,5:1		16:1		16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		55 / 75 /5500		62 / 84 /6000		74 / 100 / 4500		88 / 120 / 6000		74 / 100 / 6000		74 / 100 / 5500		55 / 75 / 4 000		66 / 90 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		121,6 / 4 000		121,6 / 4 000		172 / 1 500 - 4 000		172 / 1 500 - 4 000		134,4 / 3 500		137 / 4 200		180 / 1 750-2 500		240 / 1 500-2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		160		170		188		190		184		170		159		175

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.6		13.1		10.7		10.2		11.6		13.2		16.0		12.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                    - mestský (so systémom ISG - R15)		6,6/152  (5,8/132)		6,6/152  (5,8/132)		5,7/130  (5,3/124)		6,0/138		7,2/165		9,2/212		4,9/126  (4,1/108)		4,9/129  (4,5/117)

		- mimomestský (so systémom ISG - R15)		4,2/97  (4,0/93)		4,2/97  (4,0/93)		3,9/89  (3,6/85)		4,1/95		4,6/105		5,3/122		3,4/90  (3,3/86)		3,5/93  (3,3/86)

		- kombinovaný (so systémom ISG R-15)		5,1/119  (4,7/109)		5,1/119  (4,7/109)		4,6/107  (4,3/99)		4,9/115		5,5/127		6,7/155		4,0/103  (3,6/94)		4,1/106  (3,7/97)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1040-1158		1040-1158		1065-1164		1070-1218		1060-1175		1079-1197		1143 - 1255		1165-1280

		Maximálna hmotnosť (kg)		1,580		1,580		1,600		1,640		1,600		1,620		1,680		1,690

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		910		910		1,000		1,100		1,000		800		800		1,100

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450		450		450		450		450		450		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ				hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies				nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies				spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné				kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné				bubnove(1,2i 55kW) / kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík				185/65 R15 , 195/55 R16

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i a 1,4i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel 1,1 CRDi a 1,4 CRDi

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i20

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i20

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		3,995

		Celková šírka (mm)		1,710

		Celková výška (mm)		1490

		Rázvor (mm)		2,525

		Rozchod vpredu (mm)		1,503

		Rozchod vzadu (mm)		1,501

		Polomer otáčania (m)		5.2

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		150

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		295 / 1060

		MOTOR		1.25 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.1 CRDi DOHC 12V		1.4 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1248		1396		1396		1120		1396

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		3		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		16:1		17:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		62 / 85 /6000		74 / 100 / 5500		74 / 100 / 5500		55 / 75 / 4 000		66 / 90 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		121 / 4 000		137 / 4 200		137 / 4 200		180 / 1 750-2 500		220 / 1 750-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		45		45		45		45		45

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		168		181		170		160		174

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.7		10.6		12.9		15.7		13.5

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		6,1/142  (5,6/130)		7,0/161  (6,1/142)		8,1/187		4,6/120  (4,2/109)		4,9/127  (4,0/106)

		- mimomestský (so systémom ISG)		4,2/98  (4,1/97)		4,2/99  (4,2/99)		4,8/113		3,4/87  (3,3/84)		3,6/94  (3,4/90)

		- kombinovaný (so systémom ISG)		4,9/114  (4,7/109)		5,2/122  (4,9/115)		6,0/140		3,8/99  (3,6/93)		4,1/106  (3,7/96)

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1045-1158		1103-1216		1131-1241		1155 - 1262		1190-1307

		Maximálna hmotnosť (kg)		1,515		1,565		1,565		1,635		1,650

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		850		1,000		800		800		1,100

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450		450		450		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/50 R16, 185/60 R15, 175/70 R14

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i20 Active

		TECHNICKÉ ÚDAJE						i20 Active

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,065

		Celková šírka (mm)		1,760

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		1,880

		Celková výška (mm)		1529

		Rázvor (mm)		2,570

		Rozchod vpredu (mm)		1,517

		Rozchod vzadu (mm)		1,519

		Polomer otáčania (m)		5.1

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		160

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)

		MOTOR		1.0 T-GDi		1.0 T-GDi		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 DOHC CVVT 16V		1.4 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		998		1368		1368		1396

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM

		Počet valcov		3		3		4		4		4

		Kompresný pomer		10:1		10:1		10,5:1		10,5:1		16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		74 / 100 / 4500		88 / 120 / 6000		74 / 100 / 6000		74 / 100 / 6000		66 / 90 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		172 / 1 500 - 4 000		172 / 1 500 - 4 000		134,4 / 3 500		134,4 / 3 500		240 / 1 500-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		176		183		178		162		170

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.9		10.4		11.9		13.6		12.3

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                    - mestský		5,9/136		6,2/143		7,4/172		9,0/209		5,3/140

		- mimomestský		4,1/94		4,5/104		4,7/110		5,4/126		3,8/100

		- kombinovaný		4,9/113		5,2/122		5,7/133		6,7/157		4,3/115

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1085-1181		1090-1235		1050-1195		1075-1220		1175-1295

		Maximálna hmotnosť (kg)		1,610		1,650		1,620		1,640		1,700

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,000		1,100		1,000		800		1,100

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450		450		450		450		450

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		185/65 R15 , 195/55 R16 , 205/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4i

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel 1,4 CRDi

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix20(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE						ix20 F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,100

		Celková šírka (mm)		1,765

		Celková výška (mm)		1600

		Rázvor (mm)		2,615

		Rozchod vpredu (mm) pneu 195/65/R15		1,553

		Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15		1,557

		Polomer otáčania (m)		5.21

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		156

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		440 / 1486

		MOTOR		1.4 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.4 CRDi DOHC 16V		1.6 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591		1591		1396		1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		16:1		17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		66 / 90 / 6 000		92 / 125 / 6 300		92 / 125 / 6 300		66 / 90 / 4 000		94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 5 000		156 / 4 200		156 / 4 200		240 / 1 500-2 500		260 / 1 500-3 000

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		168		185		180		167		186

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.8		10.8		11.5		14.2		11.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                    - mestský so systémom ISG [bez ISG]		6,6/152		7,1/166		[8,6/200]		4,9/128		5,1/135

		- mimomestský so systémom ISG [bez ISG]		5,1/117		5,2/123		[5,2/121]		3,8/99		4,0/104

		- kombinovaný so systémom ISG [bez ISG]		5,6/130		5,9/139		[6,5/150]		4,2/110		4,4/115

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1253-1343		1255-1355		1297-1410		1345-1446		1356-1455

		Celková hmotnosť (kg)		1,710		1,710		1,780		1,800		1,810

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,300		1,100		1,300		1,300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		550		550		550		550		550

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix20

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix20

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,100

		Celková šírka (mm)		1,765

		Celková výška (mm)		1600

		Rázvor (mm)		2,615

		Rozchod vpredu (mm) pneu 195/65/R15		1,553

		Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15		1,557

		Polomer otáčania (m)		5.21

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		156

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		440 / 1486

		MOTOR		1.4 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.6 DOHC CVVT 16V		1.4 CRDi DOHC 16V		1.6 CRDi DOHC 16V

		Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591		1591		1396		1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4		4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1		10,5:1		17:1		17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		66 / 90 / 6 000		92 / 125 / 6 300		92 / 125 / 6 300		66 / 90 / 4 000		94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 4 000		156 / 4 200		156 / 4 200		220 / 1 750-2 750		260 / 1 900-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		5-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		4-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		167		184		178		167		185

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12,9		10,9		12,2		14,5		11.2

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		7,2/167  (6,6/152)		7,4/173  (7,1/166)		8,3/196		5,0/132  (4,7/122)		5,7/148  (5,1/135)

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,3/124  (5,1/117)		5,7/133  (5,2/123)		5,5/130		4,2/111  (4,2/109)		4,2/111  (4,0/106)

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,0/140  (5,6/130)		6,4/148  (5,9/139)		6,5/154		4,5/119  (4,3/114)		4,7/125  (4,4/117)

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1253-1343		1255-1355		1269-1370		1345-1446		1356-1455

		Celková hmotnosť (kg)		1,710		1,710		1,730		1,800		1,810

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,300		1,100		1,300		1,300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		550		550		550		550		550

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70		70		70		70		70

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: benzínové motory 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr; naftové motory 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Nová i30

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,300

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1 470 (1 465 so systémom ISG)

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		378 / 1316

		MOTOR		1.4i MPI CVVT		1.6i MPI D-CVVT				1.6i GDI				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,2 / 100 / 5 500		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 4 200		156 / 4 850				164,3 / 4 850				220 / 1 500-2 750		260 / 1 900-2 750				260 / 1 900-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická		6-stupňová manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická

		Počet stupňov		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		182		192		192		195		192		170		185		180		197		186

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.2		10.9		11.9		9.9		11.0		13.5		11.5		12.3		10.9		11.7

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		7,9/184 (7,2/167)		8,5/198 (7,8/180)		9,5/223		7,7/180 (6,4/149)		9,1/212		5,3/139 (4,7/125)		4,9/128 (4,1/109)		7,2/189		4,9/128 (4,1/109)		7,2/189

		- mimomestský (so systémom ISG)		4,9/114 (4,6/108)		5,0/115 (4,8/113)		5,2/122		4,6/107 (4,3/100)		5,3/125		3,5/92 (3,6/94)		3,7/98 (3,5/91)		4,5/118		3,7/98 (3,5/91)		4,5/118

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,0/139 (5,6/130)		6,3/146 (5,9/138)		6,8/159		5,7/134 (5,0/118)		6,7/157		4,1/109 (4,0/105)		4,1/109 (3,7/97)		5,5/145		4,1/109 (3,7/97)		5,5/145

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg (so systémom ISG)		1260-1381 (1260-1356)		1262-1386 (1262-1358)		1295-1419		1268-1399		1300-1431		1366-1470		1365-1495 (1365-1461)		1385-1515		1365-1495		1385-1515

		Celková hmotnosť (kg)		1820 (1720)		1820 (1720)		1,850		1820 (1720)		1,850		1,820		1920 (1810)		1,940		1920 (1810)		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,300		1,500		1,500		1,400		1,500		1,400

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30(PD)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,340

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková výška (mm)		1,455

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,039

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		395 / 1 301

		MOTOR		1,4 MPi		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi				1,6 CRDi LP		1,6 CRDi SP				1,6 CRDi HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 368		998				1 353				1 582		1 582				1 582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		3				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10:1				10:1				16:1		16:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 000				103 / 140 / 6 000				70 / 95 / 4 000		81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134 / 4 000		171 / 1 500-4 000				242 / 1 500-3 200				280 / 1 500-2 000		280 / 1 500-2 500		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		priame vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna				manuálna		dvojspojková		manuálna		manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6				6		7		6		6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		183		190				210		205		186		190		190		200		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.6		11.1				8.9		9.2		12.2		11.0		11.2		10.2		10.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský R15 (R16/R17) s ISG		6,6(6,8)/152(157)		5,6(5,8)/129(133)				6,3(6,6)/144(150)		6,2(6,4)/142(145)		4,0(4,1)/103(106)		4,1(4,2)/105(110)		4,4(4,4)/115(116)		(4,3)/(113)		(4,4)/(116)

		- mimomestský R15 (R16/R17) s ISG		4,8(4,9)/111(115)		4,4(4,6)/102(105)				4,5(4,8)/102(109)		4,7(5,0)/108(114)		3,5(3,6)/90(94)		3,5(3,6)/90(94)		3,8(3,9)/100(104)		(3,7)/(96)		(3,9)/(104)

		- kombinovaný R15 (R16/R17) s ISG		5,4(5,6)/126(130)		4,9(5,0)/112(115)				5,2(5,4)/117(124)		5,2(5,5)/120(125)		3,6(3,8)/95(98)		3,7(3,8)/96(99)		4,0(4,1)/105(109)		(3,9)/(102)		(4,1)/(109)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 169 - 1 316		1 194 - 1 342				1 204 - 1 352		1 240 - 1 388		1 263 - 1 411		1 263 - 1 411		1 293 - 1 441		1 263 - 1 411		1 293 - 1 441

		Celková hmotnosť (kg)		1,760		1,800				1,820		1,850		1,860		1,860		1,900		1,860		1,900

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,200				1,400		1,400		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4 MPi

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30 N

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30 N

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY		N		N Performance

		Celková dĺžka (mm)		4,335

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,039

		Celková výška (mm)		1,451		1,447

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1,557		1,556

		Rozchod vzadu (mm)		1,566		1,564

		Polomer otáčania (m)		5.8

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		136		132

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky		395 / 1 301		381 / 1 287

		MOTOR		2.0 T-GDi N		2.0 T-GDi N Performance

		Typ		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1,998		1,998

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		4		4

		Kompresný pomer		9,5:1		9,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		184 / 250 / 6 000		202 / 275 / 6 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		353 / 1 450 - 4 000		353 / 1 450 - 4 700

		Max.krútiaci moment - Overboost (Nm/ot/min)		378 / 1 750 - 3 500		378 / 1 750 - 4 200

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50

		PREVODOVKA A POHON

		Typ		6-stupňová manuálna

		Pohon		4x2

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		250		250

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		6.4		6.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                      - mestský		9.5		9.7

		- mimomestský		5.5		5.7

		- kombinovaný		7.0		7.1

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		159		163

		HMOTNOSTI		N		N Performance

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 400 - 1 480		1 429 - 1 509

		Celková hmotnosť (kg)		1,950		1,950

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,600		1,600

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		700		700

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		225/40R18		235/35R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		10 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skor

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30(PD) Fastback

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30 fastback

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,455

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková výška (mm)		1,425

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		135

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		450 / 1 351		395 / 1 301		395 / 1 301		395 / 1 301

		MOTOR		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi

		Typ		zážihový radový				zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998				1 353

		Druh paliva		BA 95 B				BA 95 B

		Počet valcov		3				4

		Kompresný pomer		10:1				10:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		88 / 120 / 6 000				103 / 140 / 6 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		171 / 1 500-4 000				242 / 1 500-3 200

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie				priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna				manuálna		dvojspojková automatická

		Počet stupňov		6				6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		188				208		203

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.5				9.2		9.5

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi

		Cyklus                    - mestský R16 (R17/R18) s ISG		6,0/140				6,7(6,9)/155(160)		6,3(6,4)/145(149)

		- mimomestský R16 (R17/R18) s ISG		4,6/108				4,9(5,1)/114(118)		4,9(5,1)/114(119)

		- kombinovaný R16 (R17/R18) s ISG		5,2/120				5,5(5,7)/129(134)		5,4(5,6)/125(129)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 242 - 1 385				1 255 - 1 409		1 287 - 1 439

		Celková hmotnosť (kg)		1,820				1,840		1,860

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200				1,400		1,400

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18





i30(PD) Kombi

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i30 kombi

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverové kombi

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,585

		Celková šírka (mm)		1,795

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,039

		Celková výška (mm)		1,475

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		602 / 1 650

		MOTOR		1,4 MPi		1,0 T-GDi				1,4 T-GDi				1,6 CRDi LP		1,6 CRDi SP				1,6 CRDi HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový						vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 368		998				1 353						1 582				1 582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B						NM				NM

		Počet valcov		4		3				4						4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10:1				10:1						16:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 000				103 / 140 / 6 000						81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134 / 4 000		171 / 1 500-4 000				242 / 1 500-3 200						280 / 1 500-2 500		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		priame vstrekovanie				priame vstrekovanie						Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna				manuálna		dvojspojková				manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6				6		7				6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná				2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		181		188				208		203				188		188		198		198

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.9		11.4				9.2		9.5				11.3		11.5		10.5		10.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský R15 (R16/R17) s ISG		6,9(7,0)/160(163)		5,9(6,0)/137(140)				6,6(6,7)/153(156)		6,2(6,4)/142(145)				4,1(4,2)/105(110)		4,6(4,7)/119(121)		(4,3)/(113)		(4,7)/(121)

		- mimomestský R15 (R16/R17) s ISG		4,9(5,1)/115(120)		4,4(4,6)/102(108)				4,6(4,8)/107(112)		4,7(5,0)/108(114)				3,5(3,6)/90(94)		3,9(4,1)/102(107)		(3,7)/(96)		(4,1)/(107)

		- kombinovaný R15 (R16/R17) s ISG		5,6(5,8)/131(136)		4,9(5,2)/115(120)				5,3(5,5)/124(129)		5,2(5,5)/120(125)				3,7(3,8)/96(99)		4,2(4,3)/108(112)		(3,9)/(102)		(4,3)/(112)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 210 - 1 372		1 245 - 1 408				1 262 - 1 425		1 294 - 1 457				1 310 - 1 473		1 340 - 1 503		1 310 - 1 473		1 340 - 1 503

		Celková hmotnosť (kg)		1,800		1,840				1,850		1,880				1,900		1,940		1,900		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,200				1,400		1,400				1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4 MPi

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE												i30 F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,300

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1 470 (1 465 so systémom ISG)

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140 (135 so systémom iSG)

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		378 / 1316

		MOTOR		1.4i MPI D-CVVT		1.6i MPI D-CVVT				1.6i GDi				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1368		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,6 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134,4 / 3 500		156 / 4 850				164,3 / 4 850				240 / 1 500-2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		dvojspojková		6-stupňová manuálna		manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6		6		6		7		6		6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		183		192		192		195		195		173		190		185		197		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.7		10.9		11.9		9.9		10.7		13.5		11.1		11.8		10.2		10.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)[R16+ISG]		7,8/181 (7,1/164)[7,5/172]		8,3/192		9,0/209		7,7/180 [6,7/156)		7,2/167		5,1/133		4,7/123 (4,2/109)[4,2/110]		5,1/133 (4,4/115)		4,7/123 (4,4/116)		5,1/133 (4,4/115)

		- mimomestský (so systémom ISG)[R16+ISG]		4,9/114 (4,7/110)[4,9/113]		5,1/118		5,5/129		4,6/107 [4,4/103]		4,9/114		3,7/96		3,6/94 (3,4/89)[3,5/92]		4,0/105 (3,7/97)		3,6/94 (3,6/93)		4,0/105 (3,7/97)

		- kombinovaný (so systémom ISG)[R16+ISG]		6,0/138 (5,6/129)[5,8/135]		6,3/145		6,8/158		5,7/134 [5,3/123]		5,7/132		4,2/109		4,0/104 (3,6/94)[3,8/99]		4,4/115 (3,9/103)		4,0/104 (3,9/102)		4,4/115 (3,9/103)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1179-1314		1189-1335		1223-1362		1196-1342		1230-1376		1282-1411		1289-1429		1316-1456		1289-1429		1316-1456

		Celková hmotnosť (kg)		1820 (1720)		1820 (1720)		1,850		1820 (1720)		1,850		1,910		1920 (1810)		1,940		1920 (1810)		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,400		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30Turbo

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i30 Turbo

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový hatchback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,300

		Celková šírka (mm)		1,780		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1470		1385		1385		1385

		Rázvor (mm)		2,650		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,553

		Rozchod vzadu (mm)		1,545

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l)		378/1316

		MOTOR		1,6 T-GDi

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		9,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		137 / 186 / 5 500

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		265 / 1 500 - 4 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2/1

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		219

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		8.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		9.6

		- mimomestský		6.0

		- kombinovaný		7.3

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		169

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 292-1 394

		Celková hmotnosť (kg)		1,920

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - predná náprava / zadná náprava		225/40 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: Každých 15 000km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30 kombi

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Nová i30 kombi

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverové kombi

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,485

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1500

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		528 / 1642

		MOTOR		1.4i MPI CVVT		1.6i MPI CVVT				1.6i GDI				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1396		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,2 / 100 / 5 500		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				94 / 128 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		137 / 4 200		156 / 4 850				164,3 / 4 850				220 / 1 500-2 750		260 / 1 900-2 750				260 / 1 900-2 750

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická		6-stupňová manuálna		manuálna		automatická		manuálna		automatická

		Počet stupňov		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		180		190		190		192		190		170		185		180		193		185

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.5		11.2		12.3		10.2		11.3		13.9		11.8		12.7		11.2		12.1

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		8,6/191 (7,6/172)		8,7/196 (8,3/185)		9,5/224		8,1/188 (7,3/166)		9,4/215		5,4/140 (5,0/129)		5,1/136 (5,0/129)		7,5/197		5,1/136 (5,0/129)		7,5/197

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,3/118 (5,2/115)		5,4/123 (5,3/120)		5,4/126		5,1/112 (4,9/109)		5,5/128		3,9/99 (3,8/98)		3,9/101 (3,8/100)		4,6/121		3,9/101 (3,8/100)		4,6/121

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,5/145 (6,1/136)		6,6/150 (6,4/144)		6,9/162		6,2/140 (5,8/130)		6,8/160		4,4/113 (4,2/109)		4,3/113 (4,2/110)		5,6/149		4,3/113 (4,2/110)		5,6/149

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1288-1421		1290-1425		1324-1455		1298-1441		1330-1469		1397-1530		1401-1542		1423-1578		1401-1542		1423-1578

		Celková hmotnosť (kg)		1,820		1,820		1,850		1,820		1,850		1,910		1,920		1,940		1,920		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,300		1,500		1,500		1,400		1,500		1,400

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i30 kombi(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE										i30 kombi F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverové kombi

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,485

		Celková šírka (mm)		1,780

		Celková výška (mm)		1500 (1495 s ISG)

		Rázvor (mm)		2,650

		Rozchod vpredu (mm)		1 563 - 1 549 (podľa rozmeru diskov)

		Rozchod vzadu (mm)		1 571 - 1 557 (podľa rozmeru diskov)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		528 / 1642

		MOTOR		1.4i MPI D-CVVT		1.6i MPI D-CVVT				1.6i GDI				1.4 CRDi		1.6 CRDi VGT LP				1.6 CRDi VGT HP

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1368		1591				1591				1396		1582				1582

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				BA 95 B				NM		NM				NM

		Počet valcov		4		4				4				4		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1		10,5:1				10,5:1				17,0:1		17,3:1				17,3:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		73,6 / 100 / 6 000		88 / 120 / 6 300				99 / 135 / 6 300				66 / 90 / 4 000		81 / 110 / 4 000				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		134,4 / 3 500		156 / 4 850				164,3 / 4 850				240 / 1 500-2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500		280 / 1 500-3 000		300 / 1 750- 2 500

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie				priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		53

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		manuálna		manuálna		automatická		manuálna		dvojspojková		6-stupňová manuálna		manuálna		dvojspojková		manuálna		dvojspojková

		Počet stupňov		6		6		6		6		7		6		6		7		6		7

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		181		190		190		192		193		172		188		185		194		197

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13.0		11.2		12.3		10.2		11.0		13.9		11.5		12.2		10.5		10.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)*

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)		7,8/181 (7,1/164)[7,5/172]		8,7/196		9,0/209		8,1/188 [7,4/171]		7,2/167		5,1/133		4,7/123[4,4/116]		5,1/133[4,6/122]		4,7/123[4,4/116]		5,1/133[4,6/122]

		- mimomestský (so systémom ISG)		4,9/114 (4,7/110)[4,9/113]		5,4/123		5,5/129		5,1/112 [5,0/111]		4,9/114		3,7/96		3,6/94[3,6/93]		4,0/105[3,9/103]		3,6/94[3,6/93]		4,0/105[3,9/103]

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,0/138 (5,6/129)[5,8/135]		6,6/150		6,8/158		6,2/140 [5,9/133]		5,7/132		4,2/109		4,0/104[3,9/102]		4,4/115[4,2/109]		4,0/104[3,9/102]		4,4/115[4,2/109]

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1203-1353		1213-1373		1246-1400		1219-1380		1254-1415		1307-1451		1313-1469		1340-1496		1313-1469		1340-1496

		Celková hmotnosť (kg)		1,820		1,820		1,850		1,820		1,850		1,910		1,920		1,940		1,920		1,940

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,300		1,200		1,400		1,400		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600 benzínové verzie / 650 dieslové verzie

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

		* Hodnoty pre letné pneumatiky rozmeru 195/65 R15

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Elantra (AD)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Elantra

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,570

		Celková šírka (mm)		1,800

		Celková výška (mm)		1,450

		Rázvor (mm)		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,563

		Rozchod vzadu (mm)		1,572

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		150

		Batožinový priestor (l) - VDA		458

		MOTOR		1,6i				1,6 CRDi

		Typ		zážihový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591				1582

		Druh paliva		BA 95 B				NM

		Počet valcov		4				4

		Kompresný pomer		10,5:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		94 / 128 / 6 300				100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		155 / 4 850				260 / 1 500 - 3 500		300 / 1 750 - 2 500

		Príprava zmesi		Viacbodové vstrekovanie				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		200		195		194		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.1		11.6		10.5		11.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)		8,9/207		9,5/221		5,7/151		(4,7/124)

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,2/121		5,4/126		3,8/99		(3,8/99)

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,6/153		6,9/161		4,5/118		(4,1/109)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1295-1390		1325-1420		1390-1478		1420-1508

		Celková hmotnosť (kg)		1,770		1,800		1,870		1,900

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300		300		300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300		300		300

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

		20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Elantra

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Elantra

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,550		4,530

		Celková šírka (mm)		1,775

		Celková výška (mm)		1445		1445

		Rázvor (mm)		2,700		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,563		1,563

		Rozchod vzadu (mm)		1,576		1,576

		Polomer otáčania (m)		5.3		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		150		150

		Batožinový priestor (l) - VDA		485		485

		MOTOR		1,6 D-CVVT

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		10,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		97 / 132 / 6 300

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		158 / 4 850

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		200		195

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.1		11.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský		8,7/200		9,7/225

		- mimomestský		5,2/120		5,6/131

		- kombinovaný		6,5/149		7,1/165

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1184-1268		1217-1301

		Celková hmotnosť (kg)		1,770		1,800

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		300		300

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Veloster

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Veloster		Veloster Turbo

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 4-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,220		4,250

		Celková šírka (mm)		1,790		1,805

		Celková výška (mm)		1399		1399

		Rázvor (mm)		2,650		2,650

		Rozchod vpredu (mm) pneu 215/45 R17 / 215/40 R18		1561 / 1557		1557

		Rozchod vzadu (mm) pneu 215/45 R17 / 215/40 R18		1574 / 1570		1,570

		Polomer otáčania (m)		5.2		5.2

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		143		143

		Batožinový priestor (l) - VDA		320		320

		MOTOR		1,6 GDI		1,6 GDI

		Typ		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1591

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		4		5

		Kompresný pomer		11:1		9,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		103 / 140 / 6 300		137 / 186 / 5 500

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		167 / 4 850		265 / 1 500 - 4 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		201		214

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9.7		8.4

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)		8,1/190 (7,1/165)		9.3

		- mimomestský (so systémom ISG)		5,3/124 (5,3/124)		5.5

		- kombinovaný (so systémom ISG)		6,5/148 (5,9/137)		6,9 /157

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 260 - 1 311		1 255 - 1 313

		Celková hmotnosť (kg)		1,700		1,750

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/45 R17, 215/40 R18		215/40 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





IONIQ HEV

		TECHNICKÉ ÚDAJE		IONIQ HEV

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový liftback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,470

		Celková šírka (mm)		1,820		1,865		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,045		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1,460		1,865		1,865		1,865

		Rázvor (mm)		2,700		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm) (17")		1 563 (1 549)

		Rozchod vzadu (mm) (17")		1 577 (1 563)

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) VDA V213		550 / 1505

		MOTOR		1,6 GDi

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1580

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		13,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		77 / 105 / 5 700

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		147 / 4 000

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie do valcov

		Objem palivovej nádrže (l)		45

		ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

		Typ		synchrónny s permanentným magnetom

		Max.výkon (kW)		32

		Max.krútiaci moment (Nm)		170

		Typ batérie		Li-Ion polymer

		Kapacita batérie (kWh)		1,56

		Napatie batérie (V)		240

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová dvojspojková

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1

		CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

		Max.výkon (kW/k)		104 / 141

		Max.krútiaci moment (Nm)		265

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		185

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) (17")		10,8 (11,1)

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                      - mestský (17")		3,4 (3,9)

		- mimomestský  (17")		3,6 (3,9)

		- kombinovaný  (17")		3,4 (3,9)

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus (17")		79 (92)

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 370 - 1 477

		Celková hmotnosť (kg)		1,870

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - 15" / 17"		195/65 R15 / 225/45 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

		Servisný interval:

		15 000 km  alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





IONIQ PHEV

		TECHNICKÉ ÚDAJE		IONIQ PHEV

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový liftback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,470

		Celková šírka (mm)		1,820		1,865		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,045		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1,460		1,865		1,865		1,865

		Rázvor (mm)		2,700		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm) (17")		1,555

		Rozchod vzadu (mm) (17")		1,569

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) VDA V213		446 / 1401

		MOTOR		1,6 GDi

		Typ		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1580

		Druh paliva		BA 95 B

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		13,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		77 / 105 / 5 700

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		147 / 4 000

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie do valcov

		Objem palivovej nádrže (l)		43

		ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

		Typ		synchrónny s permanentným magnetom

		Max.výkon (kW)		45

		Max.krútiaci moment (Nm)		170

		Typ batérie		Li-Ion polymer

		Kapacita batérie (kWh)		8,9

		Napatie batérie (V)		360

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová dvojspojková

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1

		CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU

		Max.výkon (kW/k)		104 / 141

		Max.krútiaci moment (Nm)		265

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		178

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) (17")		10,6

		Dojazda na batériu (km)		63

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Kombinovaný cyklus		1.1

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		26

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 495 - 1 550

		Celková hmotnosť (kg)		1,970

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/55 R16

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

		Servisný interval:

		15 000 km  alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





IONIQ BEV

		TECHNICKÉ ÚDAJE		IONIQ BEV

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverový liftback

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,470

		Celková šírka (mm)		1,820		1,865		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,045		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1,450		1,865		1,865		1,865

		Rázvor (mm)		2,700		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,555

		Rozchod vzadu (mm)		1,564

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) VDA V213		455 / 1410

		ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

		Typ		synchrónny s permanentným magnetom

		Max.výkon (kW)		88

		Max.krútiaci moment (Nm)		295

		Typ batérie		Li-Ion polymer

		Kapacita batérie (kWh)		28

		Napatie batérie (V)		360

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		jednostupňová redukčná

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1

		PALUBNÁ NABÍJAČKA

		Max. kapacita (kW)		6,6

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		165

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9,9

		Dojazd (km)		280

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		0

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 420 - 1 475

		Celková hmotnosť (kg)		1,880

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		spriahnutá so skrutnou priečkou

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - 16"		205/55 R16

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

		Servisný interval:

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 sedan(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i40 sedan F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,745

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,093

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) podľa VDA 211/212		525

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM

		Počet valcov		4		4				4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				15,7:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		121 / 165 / 6 200				104 / 141 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		204 / 4 700				340 / 1 750-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		197		212		208		203		203

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		9.8		10.6		10.3		10.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,4/218 [9,7/227]		10,2/237 [10,4/242]		5,3/140 (4,8/126) [5,9/154]		5,7/150 (5,4/140) [5,9/156]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,8/134 [6,2/144]		5,8/136 [5,9/137]		4,2/108 (4,1/107) [4,4/116]		4,5/117 (4,5/117) [4,6/121]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		7,1/165 [7,5/175]		7,4/173 [7,5/176]		4,6/120 (4,3/114) [4,9/130]		4,9/129 (4,8/125) [5,1/134]

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 453-1 534		1 449-1 580		1 468-1 599		1 507-1 644		1 524-1 661

		Celková hmotnosť (kg)		1,980		2,020		2,040		2,090		2,100

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 sedan

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i40

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverová, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,740

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) podľa VDA 211/212		525

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi		1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685		1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM		NM

		Počet valcov		4		4				4		4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				17:1		17:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		131 / 178 / 6 500				85 / 115 / 4 000		100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		214 / 4 700				260 / 1 250-2 750		325 / 2 000-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		197		212		209		192		201		197

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		9.5		10.0		12.3		10.3		11.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,0/209 [9,4]		10,4/243 [10,5]		5,5/144 (5,3/138) [6,0]		5,5/144 (5,3/138) [5,9]		7,2/190 [7,6]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,6/130 [5,9]		5,9/137 [6,1]		4,2/110 (3,7/99) [4,4]		4,3/113 (4,1/108) [4,6]		4,8/126 [5,1]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		6,8/159 [7,5/169]		7,5/176 [7,7/179]		4,6/122 (4,3/113) [5,0/131]		4,7/124 (4,5/119) [5,1/134]		5,6/149 [6,0/159]

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 453-1 534		1 498-1 617		1 519-1 638		1 554-1 688		1 563-1 697		1 582-1 701

		Celková hmotnosť (kg)		1,980		2,000		2,030		2,080		2,080		2,150

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 kombi(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		i40 kombi F/L

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,775

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,093

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) podľa VDA 211/212		553/1719

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM

		Počet valcov		4		4				4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				15,7:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		121 / 164 / 6 200				104 / 141 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		203 / 4 700				340 / 1 750-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		197		210		205		200		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		9.9		10.8		10.5		11.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                      - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,4/218 [9,7/227]		10,2/237 [10,4/242]		5,3/140 (4,8/126) [5,9/154]		5,7/150 (5,1/133) [5,9/156]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,8/134 [6,2/144]		5,8/136 [5,9/137]		4,2/108 (4,1/107) [4,4/116]		4,5/117 (4,3/113) [4,6/121]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		7,1/165 [7,5/175]		7,4/173 [7,5/176]		4,6/120 (4,3/114) [4,9/130]		4,9/129 (4,6/120) [5,1/134]

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 453-1 534		1 466-1 613		1 483-1 630		1 524-1 677		1 539-1 692

		Celková hmotnosť (kg)		1,980		2,060		2,080		2,130		2,150

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





i40 wagon

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				i40

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová kombi, 5 miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,770

		Celková šírka (mm)		1,815

		Celková výška (mm)		1470

		Rázvor (mm)		2,770

		Rozchod vpredu (mm)		1,591

		Rozchod vzadu (mm)		1,597

		Polomer otáčania (m)		5.47

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		140

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212		553 / 1719

		MOTOR		1.6 GDI		2.0 GDI				1.7 CRDi		1.7 CRDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový				vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1 591		1 999				1 685		1 685

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B				NM		NM

		Počet valcov		4		4				4		4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1				17:1		17:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99 / 135 / 6 300		130 / 177 / 6 500				85 / 115 / 4 000		100 / 136 / 4 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164 / 4 850		213 / 4 700				260 / 1 250-2 750		325 / 2 000-2 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie				Common Rail System		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		70

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná		2 / 1 - predná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		195		210		200		190		198		190

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.6		9.7		10.8		12.9		10.6		12.0

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		8,0/187 (7,6/176) [8,3]		9,0/209 [9,4]		10,4/243 [10,5]		5,5/144 (5,3/138) [6,0]		5,5/144 (5,3/138) [5,9]		7,2/190 [7,6]

		- mimomestský (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		5,4/127 (5,1/119) [5,6]		5,6/130 [5,9]		5,9/137 [6,1]		4,2/110 (3,7/99) [4,4]		4,3/113 (4,1/108) [4,6]		4,8/126 [5,1]

		- kombinovaný (so systémom ISG)[17"/18" kolesá]		6,4/149 (6,0/140) [6,6/155]		6,8/159 [7,5/169]		7,5/176 [7,7/179]		4,6/122 (4,3/113) [5,0/131]		4,7/124 (4,5/119) [5,1/134]		5,6/149 [6,0/159]

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 470-1 609		1 495-1 649		1 516-1 670		1 560-1 713		1 570-1 723		1 589-1 734

		Celková hmotnosť (kg)		2,030		2,050		2,080		2,120		2,120		2,150

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,300		1,500		1,500		1,500		1,800		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		700		700		700		700		700

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Genesis

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Genesis

		KAROSÉRIA

		Karoséria		4-dverový sedan

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,990

		Celková šírka (mm)		1,890		1,865		1,865

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,104		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1480		1385		1385

		Rázvor (mm)		3,010		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,620

		Rozchod vzadu (mm)		1,633

		Polomer otáčania (m)		5.7

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		130

		Batožinový priestor (l)		493

		MOTOR		3.8 V6 GDi

		Typ		zážihový vidlicový

		Zdvihový objem motora (cm3)		3778

		Druh paliva

		Počet valcov		6

		Kompresný pomer		11,5:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		232 / 315 / 6 000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		397 / 5 000

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie do valcov

		Objem palivovej nádrže (l)		77

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		8-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 2 - 4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		240

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		6.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                      - mestský		16.2

		- mimomestský		8.9

		- kombinovaný		11.8

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		278

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1980-2075

		Celková hmotnosť (kg)		2,520

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové s vnútorným chladením

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - predná náprava / zadná náprava		245/40 R19 / 275/35 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Genesis Coupe

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Genesis Coupe

		KAROSÉRIA

		Karoséria		2-dverová coupe

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,630

		Celková šírka (mm)		1,865		1,865		1,865		1,865

		Celková výška (mm)		1385		1385		1385		1385

		Rázvor (mm)		2,820		2820		2820		2820

		Rozchod vpredu (mm)		1,599

		Rozchod vzadu (mm)		1,615

		Polomer otáčania (m)		5.7

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		129

		Batožinový priestor (l)		332

		MOTOR		2.0 Turbo				3.8 V6

		Typ		zážihový radový preplňovaný turbodúchadlom				zážihový vidlicový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1998				3778

		Druh paliva		BA 95 B				BA 95 B

		Počet valcov		4				6

		Kompresný pomer		9,4:1				10,4:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		154 / 210 / 6 000				223 / 303 / 6 300

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		299 / 2 000				361 / 4 700

		Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie				viacbodové vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		65				65

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		5-stupňová utomatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		223		224		240		240

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		8.0		8.3		6.4		6.3

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		12.7		13.1		15.0		14.8

		- mimomestský		7.2		7.4		7.6		7.0

		- kombinovaný		9.2		9.6		10.3		9.9

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus		220		224		246		235

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1570-1620		1600-1652		1613-1662		1615-1664

		Celková hmotnosť (kg)		1,920		1,920		1,930		1,930

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom typu Multi link

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík - predná náprava / zadná náprava		225/40 R19 / 245/40 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Kona

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Kona

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,165

		Celková šírka (mm)		1,800

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,070

		Celková výška (mm)		1 550 / 1 565 - vrátane strešných ližín

		Rázvor (mm)		2,600

		Rozchod vpredu (mm) R16 / R17 / R18		1 575 / 1 563 / 1 559

		Rozchod vzadu (mm) R16 / R17 / R18		1 584 / 1 572 / 1 568

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		2WD- 171 / 4WD - 177,5

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky		361 / 1 143

		MOTOR		1.0 T-GDi		1.6 T-GDi

		Typ		zážihový radový		zážihový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		998		1,591

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B

		Počet valcov		3		4

		Kompresný pomer		10:1		10:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		88 / 120 / 6 000		130 / 177 / 5 500

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		172 / 1 500 - 4 000		265 / 1 500 - 4 500

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie

		Objem palivovej nádrže (l)		50		50

		PREVODOVKA A POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická

		Pohon		4x2		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		181		205

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12.0		7.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                      - mestský R16 (R17/R18)		6,0 (6,3)		(8,0)

		- mimomestský R16 (R17/R18)		4,7 (5,0)		(6,0)

		- kombinovaný R16 (R17/R18)		5,2 (5,4)		(6,7)

		CO2 (g/km)

		Kombinovaný cyklus R16 (R17/R18)		117 (125)		153

		HMOTNOSTI		1.0 T-GDi 2WD M/T		1.6 T-GDi 4WD 7DCT

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 233 - 1 350		1 401 - 1 496

		Celková hmotnosť (kg)		1,775		1,910

		Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,250

		Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600		600

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s posilňovačom

		NÁPRAVA

		Predná		McPherson so stabilizátorom

		Zadná		polonezávislá - torzná priečka		nezávislé zavesenie - multilink

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		205/60R16, 215/55R17, 235/45R18

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Tucson

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Tucson

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová samonosná

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,475

		Celková šírka (mm)		1,850

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,065

		Celková výška (mm)		1655/1660 - vr. strešných lyžín

		Rázvor (mm)		2,670

		Rozchod vpredu (mm) R17 / R19		1 608  / 1 604

		Rozchod vzadu (mm)R17 / R19		1 620  / 1 615

		Polomer otáčania (m)		5.3

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		172

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA		513(lepiaca sada)488(plnohodnotna rezerva/1503 a 1478

		MOTOR		1.6 GDI		1.6 T-GDi						1.7CRDi VGT				2.0CRDi VGT

		Typ		zážihový radový		zážihový radový						vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1591				2656		1685				1995

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B						NM				NM

		Počet valcov		4		4						4				4

		Kompresný pomer		11:1		10:1						15,7:1				16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		97/132/6300		130/177/5500				127/173/6000		85/115/4000		104/141/4000		100/136/4000				136/185/4000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		160,8/4 850		265/1 500-4 500				250/4000		(280/1 250 - 2 750)		(340/1 750 - 2 500)		373/1 500-2 500				400/1 750-2 750

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie						Common Rail System				Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		62

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna				7-stupňová dvojspojková automatická		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x2		4x4				4x4		4x2		4x2		4x4		4x4		4x4		4x4

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		182		202				201		176		185		184		184		201		201

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.5		9.5				9.1		13.7		11.5		10.9		12.0		9.9		9.5

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) ** - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                      - mestský		7.9		10.0				9.2		5.4		5.4		6.0		7.4		7,1		8.0

		- mimomestský		5.4		6.2				6.5		4.1		4.7		4.8		5.4		5.2		5.6

		- kombinovaný		6,3/147		7,6/177				7,5/175		4,6/119		4,9/129		5,2/139		6,1/160		5,9/154		6,5/170

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1379 - 1494		1508 - 1669				1534 - 1695		1425 - 1570		1470 - 1623		1587 - 1751		1615 - 1779		1587 - 1715		1615 - 1779

		Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1,895		2,170				2,190		2,000		2,085		2,250		2,250		2,250		2,250

		Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,400		1,900				1,600		1,400		1,600		2,200		1,900		2,200		1,900

		Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		650		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		NÁPRAVY

		Predná		nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadná		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16, 225/60 R17, 245/45 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 2 roky - čo nastane skôr (okrem 1,6 T-GDi 15 000 km alebo 1 rok - čo nastane skôr)

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix35FL

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix35 Facelift

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová samonosná

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,410

		Celková šírka (mm)		1,820

		Celková výška (mm)		1660/1670 - vr. strešných lyžín

		Rázvor (mm)		2,640

		Rozchod vpredu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1591  / 1585

		Rozchod vzadu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1592  / 1586

		Polomer otáčania (m)		5.29

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		170

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA		465/1436

		MOTOR		1.6 GDI  DOHC		2.0 GDI DOHC						1.7CRDi VGT		2.0CRDi VGT

		Typ		zážihový radový		zážihový radový						vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1999				2656		1685		1995

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B						Diesel		NM

		Počet valcov		4		4						4		4

		Kompresný pomer		11:1		11,5:1						17,0:1		16,5:1				16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99/135/6300		122/166/6200				127/173/6000		85/115/4000		100/136/4000				135/184/4000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164/4 850		205/4000				250/4000		260/1250 - 2750		320/1250-2750 (373/2000-2500)*				383/1800-2500 (392/1800-2500)*

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie						Common Rail		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		58

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna				6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x2		4x4				4x4		4x2		4x4		4x4		4x4		4x4

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		178		195				180		173		181		182		194		195

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.1		10.7				11.0		12.4		11.3		12.1		9.8		9.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) ** - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		8.2		10.6				11.2		6.3		6.9		8.6		7,5		8.8

		- mimomestský		6.0		6.5				6.6		4.8		4.7		5.8		5.1		5.8

		- kombinovaný		6,8/158		8,0/186				8,3/193		5,3/139		5,5/145		6,8/179		6,0/157		6,9/182

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1305 - 1427		1450 - 1561				1469 - 1580		1490 - 1612		1525 - 1679		1601 - 1712		1525 - 1679		1601 - 1712

		Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1830		2030				2030		1940		2,140		2140		2140		2140

		Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,900				1,600		1,200		2,000		1,600		2,000		1,600

		Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		NÁPRAVY

		Predná		nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadná		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18

		* hodnota pre automatickú prevodovku

		** hodnoty pre rozmer pneu 215/70 R16 alebo 225/60 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix35

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix35

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová samonosná

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,410

		Celková šírka (mm)		1,820

		Celková výška (mm)		1660/1670 - vr. strešných lyžín

		Rázvor (mm)		2,640

		Rozchod vpredu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1591  / 1585

		Rozchod vzadu (mm) 215/70 R16 / 225/60 R17 a 225/55 R18		1592  / 1586

		Polomer otáčania (m)		5.29

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		170

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA		465/1436

		MOTOR		1.6 GDI  DOHC		2.0i DOHC D-CVVT VIS						1.7CRDi VGT		2.0CRDi VGT

		Typ		zážihový radový		zážihový radový						vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1591		1998				2656		1685		1995

		Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B						Diesel		NM

		Počet valcov		4		4						4		4

		Kompresný pomer		11:1		10,5:1				10:1		17,0:1		16,5:1				16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		99/135/6300		120/163/6200				127/173/6000		85/115/4000		100/136/4000				135/184/4000

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		164/4 850		194/4600				250/4000		260/1250 - 2750		320/1800-2500				383/1800-2500 (392/1800-2500)*

		Príprava zmesi		priame vstrekovanie		viacbodové vstrekovanie						Common Rail		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		58

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		5-stupňová manuálna				6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna				6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x2		4x2		4x4		4x4		4x2		4x2		4x4		4x4		4x4

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		178		184		182		180		173		182		181		194		195

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.1		10.4		10.7		11.2		12.4		10.8		11.3		10.0		9.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km) ** - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

		Cyklus                       - mestský		8.2/190		9.8/232		9.9/235		10.6/252		6.3/163		6.6/174		6.7/174		7.2/189		9.1/238

		- mimomestský		6.0/139		6.1/145		6.3/149		6.8/161		4.8/125		4.9/127		5.1/134		5.3/139		6.0/157

		- kombinovaný		6.8/158		7.5/177		7.6/181		8.2/195		5.3/139		5.5/147		5.7/149		6.0/158		7.1/187

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1380 - 1502		1455 - 1567		1525 - 1636		1544 - 1655		1490 - 1612		1533 - 1685		1600 - 1754		1600 - 1754		1676 - 1787

		Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1830		1980		2030		2030		1940		2,090		2140		2140		2140

		Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1,200		1,900		1,900		1,600		1,200		2,000		2,000		2,000		1,600

		Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		NÁPRAVY

		Predná		nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadná		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18

		* hodnota pre automatickú prevodovku

		** hodnoty pre rozmer pneu 215/70 R16 alebo 225/60 R17

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Santa Fe(FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Santa Fe F/L

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,700

		Celková šírka (mm)		1,880

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,179

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1680 / 1690

		Rázvor (mm)		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.45

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		180

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		585 / 1 680

		MOTOR		2.0 CRDi		2.2 CRDi VGT		2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1995		2 199		2 199

		Druh paliva		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4

		Kompresný pomer		16:1		16:1		16:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		110 / 150 / 2500 - 4000		147 / 200 / 3 800		147 / 200 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		400 / 1 750 - 2 500		440 / 1 750 - 2 750		440 / 1 750 - 2 750

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		64		64		64

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická

		Pohon		4x4		4x4		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		180		203		203

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.2		9.0		9.6

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                     - mestský		7.0		7.1		7.8

		- mimomestský		5.3		5.3		5.9

		- kombinovaný		6.0		6.0		6.6

		Emisie CO2 (g/km)		159		159		174

		HMOTNOSTI

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 806 - 1 939		1 806 - 1 939		1 832 - 1 965

		Celková hmotnosť (kg)		2,510		2,510		2,510

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,500		2,500		2,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		100		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/60 R18 a 235/55 R19

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Santa Fe

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Santa Fe

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,690

		Celková šírka (mm)		1,880

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1680 / 1690

		Rázvor (mm)		2,700

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.45

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		185

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		585 / 1,570

		MOTOR		2.0 CRDi		2.2 CRDi VGT		2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		1995		2 199		2 199

		Druh paliva		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4

		Kompresný pomer		16,5:1		16,0:1		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		110 / 150 / 4000		145 / 197 / 3 800		145 / 197 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		(383 / 1 800 - 2 500)		436 / 1 800 - 2 500		421 / 1 800 - 2 500

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		64		64		64

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová automatická		6-stupňová manuálna

		Pohon		4x4		4x4		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		187		190		190

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		11.3		10.1		9.8

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                       - mestský		8.4		8.9		7.5

		- mimomestský		5.2		5.5		5.2

		- kombinovaný		6.4		6.8		6.1

		Emisie CO2 (g/km)		168		178		159

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		1 843 - 2 004		1 882 - 2 043		1 843 - 2 004

		Celková hmotnosť (kg)		2,510		2,510		2,510

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,500		2,000		2,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		100		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/60 R18 Elegance, 235/55 R19 Premium

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Grand Santa Fe (FL)

		TECHNICKÉ ÚDAJE		Grand Santa Fe F/L

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,905

		Celková šírka (mm)		1,885

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,179

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1 685/1 695

		Rázvor (mm)		2,800

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.62

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		180

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		634 / 1 842

		MOTOR		2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2 199

		Druh paliva		NM

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		147 / 200 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		440 / 1 750 - 2 750

		Príprava zmesi		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		71

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová automatická

		Pohon		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		201		201

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9.9		9.9

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                     - mestský		8.3		8.3

		- mimomestský		6.3		6.3

		- kombinovaný		7.0		7.0

		Emisie CO2 (g/km)		184		184

		HMOTNOSTI		6 miestna verzia		7 miestna verzia

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 906 - 2 043		1 920 - 2 057

		Celková hmotnosť (kg)		2,600		2,630

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,000		2,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/55 R19 Premium

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





Grand Santa Fe

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				Grand Santa Fe

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4,915

		Celková šírka (mm)		1,885

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1690

		Rázvor (mm)		2,800

		Rozchod vpredu (mm)		1,628

		Rozchod vzadu (mm)		1,639

		Polomer otáčania (m)		5.62

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		185

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		634 / 1 842

		MOTOR				2.2 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2 199

		Druh paliva		NM

		Počet valcov		4

		Kompresný pomer		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		145 / 197 / 3 800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		436 / 1 800 - 2 500

		Príprava zmesi		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		71

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová automatická

		Pohon		4x4

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		200

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10.3

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                       - mestský		9.9

		- mimomestský		6.2

		- kombinovaný		7.6

		Emisie CO2 (g/km)		199

		HMOTNOSTI				6/7 miestna verzia

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)				1 902 - 2 042 / 1 916 - 2 056

		Celková hmotnosť (kg)				2 600 / 2 630

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)				2,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)				750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)				100

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		viacprvková

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/55 R19 Premium

		Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

		Servisný interval: 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





ix55 Euro5

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				ix 55

		KAROSÉRIA

		Karoséria		5-dverová, 7-miestna

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		4840

		Celková šírka (mm)		1945 (1972 - vrátane bočných nášľapov)

		Celková výška (mm)		1750 (1807 - so strešným nosičom)

		Rázvor (mm)		2805

		Rozchod vpredu (mm)		1668

		Rozchod vzadu (mm)		1671

		Polomer otáčania (m)		5.6

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		200

		Batožinový priestor (l) zákl. 7 miestny/zákl. 5 miestny/max.		148 / 598 / 1746

		HMOTNOSTI		3.0 CRDi - VGT

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		2170 - 2269

		Užitočná hmotnosť (kg)		610 - 511

		Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg)		2780

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

		MOTOR		3.0 CRDi - VGT Euro5

		Typ		vznetový vidlicový V6

		Zdvihový objem motora (cm3)		2959

		Druh paliva		NM

		Počet valcov		6

		Kompresný pomer		16,0:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		184 / 250 / 3800

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		471 / 1750 - 3500

		Príprava zmesi		Common Rail System

		Objem palivovej nádrže (l)		78

		DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

		Max. rýchlosť (km/h)		205

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9.2

		SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO2 (g/km)

		Cyklus                       - mestský		10,0 / 261

		- mimomestský		6,2 / 162

		- kombinovaný		7,6 / 199

		PREVODOVKA

		Typ		6-st. automatická

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé, typ McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		dvojité priečne ramená s vinutými pružinami a vlečenými ramenami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		245 / 60 R18

		OSTATNÉ

		Počet náprav / poháňaných		2 / 2

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Všetky motory spĺňajú platné emisné limity.

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





H1

		

		TECHNICKÉ ÚDAJE

				H1 VAN/H1 Tour

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		5,150

		Celková šírka (mm)		1,920

		Celková výška		1925

		Rázvor (mm)		3,200

		Rozchod vpredu (mm)		1,685

		Rozchod vzadu (mm)		1,660

		Polomer otáčania (m)		5.61

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)

		ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		H1 VAN 3		H1 VAN 6		H1 TOUR 8		H1 TOUR 8

		Celková dĺžka (mm)		2375		1585		851		851

		Celková šírka (mm)		1620		1620		1591		1591

		Celková výška		1350		1350		833		833

		Objem (m3)		4.31		2.5		0.85		0.85

		Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 213/214		585 / 1,570

		MOTOR		2,5 CRDi		2,5 CRDi		2,5 CRDi		2,5 CRDi

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2497		2497		2497		2497

		Druh paliva		NM		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4

		Kompresný pomer		16,4:1		16,4:1		16,4:1		16,4:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		100 / 136 / 3800		100 / 136 / 3800		100 / 136 / 3800		125 / 170 / 3600

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		(343 / 1 500 - 2 500)		(343 / 1 500 - 2 500)		(343 / 1 500 - 2 500)		(441 / 2 000 - 2 250)

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		75		75		75		75

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		5-stupňová automatická

		Pohon		predná náprava		predná náprava		predná náprava		predná náprava

		VÝKONY

		Max. rýchlosť (km/h)		168		168		168		180

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		17.6		17.6		17.6		14.4

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                       - mestský		9.3		9.3		9.2		11.2

		- mimomestský		6.5		6.5		6.4		7.3

		- kombinovaný		7.6		7.6		7.5		8.8

		Emisie CO2 (g/km)		199		199		197		231

		HMOTNOSTI

		Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg		2 049 - 2 173		2 154 - 2 246		2 250 - 2 313		2 260 - 2 323

		Celková hmotnosť (kg)		3,160		3,230		3,030		3,030

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,300		2,300		2,300		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou

		Zadných kolies		tuhá s listovými pružinami				tuhá náprava s vinutými pružinami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16C

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

		Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





H1 FL

		TECHNICKÉ ÚDAJE		H1

		ROZMERY

		Celková dĺžka (mm)		5,150

		Celková šírka (mm)		1,920

		Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)		2,259

		Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)		1 935 (VAN) / 1 925(TOUR)

		Rázvor (mm)		3,200

		Rozchod vpredu (mm)		1,685

		Rozchod vzadu (mm)		1,660

		Polomer otáčania (m)		5.61

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		190

		ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		3 VAN		6 VAN		8 TOUR		8 TOUR

		Celková dĺžka (mm)		2,375		1,585		851		851

		Celková šírka (mm)		1,620		1,620		1,576		1,576

		Celková výška (mm)		1,340		1,340		833		833

		Objem (l)		4,426		2,511		842		842

		MOTOR		2.5 CRDi WGT		2.5 CRDi WGT		2.5 CRDi WGT		2.5 CRDi VGT

		Typ		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový		vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2,497		2,497		2,497		2,497

		Druh paliva		NM		NM		NM		NM

		Počet valcov		4		4		4		4

		Kompresný pomer		15,8:1		15,8:1		15,8:1		15,8:1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		100 / 136 / 3 600		100 / 136 / 3 600		100 / 136 / 3 600		125 / 170 / 3 600

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		343 / 1 500 - 2 500		343 / 1 500 - 2 500		343 / 1 500 - 2 500		441 / 2 000 - 2 250

		Príprava zmesi		Common Rail		Common Rail		Common Rail		Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		75		75		75		75

		PREVODOVKA & POHON

		Typ		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		6-stupňová manuálna		5-stupňová automatická

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná		2 / 1 - zadná

		VÝKONY		3 VAN		6 VAN		8 TOUR		8 TOUR

		Max. rýchlosť (km/h)		168		168		168		180

		Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		17.6		17.6		17.6		14.4

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)

		Cyklus                     - mestský		9.3		9.3		9.3		11.0

		- mimomestský		6.4		6.4		6.4		6.9

		- kombinovaný		7.5		7.5		7.5		8.4

		Emisie CO2 (g/km)		197		197		197		225

		HMOTNOSTI		3 VAN		6 VAN		8 TOUR		8 TOUR

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 955 - 2 075		2 031 - 2 137		2 205 - 2 294		2 215 - 2 304

		Celková hmotnosť (kg)		3,160		3,200		3,070		3,070

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2,300		2,300		2,300		1,500

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		750		750		750

		Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80		80		80		80

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezávislé McPherson so stabilizátorom

		Zadných kolies		tuhá náprava s listovými pružinami				tuhá náprava s vinutými pružinami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		215/70 R16C

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.





H350

		TECHNICKÉ ÚDAJE		H350

		KAROSÉRIA

		Karoséria

		ROZMERY		5.5				6.2				6.2

		Celková dĺžka (mm)		5 515 (+170 zadny schodik)				6 197 (+170 zadny schodik)				6 197 (+170 zadny schodik)

		Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm)		2436				2436				2436

		Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami (mm)		2038				2038				2038

		Celková výška (mm)		2,685				2,690				2,690

		Rázvor (mm)		3,435				3,670				3,670

		Rozchod vpredu (mm)		1,712				1,712				1,712

		Rozchod vzadu (mm)		1,718				1,718				1,718

		Polomer otáčania (m)		6.0				6.43				6.43

		Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		185				185				185

		ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		5.5				6.2				6.2

		Celková dĺžka (mm)		3,100				3,780				3,780

		Celková dĺžka podla EEC normy (mm)		2,985				3,665				3,665

		Celková šírka (mm)		1,796				1,796				1,796

		Celková šírka medzi podbehmi (mm)		1,380				1,380				1,380

		Celková výška (mm)		1,956				1,956				1,956

		Výška hrany ložného priestoru (mm)		690				692				692

		Objem (m3)		10.5				12.9				12.9

		MOTOR		2.5 CRDi				2.5 CRDi				2.5 CRDi

		Typ		vznetový radový				vznetový radový				vznetový radový

		Zdvihový objem motora (cm3)		2,497				2,497				2,497

		Druh paliva		NM				NM				NM

		Počet valcov		4				4				4

		Kompresný pomer		22,0 : 1				22,0 : 1				22,0 : 1

		Max.výkon (kW/k/ot/min)		110 / 150 / 3 600				110 / 150 / 3 600				125 / 170 / 3 600

		Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		372 / 1 500 - 2 500				372 / 1 500 - 2 500				422 / 1 500 - 2 500

		Príprava zmesi		Common Rail				Common Rail				Common Rail

		Objem palivovej nádrže (l)		75				75				75

		Objem nádrže na Ad Blue (l)		22				22				22

		PREVODOVKA & POHON		5.5				6.2				6.2

		Typ		6-stupňová manuálna				6-stupňová manuálna				6-stupňová manuálna

		Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná				2 / 1 - zadná				2 / 1 - zadná

		VÝKONY		5.5				6.2				6.2

		Max. rýchlosť (km/h)		170				170				170

		SPOTREBA PALIVA (l/100km)		5.5				6.2				6.2

		Cyklus                     - mestský		9.5				9.5				9.5

		- mimomestský		7.5				7.5				7.5

		- kombinovaný		8.2				8.2				8.2

		Emisie CO2 (g/km)		214				214				214

		HMOTNOSTI		5.5				6.2				6.2

		Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		2 220 - 2 516				2 324 - 2 655				2 324 - 2 655

		Celková hmotnosť (kg)		3,500				3,500				3,500

		Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		3,000				3,000				3,000

		Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750				750				750

		RIADENIE

		Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

		ZAVESENIE

		Predných kolies		nezavislé zavesenie so stabilizátorom, odpruženie horizontálnou listovou pružinou

		Zadných kolies		tuhá náprava s listovými pružinami

		BRZDY

		Predné		kotúčové s vnútorným chladením

		Zadné		kotúčové

		PNEUMATIKY

		Rozmer pneumatík		235/65R16C

		Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km alebo 5 rokov s maximálnym nájazdom 200 000km

		Servisný interval:

		30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

		Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia  si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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