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NEW ELANTRA
1.6 MPi 127,5 c.p. - 6AT / Drive

Сaracteristicile
Drive - Lista de echipare include:
Jante de oţel R15, capace roţi decorative, anvelope
195/65 R15

Senzor de avertizare a nivelului de lichid în rezervorul de
spălare a parbrizului

Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de oţel
ABS – Sistem de antiblocare a roţilor
Airbag-uri şofer şi pasager faţă

Tetiere scaune reglabile
Închidere centralizată cu telecomandă
Cheie pliabilă, imobilizator motor

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Centuri siguranţă faţă pretensionate, reglabile pe
înaltime

Geamuri electrice faţă/spate
Plafonieră centrală salon şi portbagaj, prize 12V
Bancheta spate rabatabila 6:4, sistem xare scaun copil

Centuri siguranţă spate, prindere în 3 puncte
Avertizor de necuplare centuri siguranţă
Caroserie dublu zincată

IsoFix
Buzunar spătar scaun pasager faţă
Computer de bord, ceas digital

Oglinzi laterale, acţionate electric, încălzite, în culoarea
caroseriei
Apărătoare noroi faţă şi spate
Eleron cu lampă stop incorporată

Radio AM/FM, MP3, display 3.8" cu 6 difuzoare, conexiuni
USB, AUX
Comenzi audio pe volan
Volan şi schimbător viteze imbracate în piele

Servodirecţie electrică "MDPS"
Direcţie servoasistată electric, moduri "Eco", "Sport",
"Normal", "Smart"

Bluetooth
Сonecţiuni USB cu funcţia de încărcare
Ecran de bord Supervision Cluster cu 4.2" TFT LCD a şaj

Oglindă parasolară incorporată şi iluminată
Cotieră centrală faţă cu compartiment suplimentar de
depozitare
Suport pahare în consola faţă
Cotiera centrală bancheta spate cu suport pahare
Reglarea nivelului farurilor (mecanică)
Senzor pentru aprinderea automată a farurilor

şi coloană sonoră
Oglindă retrovizoare interioară heliomată
Aer condiţionat cu ltru
De ectoare de aer pasageri spate
Tapiţerie textilă de culoarea neagră, gri, bej – la alegere
Scaun şofer reglabil pe înălţime
Volan cu reglaj manual pe înalţime şi profunzime

Caracteristici generale:
1.6 Benzină MPi 127,5 c.p.
Număr de cilindri - 4

Urban - 9,5
Extraurban - 5,6

Capacitatea cilindrică (cm3) - 1591

Mediu - 7,0

Putere maximă (CP/rpm) - 127,5/6300
Cuplu maxim (Nm/rpm) - 154,6/4850

Viteza maximă (km/h) - 195
Acceleraţie 0-100 km/h (s) - 11,3

Tip tracţiune - 2x4

Garda la sol (mm) - 150

Cutie de viteză / Nr.rapoarte - AT 6
Сonsum de combustibil:

Capacitate rezervor (litri) - 47
Capacitate portbagaj (litri) - 402/474

Echiparea
MOTORIZARE

1.6 MPi 127,5 c.p. - 6AT

ECHIPAREA

Drive / 16350 EUR

CULOAREA SALON

Negru / 0 EUR

TIP SALON

Tapiţerie neagră / 0 EUR

CULOAREA CAROSERIE

Electric Shadow / 300 EUR
- Jante de aliaj uşor R15, anvelope 195 /65 R15 / 300 EUR
- Roată de rezervă cu dimensiuni normale, jantă de aliaj
R15 / 150 EUR
- ESC – Sistemul electronic de control al stabilităţii, inclusiv
TCS, DBC, BAS, HAC, VSM / 300 EUR
- Parbriz cu protecţie solară / 50 EUR
- Lumini fază de întâmpinare şi de drum cu tehnologie Led
/ 550 EUR
- Lumini de drum permanente şi lumini de poziţie cu
tehnologie LED / 200 EUR

Echipament suplimentar

- Inserţii cromate nisaj geamuri / 50 EUR
- Scaune faţă cu sistem de încălzire (3 moduri de
temperatură) / 150 EUR
- Radio AM/FM, MP3, 6 difuzoare, display 8″, Apple Car
Play, Android Auto, USB, AUX / 350 EUR
- Sistem Bluetooth, Hands free / 10 EUR
- Сonecţiune USB cu funcţia de încărcare consolă faţă / 50
EUR
- Cameră video spate cu predicţia traiectoriei / 100 EUR
- Senzor de parcare spate / 150 EUR
- Pachet fumatori (scrumieră şi brichetă acţionată electric)
/ 20 EUR

în total

Echipament suplimentar
Jante de aliaj uşor R15, anvelope 195 /65 R15

Roată de rezervă cu dimensiuni normale, jantă de aliaj R15

19080 EUR

ESC – Sistemul electronic de control al stabilităţii, inclusiv TCS, DBC, BAS, HAC, VSM

Parbriz cu protecţie solară

Lumini fază de întâmpinare şi de drum cu tehnologie Led

Lumini de drum permanente şi lumini de poziţie cu tehnologie LED

Inserţii cromate nisaj geamuri

Scaune faţă cu sistem de încălzire (3 moduri de temperatură)

Radio AM/FM, MP3, 6 difuzoare, display 8″, Apple Car Play, Android Auto, USB, AUX

Sistem Bluetooth, Hands free

Сonecţiune USB cu funcţia de încărcare consolă faţă

Cameră video spate cu predicţia traiectoriei

Senzor de parcare spate

Pachet fumatori (scrumieră şi brichetă acţionată electric)

