Benzină

Specificații Hyundai Elantra
Motorizare

Transmisie

Drive

Comfort

Premium

1.6 MPI 127,5 c.p.

MT 6

15 600€

18 200€

20 200€

1.6 MPI 127,5 c.p.

AT 6

16 400€

19 000€

21 000€

2.0 MPI 159 c.p.

MT 6

16 600€

19 200€

21 200€

2.0 MPI 159 c.p.

AT 6

17 400€

20 000€

22 000€

Exclusive

Amazon Grey

Cyber Grey

Electric Shadow

Fiery Red

Fluid Metal

Intense Blue

Lava Orange

Phantom Black

24 500€

26 500€

Drive - lista de echipare include:
- Jante de oțel R15, capace roți decorative, anvelope 195/65 R15
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de oțel
- ABS – Sistem de antiblocare a roţilor
- Airbag-uri șofer și pasager față
- Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
- Centuri siguranță față pretensionate, reglabile pe înaltime
- Centuri siguranță spate, prindere în 3 puncte
- Avertizor de necuplare centuri siguranță
- Caroserie dublu zincată
- Oglinzi laterale acționate electric, încălzite, în culoarea caroseriei
- Apărătoare noroi față și spate
- Eleron cu lampă stop incorporată
- Servodirecţie electrică «MDPS»
- Direcţie servoasistată electric, moduri: «Eco», «Sport», «Normal», «Smart»
- Oglindă parasolară incorporată și iluminată
- Cotieră centrală faţă cu compartiment suplimentar de depozitare
- Suport pahare în consola față
- Cotiera centrală bancheta spate cu suport pahare
- Reglarea nivelului farurilor (mecanică)
- Senzor pentru aprinderea automată a farurilor
- Senzor de avertizare a nivelului de lichid în rezervorul de spălare a parbrizului

Polar White

- Tetiere scaune reglabile
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Cheie pliabilă, imobilizator motor
- Geamuri electrice faţă/spate
- Plafonieră centrală salon şi portbagaj, prize 12V
- Bancheta spate rabatabila 6:4, sistem fixare scaun copil IsoFix
- Buzunar spătar scaun pasager față
- Computer de bord, ceas digital
- Radio AM/FM, MP3, display 3.8" cu 6 difuzoare, conexiuni USB, AUX
- Comenzi audio pe volan
- Volan și schimbător de viteze imbracate în piele
- Bluetooth
- Сonecțiuni USB cu funcția de încărcare
- Ecran de bord Supervision Cluster cu 4.2" TFT LCD afișaj și coloană sonoră
- Oglindă retrovizoare interioară heliomată
- Aer condiționat cu filtru
- Deflectoare de aer pasageri spate
- Tapiţerie textilă de culoarea neagră, gri, bej – la alegere
- Scaun șofer reglabil pe înălțime
- Volan cu reglaj manual pe înalţime și profunzime

Comfort - adițional față de echiparea Drive:
- Jante de aliaj ușor R15, anvelope 195 /65 R15
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj R15
- ESC – Sistemul electronic de control al stabilităţii, inclusiv TCS, DBC, BAS, HAC, VSM
- Airbag-uri laterale (cortină)
- Blocare automată a uşilor în mers, dezblocarea în caz de accident
- Geam șofer acționat electric cu coborâre/ridicare automată, regim de siguranță
- Instalație de climatizare automată dublă zonă cu sistem de purificare
- Senzor de ploaie (Ștergătoare parbriz automate)
- Oglinzi laterale cu semnalizare incorporată "Led Type"
- Oglinzi laterale pliabile electric
- Parbriz cu protecție solară

- Inserții cromate finisaj geamuri
- Izolare fonică capotă
- Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu tehnologie LED
- Scaune față încălzite (3 moduri de temperatură)
- Radio AM/FM, MP3, 6 difuzoare, display 8",
Apple Car Play, Android Auto, USB, AUX
- Sistem Bluetooth, Hands free
- Сonecțiune USB cu funcția de încărcare consolă față
- Camerа video spate cu predicția traiectoriei
- Senzor de parcare spate
- Pachet fumatori (scrumieră și brichetă acționată electric)

Premium - adițional față de echiparea Comfort:
- Jante de aliaj ușor R16, anvelope 205/55 R16
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj R16
- Cruise Control automat cu comenzi pe volan
- Cheie inteligentă cu buton de pornire/oprire (Smart Key), imobilizator
- Lumini fază de întâmpinare şi de drum cu tehnologie Led
- Sistemul PAS, inclusiv senzori de parcare față și spate

- Volan încălzit
- Scaun șofer reglabil electric în 8 direcții
- Scaune spate încălzite
- Grila radiatorului cu ornament cromat
- Încărcător fără fir

Exclusive - adițional față de echiparea Premium:
- Jante de aliaj ușor R17, anvelope 225/45 R17
- Roată de rezervă de dimensiuni normale, jantă de aliaj R17
- Lumini spate cu tehnologie LED
- Frâna de staționare electronică EPB cu funcție "Auto Hold"
- Sistem de GPS navigție, ecran tactibil 10.25", sistem audio
Radio-MP3 cu USB, AUX, Apple CarPlay, Android Autо
- Sistem audio "Bose", amplificator extern, 8 difuzoare și subwoofer

- Ecran de bord Supervision Cluster cu 10.25" TFT LCD afișaj
- Lumină ambientală pe consola centrală
- Tapiţerie piele de culoarea neagră, gri, bej – la alegere
- Scaun șofer reglabil electric în 10 direcții cu memorie IMS
- Scaun pasager reglabil electric în 8 direcții
- Ventilare scaune față
- Oglindă interioară electrocromică ECM

Opțiuni suplimentare:

Prețul

- Trapă electrică
- Sistem de asistență la coliziune frontală
- Cruise Control Inteligent (SCC) cu funcția Stop & Go
- BSD – Sistem avertizare unghi mort
- Sistem de avertizare și păstrare a benzii de rulare
- Culoare caroserie Metalic

600 €
600 €
550 €
550 €
250 €
300 €

1.6 Benzină MPi

Capacitatea cilindrică (cm3 )

2.0 Benzină MPi

4

4

1591

1999

Putere maxima (CP/rpm)

127,5/6300

159/6200

Cuplu maxim (Nm/rpm)

154,6/4850

191,2/4500

MT 6

АT 6

MT 6

АT 6

Сonsumul de combustibil: Urban

8,8

9,5

9,4

10,0

Extraurban

5,4

5,6

5,7

5,3

Mediu

6,7

7,0

7,0

7,0
203

Cutie de viteză / Nr.rapoarte

Viteza maxima (km/h)

200

195

205

Acceleratie 0-100 km/h (s)

10,1

11,3

9,0

Garda la sol (mm)
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate portbagaj (litri)

Exclusive
Exclusive
Exclusive
Exclusive
Exclusive

9,8

150

150

47

47

402/474

402/474

1 430

Caracteristici generale
Număr de cilindri

Adițional doar cu echiparea

1 579
1 825

895

2 720

1 035

1 590

4 650

Opțiunile cu prețuri indicate nu sunt incluse în pachet, este necesar de a face o comandă separat. Achitarea automobilului de către Cumpărător se efectuează în MDL, conform ratei de schimb valutar de vânzare a valutei (Euro),
stabilit de BC "Moldindconbank" S.A. pentru persoane juridice la data achitării. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice, prețurile și echiparea automobilului, în funcție de oferta producătorului.

Dealer oficial Hyundai în RM - centrul auto Pacific Motors, mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 5/1. Tel: +373 (22) 800 888, +373 60 822 888

