
Comfort -Adițional față de echiparea Active:

Specificații Hyundai Accent

Active -Lista de echipare include:

Comfort Plus -Adițional față de echiparea Comfort:
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1.4 MPI 100 c.p.

1.4 MPI 100 c.p.

1.6 MPI 123 c.p. 14 350€

1.6 MPI 123 c.p.

MT 6

MT 6

AT 6

AT 6

11 550€ 12 650€

13 250€

13 650€

14 350€ 15 050€

Comfort Comfort PlusTransmisie Active

Dealer oficial Hyundai în RM - centrul auto Pacific Motors, mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 5/1. Tel: +373 (22) 800 888, +373 68 822 888

15 650€

16 350€

Elegance

13 350€

13 950€

- Triplă clipire al semnalizatoarelor când maneta nu este apăsată complet

- Apărătoare noroi față
- Lumini de funcționare pe timp de zi
- Oglinzi laterale în culoarea caroseriei
- Deflectoare de aer laterale cu închidere completă
- Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei

- ABS - Sistem de antiblocare a roţilor
- VSM - Sistem activ de management al direcției
- HAC - Asistență la pornirea în rampă

- Jante de oțel 185/65 R15

- ESC -  Sistemul de control electronic al stabilității
- TPMS - Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
- ESS - Avertizare la frânarea de urgenţă 
- Airbag-uri șofer și pasager față
- Servodirecţie electrică "MDPS." 

- Roata de rezervă temporară (jantă de oțel)

- Geamuri acționate electric față cu iluminare

- Imobilizator motor
- Închidere centralizată

- Senzor temperatură exterioară

- Izolare fonică usă portbagaj

- Filtru aer habitaclu (Polen)
- Prize 12V încadrate în consola centrala
- Centuri siguranță față reglabile pe înălțime, centuri de siguranta spate
- Parasolare cu oglindă incorporată
- Volan reglabil pe înălţime
- Scaun șofer reglabil pe înălțime
- Banchetă spate rabatabilă 60/40
- Sistem fixare scaun copil ISO Fix  
- Tetiere scaune spate reglabile pe inaltime
- Deflectoare de aer pasageri spate
- Iluminare salon
- Buzunare portiere spate

- Tapiţerie textilă de culoarea neagră

- Iluminare pasageri spate
- Pregătire audio - 4 difuzoare, antena 

- Buzunar spătar scaun pasager față 

- Izolare fonică capotă

- Aer condiționat manual
- Scaune față încălzite
- Oglinzi laterale, acționate electric și încălzite
- Geamuri acționate electric spate
- Cheie pliabilă cu telecomandă
- Sistem de alarmă

- Sistem audio cu ecran 5'' MP3, Radio
- Comenzi audio pe volan
- Bluetooth, USB, AUX
- Geamuri acționate electric fața cu coborare/ridicare automată,
 și protecție impotriva prinderii degetelor spate

- Volan încălzit

- Volan reglabil în profunzime (Telescopic)
- Sistem de iluminare a bordului Supervision Cluster cu display 4,2"    

- Volan îmbrăcat în piele 
- Sistem Bluetooth, Hands Free
- Difuzoare pentru frecvențe înalte (tweeter)

Elegance -Adițional față de echiparea Comfort Plus:
- Jante de aliaj ușor 185/65 R15
- Sistem automat de aer condiţionat

- Finisaj lucios consola centrală

- Mânere interioare uși cu tentă cromată
- Disc frână spate 
- Plafonieră centrală cu suport pentru ochelari
- Cotieră centrală din faţă cu compartiment suplimentar de depozitare
- Senzor pentru aprinderea automată a farurilor

- Lumini de drum permanente și lumini de poziție LED
- Proiectoare ceață faţă
- Bloc optic față cu sistem de iluminare laterală  "Static Bending Light"

- Grila radiatorului cu inserție cromată
- Inserții cromate finisaj geamuri
- Sistem "PAS", inclusiv senzori parcare față/spate 

- Tetieră centrală banchetă spate

Caracteristici generale

Număr de cilindri

Capacitatea cilindrică (cm )

Putere maxima (CP/rpm)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Cutie de viteză / Nr.rapoarte

Сonsumul de combustibil:

Extraurban 

Mediu 

Viteza maxima (km/h) 

Acceleratie 0-100 km/h (s)

Garda la sol (mm)

Capacitate rezervor (litri)

Capacitate portbagaj (litri)

Urban

160

50

480

1.4 Benzină MPi

4

1368

100/6000

MT 6

7,2

4,8

5,7

187

12,2

АT 6

8,5

5,1

6,4

183

12,9

132,4/4000

1.6 Benzină MPi

4

1591

123/6300

MT 6

8,0

4,8

6,0

193

10,3

АT 6

8,9

5,3

6,6

192

11,2

150,7/4850

160

50

480

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 bancă-partener a vânzătorului, pentru persoane juridice la data achitării.  Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice, prețurile și echiparea automobilului, în funcție de oferta producătorului.

Motorizare

- Сruise Control automat cu comenzi pe volan        

- Reglarea suportului lombar scaun șofer

- Sistem Audio TFT LCD 8", display color touch-screen, MP3, Radio, 

- Conectare USB cu funcție de încărcare a dispozitivelor pasagerilor de pe bancheta din spate

- Lumină fază de întimpinare și de drum cu tehnologie LED

- Încălzire parbriz
- Încălzire injectoare parbriz

Prețul Adițional doar cu echipareaOpțiuni suplimentare:
Aer condiționat 

Pachet Siguranță
- Airbag-uri laterale pentru sofer și pasager
- Airbag-uri laterale tip cortină
- Tetieră centrală banchetă spate

Pachet Prestige
- Cheie inteligentă, buton de pornire/oprire (Smart Key)
- Scaune față/spate încălzite
- Camera video spate cu predictia traiectoriei 
- Mânere uși exterior cromate
- Pornirea motorului de la distanță

Culoare caroserie Metalic 

500 €

550 €

750 €

150 €

250 €

2 350 €

1 000 €

Comfort Plus 1.6 MPI 

Active 
doar pentru MT

Elegance AT

Elegance AT

Pachet Extins
- Cotieră centrală faţă cu compartiment suplimentar de depozitare
- Sistem automat de aer condiţionat
- Senzor parcare spate
- Conectare USB cu funcție de încărcare a dispozitivelor pasagerilor de pe bancheta din spate

Comfort Plus 1.6 MPI 
Pachet Iarnă

- Încalzire parbriz
- Încălzire injectoare parbriz

850 € Comfort Plus 1.6 MPI 

Pachet Lumină                                   
- Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu tehnologie LED
- Proiectoare ceață față
- Senzor de aprindere automată a farurilor
- Lumină fază de întîmpinare și de drum cu tehnologie LED
- Bloc optic față cu sistem de iluminare laterală  "Static Bending Light"

1 000 €

Pachet Limited Edition                      
- Încălzire parbriz
- Încălzire injectoare parbriz
- Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu tehnologie LED

- Senzor de aprindere automată a farurilor          
- Proiectoare ceață față     

- Lumină fază de întimpinare și de drum cu tehnologie LED         
- Bloc optic față cu sistem de iluminare laterală  "Static Bending Light"

Comfort Plus 1.6 MPI 

doar cu Pachet Extins și Pachet Lumină

Comfort Plus 1.6 MPI 

Atlas White Sleek SilverLiquid Sand

Star Dust Cognac Brown Phantom Black

Dragon RedGalaxy Blue

3

1729 4405
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830 97526001516/1510 1524/1518 

Accent

Accent

Apple CarPlay, Android Auto

Burnt Orange

Pachet Siguranță Plus
- Airbag-uri laterale pentru sofer și pasager
- Airbag-uri laterale tip cortină
- Sistem multimedia cu GPS navigare

- Jante de aliaj ușor 195/55 R16, roata de rezervă de dimensiuni normale           
- Lumini spate cu tehnologie LED
- Oglinzi laterale cu semnalizare incorporata (Led Type)
- Proiectoare ceață spate cu tehnologie LED

- Camera video spate cu predicția traiectoriei

- Oglinzi laterale pliabile electric

- Tapițerie scaune combinație textil/piele
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