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עיצוב 
יוצ
צובעי

א דופן יוצא ד
מה רצוב בין עילוב בל שיאה שא התוצט הינסקהא

שפחה. י המכרל צי להתפשר עיותר בלבוהה בגה
ת ינם חדשסית פנכערי עם מכנדעצוב ל עילוב ששיה
ט נסקאם לימקנרום, ת מצופה כמידכה קברוף שציב

 .שפחתךמולת לך יחודחות יינוכ

ד אות צרמתות ביאם יבעוצם מייחורם אסיפנ
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ביצועים 
מרשימים

5 

םצועייב
ם מירשימ

מות צוע המותאיפשרויות ביעה עם אט מגנסקהא
מה סיעה יענה המנוע לעוצרות נכל מהי. בגי הנהכרצל

ת בית, הודות ליי וחסכונלמסיצול מקי, תוך נרשתדהנ
 .תלק המפוצלדרקת הזם והילוכששת ההי

ל׳  1.6ין זבנמנוע  ל׳ 1.4ין זבנמנוע 

כ״ס 123כ״ס 100
ל״ד ,6 ס300ל״ד ,6 ס000

ג״מ ק 15.4ג״מ ק13.5
ל״ד 4 ס850,ל״ד 4 ס000,

ם ייחוראוםמיידקקיסדיעצורמם ילוכהי 6תבתטיאוטומם ילוכהית בית
ק יסמי דל בלעל בשוכלמרה גנון עצימנ ,מושת נוחה לשיטים האוטומילוכת ההיבית

ב מציעת החלקה במניה לל טכנולוגהכול .תידניטה ילפשרות לשלק עם אדבת חוסכ
רום. ת חימיל בלש
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ק ם מפניפנ
ז כרלך ומד ששרמת כדתפקמטנסק, הארךדל הע

א ומוגן יד להפלמצוירווח, מם . תא נוסעיתשורתק
 .חדטחון גם יל נוחות ובא שגשה הי. ההרחוץרעשי מ

ם יבעוצמור המיגי הרמוש וחומשי, נוחות הישותגהנ
 .מיוחדבוה ברט גדנל סטחרו תוך הקפדה עבנ

יטה לשפשר גה מאהה
ע, שמכות הערמב
שיוט ת הת ובקרשורתקב

 Connected Car*יה מדלטימות כרמע
ם כת לפשרהמא Connected Carיה מדמולטית כערמ

מן, כל זכל מקום ובכל מה שחשוב בם לירחובר מאשלה
קה מוסיין לז, להאWaze*עות מצאכל מקום בקלות בלנווט ל

עות מצאחנות בקלות בל ,טיטרננייו אדרם בעולץ והרמהאי תונכל נכן אותך בדעהמ 3.5סך ״ם עם מיחוונלוח מ
 .גו ועודל פניה שקציות החניפלא .ריט נוחות עשים ותפרחקירלק, מדת רוכסיעה, תצהנ

 7*מבוסס על סים סלולארי מוגבל לתקופה /התמונות להמחשה בלבד  /6



 
 

  

 
 

      

ת מלחות מושטיב
יה. ליסה אגע הכנרמיטחון ל בתפרשת שי מתט מקנה תחושה בלנסקהא
מות יותר הקיימות בדתקחות המטיביות הפי טכנולוגתה לבנט ננסקהא

 .יךלם עיל האהוביך ועלגן עטרה להמיום, בב ככת הרתעשייב

רום ת חירעצית אהתרר אוייות רכ 6
ם מית בלעות תאורמצאת בבבהרום ומהת חירלה לעצייגרה רעציין נה בחיט מבנסקהאדו ציג ולנוסע ליות לנהדר ציאווייות רכ 2דו, ציג ולנוסע למיות לנהדר קאווייות רכ 2
ם. יפנלגשות מת התנגע שיש סכנרב .גשותל התנמקרה שביעה ם מפגל הנוסעינות עייות המגדצילון יות וירוכ

בוה. חות גטיף בבה רחוזקת המצידה מלשיבת דט מצויינסקהא
בם נוספיזוקיחיט זוכה לנסקהא ם בנוסף ישיגם הריזוראם

עמכך לם. וברטידנלסט  תאונה.ל חיש של כל תרעשה עונה

 שיוטת בקרת כערמבות צייתבקרת כערמ
דוושה. ל מהגת הרד איי שתוכלו להורדצויה כרות הרת המהיאעת ת שיוט הקובבקרי החלקה. במצל בגלכל גי לבטילקאופן סבמה יבלת הכערת מאלה ת המפעיבמוחשת מכערמ

 9התמונות להמחשה בל בד /8
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ם דתקזור מאב

12Vיות בורחי ISOFIXם ידלב ימושגון גנון עימנ 40:60(חס ים )ביתקפלם מיבמושש קפי שמשמתא לת בעוצת ממידכה קבש DRL יוםסי פנם שייאסי הלוגן רפנ USB/AUX רור פפות עם קיתא כ

ת נתכוונד מת ישענמם יילחלונות חשמחיישן אורות ת יטרונלקבות אצית יבקרלט שטען מהחת תא מיפתי מובנה חוראר אור יחזמרה ת עציתאורת יחורמה אמצלם יבעוצם מייחורם אסיפנ

 13 חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית/ בלבד להמחשה  התמונות/12
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י מפרט טכנ
Inspire Inspire ביצועים*

1.6 1.4 
Inspire Inspire מנוע 

1.6 1.4 
Inspire Inspire(מ"ממידות ) 

1.6 1.4 
Inspire Inspire מפרט בטיחות 

1.6 1.4 
Inspire Inspire אבזור 

1.6 1.4
Inspire Inspire אבזור 

1.6 1.4 

+ע סונלג והנת ליומדר קיות איורכ2 4,440רך או 13.4 11.3(תיונשש )"מק 0-100ה וצאת הבוון לגנוום כג עהב נשומעם  Connected Carמערכת מולטימדיה  + ,DOHC,םליליג4 ג וס
+ע סונלג והנד לת ציורכ 2(ש"מק)תבירמית רויהמ CVVT,םימוסתש 16 183 192 + ומצלמה אחורית* BT, דיבורית WAZEניווט  + + 

 1,729ב חרו 60:40ם ילפקתמם בישומ
 1,460בה וג 1,368 1,591(ק"מסע )ונח מפנ

+ת יודיון צלית ויורכ2 + Cruise Controlט יות שרקב + ה יתת שוסוק כיזחמ +

x 77(מ"מ)ך למה/דחק 85.4 72 x 84 /ק"מ(* 100צריכת דלק )ליטר 
 7.9 8.9מ( "ק /100ריטל)ינרועי

 2,600ם ינרסק חור
+ע סונר ליוות אירל כוטיבת לורשאפ + AUX / USBת וסינכ + רי וקמר זייליבוימא +

+ ABS + EBDם למיבת וכרעמ +ך רב דשחמ + ע וני מבוביד סמ +
 10.5 10.5ה סחידסיח

+ ESPת וביצת ירקת בכרעמ 6.2(רטמב )וביס סיודר 5.2 5.5מ( "ק /100ריטל)ינרועינבי - 2י עשק 3+ 12V י רוחא1,יםידמק+ מש שפיקמשלאת +
+ VSMב כרת הוביצל יוהינ 140ע קקרוח ורמ 6,000/100 6,300/123(ד"לס/ס"כי )בריק מפסה +י למשח חוה כגה + ן עטא מת תרואת +
+ץ חת לרקת בכרעמ TPMS 1,070י מדם קיילגח רוורממתלים  4,000/13.5 4,850/15.4(ד"לס/מ"גקי )בריט מנמומ + +ק מועלה ובון לגנווכתה מגל הלגג +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

ת יורוחאת ויומדת קולתדון בסחי אאת
ס פויר אותפם + כיגימצר ביווא

לשליטה אפשרות עם אוטו' 6+1 תיבת הילוכים 
H-MATIC ידנית

ם ריטיווט 2ם + ילוקרמ 4ט לשהן מעטא מת תחיתפ 890י רוחם איילגח רוורמב צייט מומל וילי סציפ, קוןסרפקג מוסי מאמצעים ידמק
עם ותימדקות חיבטות רוגח +ם יחנתמום דק 993י מדש קאח רוורמל ילי סציפ, קתדחואל מותית פרוח - קישה קלתמם יירוחא ת נונוכתמיד  תנשעמ +

ררוקת מופפא כת +ם עות ימדקות חיבטות רוגח 948י רוחש אאח רוורמ + 
הבוגכיוונון ה רבעהחסי י צמיגים

 1,375י מדקםייתפכחוורמ
ל פקתמט לשח תמפ

ות קוינתלות חיבטי בשומלן וגיעות דוקנ R15 185/65ם ייגמצ 4.000ון שאר
ירוחאםייתפכחוורמ  ISOFIXן קתב 1,365א לל מדוגי פולחגל גל

+ ת ורואשן ייח +

 .לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

 *3805תיאום נסיעת מבחן חייגו: 

+ות נונוכתמשארות נשעמ5 2.726י נש + 
ל שמחות ונלחהעברא

 1,313י מדם קיינתח מוורמ
תיזכרמה לינע 1.834י ישלש +יה גרנאי גפוסם יושגפ + 
לשמחות ארמ 1,290י רוחם איינתח מוורמ 1.392עי ביר MOBILEYE מערכת המסייעת למניעת 
+תאונות דרכים  480(רטילן )עטא מח תפנ 1.000י מישח ד צת הוארמת בותיי אסנפ +

או היכנסו לאתר האינטרנט 
+ www.hyundaimotors.co.ilת וארם מש עמי שככוס 1,100 1,120(ג"קי )מצל עקשמ 0.774שי שי + 

+ + 

+ + 

+ב כרע הבצת ביונוצית חוארמ 1,580 1,610(ג"קה )שרוי מללל כקשמ 3.440רי חוא + 

 45(רטילק )לל דכילת מוביק 3.612י פוס

הגה 
ה ירגנאג פוס ,ןנושמט ומת וב, סבMDPSי למשח חור כבגומ

ה נואן תמזס ברוקו

ערכת מבוססת על סים סלולארי ללא עלות מוגבל לתקופה. * הממותקנות בהתקנה מקומית |  מערכות הבטיחותחלק מ הנהיגה,פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני * על- 4 1 /
 ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
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צבעי הרכב 

אפור עכבר כסוף לבן 
Star Dust Sleek Silver Polar White 

Marina Blue Phantom Black 
כחול שחור 

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המובאיםוהתמונות  הנתונים התיאור, בין הבדלים יתכנו לדפוס. הלועזי המקור הבאת למועד ומעודכנים בעולם שונים במקומות המשווקים דגמים למגוון מתייחסים זה בפרוספקט המופיעים והנתונים המידע 
לעת.מעת  הנעשים לשינויים בהתאם מסוים, בדגם הבדלים יתכנו כן, כמו הנלוות. והמערכות הציוד האביזרים, מבחינת והן הטכני המפרט מבחינת הן חברתנו, על-ידי המשווקים הדגמים לבין זה במפרט 

להוסיף, לבטל,  הזכות את לעצמם שומרים והם בו המתוארים והמערכות הציוד מהאביזרים, חלק או כל את שיכללו דגמים בהספקת החברה את ו/או היצרן את לחייב כדי בפרוספקט המובא בפרסום אין 
לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

 המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות 

או
ק

בטו
 0202ר  

יחותטיבזור הת האבמר גםאור דית גם קוד ד

1 Accent 1.4  ,’ל’ -  1.6לInspire 502-013 ,502-012 
רמת רמת 

בטיחות בטיחות 
נמוכה גבוהה 

מקרא: פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 

ותקנת בדגם הרכב מערכת מ ואופנועים זיהוי רוכב אופניים כריות אוויר 6
 מערכת אופציונאלית להתקנהרכב ב"שטח מת"  זיהוי כלי מערכת בקרת סטייה מנתיב

קנת בדגם הרכב מערכת שאינה מותוורס מצלמות ר מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
חיישני חגירת חגורות בלימה אוטומטית בעת חירום 

באורות גבוהים ליטה אוטומטית ש ניטור מרחק מלפנים
יהוי תמרורי מהירות זבקרת שיוט אדפטיבית 

 זיהוי הולכי רגל

IL
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A
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דרגות זיהום אוויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* דגם 

9 5.2 בינעירוני 7.9 עירוני Accent 1.4  - ’לInspire 

10 5.5 בינעירוני 8.9 עירוני Accent 1.6  - ’לInspire 

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** 

4 3 152זיהום מירבי  5 6 7 8 9 10 11 12 13 זיהום מזערי  141
EC 715/2007*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

 2009**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 




