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עיצוב 
יוצא דופן

האקסנט היא התוצאה של שילוב בין עיצוב ברמה
הגבוהה ביותר בלי להתפשר על צרכי המשפחה.

השילוב של עיצוב עדכני עם מערכת פנסים חדשנית 
בצירוף שבכה קדמית מצופה כרום, מקנים לאקסנט 

נוכחות ייחודית לך ולמשפחתך.

איתות במראות צד פנסים אחוריים מעוצבים
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ביצועים 
מרשימים

האקסנט מגיעה עם אפשרויות ביצוע המותאמות 
לצרכי הנהג. בכל מהירות נסיעה יענה המנוע לעוצמה 

הנדרשת, תוך ניצול מקסימלי וחסכוני, הודות לתיבת 
ששת ההילוכים והזרקת הדלק המפוצלת.

תיבת הילוכים אוטומטית בת 6 הילוכים 
תיבת ההילוכים האוטומטית נוחה לשימוש, 
חוסכת בדלק עם אפשרות לשליטה ידנית.

100

13.5

מנוע בנזין 1.4 ל׳

כ״ס

קג״מ

6,000 סל״ד

4,000 סל״ד

123

15.4

מנוע בנזין 1.6 ל׳

כ״ס

קג״מ

6,300 סל״ד

4,850 סל״ד

מעצורי דיסק קדמיים ואחוריים
מנגנון עצירה משוכלל בעל בלמי דיסק 

הכולל טכנולוגיה למניעת החלקה במצב 
של בלימת חירום.
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פנים מפנק
על הדרך, האקסנט מתפקדת כמשרד שלך ומרכז 
תקשורת. תא נוסעים מרווח, מצויד להפליא ומוגן 

מרעשי חוץ. ההרגשה היא של נוחות ובטחון גם יחד. 
הנגישות, נוחות השימוש וחומרי הגימור המעוצבים 

נבחרו תוך הקפדה על סטנדרט גבוה במיוחד.

לוח מחוונים עם מסך ״3.5 המעדכן אותך בכל נתוני 
הנסיעה, תצרוכת דלק, מרחקים ותפריט נוחות עשיר.

*Connected Car מערכת מולטימדיה
 מערכת מולטימדיה Connected Car המאפשרת לכם 

להשאר מחוברים לכל מה שחשוב בכל מקום ובכל זמן,
לנווט לכל מקום בקלות באמצעות Waze*, להאזין למוסיקה 

מהארץ והעולם ברדיו אינטרנטי, לחנות בקלות באמצעות 
אפליקציות החניה של פנגו ועוד.

ההגה מאפשר שליטה 
 במערכות השמע, 

בתקשורת ובקרת השיוט
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בטיחות מושלמת
האקסנט מקנה תחושה בלתי מתפרשת של ביטחון מרגע הכניסה אליה. 

האקסנט נבנתה לפי טכנולוגיות הבטיחות המתקדמות ביותר הקיימות 
בתעשיית הרכב כיום, במטרה להגן עליך ועל האהובים עליך.

6 כריות אויר
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו 

וכריות וילון צידיות המגינות על הנוסעים מפגיעה במקרה של התנגשות.

התראת עצירת חירום
האקסנט מבחינה בין עצירה רגילה לעצירת חירום ומהבהבת באמצעות תאורת בלמים 

ברגע שיש סכנת התנגשות מלפנים.

מערכת בקרת שיוט
בקרת שיוט הקובעת את המהירות הרצויה כדי שתוכלו להוריד את הרגל מהדוושה.

מערכת בקרת יציבות
מערכת ממוחשבת המפעילה את מערכת הבלימה באופן סלקטיבי לכל גלגל במצבי החלקה.

האקסנט מצויידת בשילדה מחוזקת המציבה רף בטיחות גבוה. 
האקסנט זוכה לחיזוקים נוספים באזורים הרגישים בנוסף 
לסטנדרטים. ובכך למעשה עונה על כל תרחיש של תאונה.
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פנסי הלוגן ראשיים

מחזיר אור אחורי מובנהתאורת עצירהמצלמה אחורית

שבכה קדמית מעוצבת

משענת יד מתכווננתחלונות חשמלייםחיישן אורותבקרת יציבות אלקטרוניתפתיחת תא מטען מהשלט

פנסי DRL יום

פנסים אחוריים מעוצבים

מושבים מתקפלים )ביחס 40:60( תא כפפות עם קירורחיבוריות 12V USB/AUXמנגנון עיגון מושב ילדים ISOFIXתא למשקפי שמש

אבזור מתקדם
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* לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

Inspireמידות ) מ"מ (
1.4

Inspire
1.6

4,440אורך 

1,729רוחב 

1,460גובה

2,600רוחק סרנים

6.2רדיוס סיבוב )מטר(

140מרווח קרקע

1,070מרווח רגליים קדמי

890מרווח רגליים אחורי

993מרווח ראש קדמי 

948מרווח ראש אחורי 

1,375מרווח כתפיים קדמי

1,365מרווח כתפיים אחורי

1,313מרווח מתניים קדמי

1,290מרווח מתניים אחורי

480נפח תא מטען )ליטר(

1,1001,120משקל עצמי )ק"ג(

1,5801,610משקל כללי מורשה )ק"ג( 

45קיבולת מיכל דלק )ליטר( 

Inspireביצועים
1.4

Inspire
1.6

13.411.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(*

183192מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק )ליטר/100 ק"מ(*
7.98.9עירוני )ליטר/100 ק"מ(

5.25.5בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

Inspireמנוע
1.4

Inspire
1.6

  4 גלילים, DOHC,סוג
CVVT ,16 שסתומים

1,3681,591נפח מנוע )סמ"ק(

x 8477 x 85.4 72קדח/מהלך )מ"מ(

10.510.5יחס דחיסה

6,000/1006,300/123הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

מתלים4,000/13.54,850/15.4מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
עצמאי מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצבקדמיים

מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת, קפיצי סלילאחוריים

צמיגים
R15 185/65צמיגים

גודל מלאגלגל חלופי

בלמים
מערכת כפולה מוגברת כוח

דיסקים מאוורריםקדמיים

דיסקיםאחוריים

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

יחסי העברה

4.000ראשון

2.726שני

1.834שלישי

1.392רביעי

  1.000חמישי

0.774שישי

3.440אחורי

3.612סופי

הגה
מוגבר כוח חשמלי MDPS, סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה 

וקורס בזמן תאונה



Inspireמפרט בטיחות
1.4

Inspire
1.6

++2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

++2 כריות צד לנהג ולנוסע

++2 כריות וילון צידיות

++אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע

 ABS + EBD מערכות בלמים++

ESP מערכת בקרת יציבות++

VSM ניהול יציבות הרכב++

 TPMS מערכת בקרת לחץ 
++אוויר בצמיגים + כפתור איפוס

 חגורות בטיחות קדמיות עם 
++קדם מותחנים

 חגורות בטיחות קדמיות עם
++כיוונון גובה

נקודות עיגון למושבי בטיחות 
ISOFIX לתינוקות בתקן++

++5 משענות ראש מתכווננות

++פגושים סופגי אנרגיה

MOBILEYE מערכת המסייעת 
++למניעת תאונות דרכים

Inspireאבזור
1.4

Inspire
1.6

 Connected Car מערכת מולטימדיה
*Waze כולל מערכת ניווט++

++דיבורית BT + מענה מההגה

++מצלמה אחורית

Cruise Control בקרת שיוט++

AUX / USB כניסות++

++מחשב דרך

++3 שקעי 12V - 2 קדמיים, 1 אחורי

++הגה כוח חשמלי

++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

++פתיחת תא מטען מהשלט

++משענת יד מתכווננת

++תא כפפות מקורר

++מפתח שלט מתקפל

++חיישן אורות

Inspireאבזור
1.4

Inspire
1.6

++ארבעה חלונות חשמל

++נעילה מרכזית

++מראות חשמל

++פנסי איתות במראות הצד

++סוככי שמש עם מראות

++מראות חיצוניות בצבע הרכב

++מושב נהג עם כוונון לגובה

++מושבים מתקפלים 60:40

++מחזיק כוסות שתיה

++אימובילייזר מקורי

++מד סיבובי מנוע

++תא למשקפי שמש

++תאורת תא מטען

++תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

++4 רמקולים + 2 טוויטרים

* המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא 
עלות מוגבל לתקופה.



כחול
Marina Blue

אפור עכבר
Star Dust

לבן
Polar White

שחור
Phantom Black

כסוף
Sleek Silver

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Inspire - ’1.4 ל Accent5.29בינעירוני7.9עירוני

Inspire - ’1.6 ל Accent5.510בינעירוני8.9עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

502-013 ,502-012Inspire - ’1.4 ל’,  1.6 ל Accent4

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת 
זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי  והתמונות המובאים בפרוספקט  בין התיאור, הנתונים  יתכנו הבדלים  המקור הלועזי לדפוס. 
חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם 
לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את 
כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה 

מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

 לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 
 לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם
 או תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*

או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

צבעי הרכב

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי
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www.hyundaimotors.co.il היכנסו לאתר האינטרנט
לרשותכם אולמות תצוגה של יונדאי ברחבי הארץ:

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
03-5655444יגאל אלון 94כלמוביל תל אביב - אולם תצוגה מרכזיתל אביב

04-6817444א.ת. צפוני 1063, קרית שמונהשרוני מוטורסקרית שמונה

04-6720315יהודה הלוי, א.ת. טבריהיונדאי מיצ׳גןטבריה

04-6093026קידרון 1, עפולהאס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע״מעפולה

04-9955000עין המפרץ סנטרגפי מוטורס בע״מעכו

5431*העבודה 12, א.ת. נצרת עיליתדבאח נצרת מוטורסנצרת

04-8467000ההסתדרות 49, צ׳ק פוסט חיפהכלמוביל צ׳ק פוסטחיפה

04-6107888דרך יפו 157 חיפהכלמוביל בית אמותחיפה

04-6336666קומבה 10, א.ת. דרומי חדרהנירון מוטרוס בע״מחדרה

09-8821676פינקס 21, א.ת. הישן נתניהיונדאי שיא נתניהנתניה

09-7484468התדהר 16, א.ת. רעננההילוך שישי רעננהרעננה

09-7766300מדינת היהודים 91, א.ת.אוטורן הרצליה בע״מהרצליה

03-6307900גיסין 72 פתח תקווהכלמוביל פתח תקווהפתח תקווה

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
9241*ששת הימים 22 )מול קניון איילון(יונדאי שקדרמת גן

03-5360805אלטלף 7דורי סוכנויות רכב בע״מיהוד

03-9677766דרך המכבים 48, א.ת. ישןהילוך שישי ראשל״צראשל״צ

03-9677786אצ״ל 51, ראשון לציוןהילוך שישי ראשל״צ מערבראשל״צ מערב

03-5599020הפלד 10, א.ת. חולוןיונדאי חולון מוטורסחולון

08-6588588המכונאי 17, מודיעיןאוטוויק מודיעיןמודיעין

02-6507555רח׳ כנפי נשרים 13, גבעת שאולכלמוביל ירושליםירושלים

02-6402020האומן 19, א.ת. תלפיותיונדאי ירושלים אוטוויקירושלים

אשדוד יוסי 
כהן

08-8638630רח׳ הבושם 10, א.ת. אשדודשרותי מוסך יוסי כהן בע"מ

08-6750304הפנינים 5, א.ת. צפונירפי עמירה-יונדאי אשקלוןאשקלון

08-6248100אברהם בן עמי 6מוסכי השרות יונדאי בע״מבאר שבע

08-6335093א.ת. אילתדורית יונדאי אילת בע״מאילת

03-9154313נציגי מכירות שטח

המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בקטלוג זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין 
בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, 

ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הקטלוג. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח
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דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Inspire - ’1.4 ל Accent5.29בינעירוני7.9עירוני

Inspire - ’1.6 ל Accent5.510בינעירוני8.9עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

502-013 ,502-012Inspire - ’1.4 ל’,  1.6 ל Accent4

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי
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