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הדור החדש

מכונית המנהלים הנמכרת והאהובה מגיעה עכשיו 
במראה עדכני וחדש, עם מגוון אבזור מפנק ויוקרתי 

לחווית נסיעה בלתי מתפשרת.
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חוץ
ההקפדה על הפרטים הקטנים הם אלה שיוצרים את 

האימפקט הגדול של הסונטה החדשה.

חישוקי 17״פנסי DRL( LED(שבכה קדמית בעיצוב מרשים

LED פנסים קדמייםLED פנסים אחוריים
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**qi טעינה אלחוטית לנייד בתקן
)qi למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה(

גג פנורמי נפתח לתחושת נסיעה תחת כיפת השמיים**תכנון חלל נהיגה ארגונומי מתקדם

**בדגם Limited בלבד/*סים ללא עלות לתקופה מוגבלת. זהות האפליקציות במערכת עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה

פנים
הנדסת אנוש בלתי מתפשרת לחוויית נהיגה מפנקת ולנוחות מירבית

תא הנוסעים המרווח מעוצב באופן 
מפנק ונוח לשימוש.

איכות החומרים והמבנה הארגונומי 
המשודרג של המושבים וסביבת 

הנהג מייצרים חווית נסיעה 
אופטימלית לכל המשפחה.

 מערכת Connected Car*: מערכת מולטימדיה עם 
ממשק-מגע הכוללת אפליקציות WAZE, פנגו ומוזיקה

 איוורור מושבים קדמיים וחימום מושבים 
לכלל המושבים ברכב**
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בטיחות ללא פשרות

)LDWS( מערכת התראה לסטייה מנתיב
 הכוללת חיווי בלוח השעונים והתראה קולית במקרה של

סטייה מנתיב הנסיעה.

)AEB( מערכת לבלימה אוטונומית במצבי חירום
 שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, 

ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.

*)DBL( תאורה עוקבת פניה
מגיבה לתנועת ההגה ומאירה את הדרך אליה פונה הרכב 

לבטיחות מירבית.

)PAS( חיישני חניה אחוריים מקוריים

מסייעים לנהג בשעת חניה באמצעות התראה קולית כאשר הרכב 
מתקרב למכשול או לרכב אחר.

)ASCC( מערכת בקרת שיוט חכמה

שומרת על מהירות ומרחק קבועים מהרכב שמלפנים באמצעות 
חיישן רדאר השולט בהאצה והאטת הרכב באופן אוטונומי.

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

לנהג ולנוסע לצידו וכריות וילון צידיות המגינות על הנוסעים 
מפגיעה במקרה של התנגשות.

)BSD( ”מערכת זיהוי רכב ב”שטח מת
חיישנים המתריאים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה 

ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר.

/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין / *בדגם Limited בלבד    89 / התמונות להמחשה בלבד 
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עוצמה שקטה

Engine Motor Battery

הביצועים המעולים של ה-Sonata Hybrid מושגים ללא מאמץ מיוחד הודות ליחידת 
ההנעה ההיברידית המשלבת מנוע בנזין מתקדם בעל הזרקת דלק ישירה לצד מנוע 

חשמלי רב-עוצמה. כך תוכלו ליהנות מנסיעה שקטה וחלקה ומחווית נהיגה יוצאת דופן.

תאוצה 100-0

9.3 שניות
הספק משולב

193 כ"ס / 6,000 סל"ד
37.4 קג"מ / 1,770 סל"ד

צריכת דלק 

ק”מ לליטר22.7
בנסיעה משולבת

5
שנות אחריות 

על הרכב
או 100,000 ק”מ, עפ”י 

המוקדם מביניהם.
7

שנות אחריות על 
המערכת ההיברידית

או 150,000 ק”מ, עפ”י 
המוקדם מביניהם.
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אבזור מפנק

בלם יד חשמלי

LED פנסי

LED מסוג )DRL( מושבי עור עם כיוונון חשמלי לנהגתאורת יום פתיחת תא מטען חשמלית חכמה  

מערכת פיזור אדים אוטומטית

איוורור מושבים קדמיים וחימום מושבים 
לכלל המושבים ברכב*

מערכת בקרת אקלים מפוצלת מושבים מתקפלים 60:40מפתח חכם מזוהה בהתקרבות לרכבמראות חשמליות מתקפלות

4.2” LCD תצוגת שליטה צבעונית במסך זכרון חשמלי למושב נהג

/ *בדגם Limited בלבד    1415 / התמונות להמחשה בלבד 
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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
דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

Premium, Limited - Hybrid 4.32בינעירוני5.0עירוניסונטה

  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 האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-188, 481-189 Premium, Limited - Hybrid 6סונטה
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

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

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
03-5655444יגאל אלון 92תל אביב כלמוביל - 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

03-9154313נציג מכירות שטח

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בפרוספקט 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 הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח


