
SONATAHybrid

התמונות להמחשה בלבד 

The all-new



מנוע חשמלי
PM AC 3 Phסוג

Kw 38הספק )קילוואט(

סוללה
Lithium-Ion Polymerסוג

270V / 6.0Ahמתח

Kw 56הספק )קילוואט(

ביצועים משולבים למנוע הבנזין ולמנוע חשמלי
6,000/192הספק משולב )כ"ס/סל"ד(

1,770/37.5מומנט משולב )קג"מ/סל"ד(

בלמים
דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסוןקדמי

עצמאיים מסוג Multi-Linkאחורי

תיבת הילוכים
יחסי העברה

4.639ראשון

2.826שני

1.841שלישי

1.386רביעי
1.000חמישי
0.772שישי

3.385אחורי

3.510סופי

הגה חשמלי
מוגבר חשמלי משתנה בהתאם למהירות הנסיעה ברכב

ביצועים*

9.2תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

192מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק*

5.3עירוני )ליטר/100 ק"מ(

4.6בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

215/55R17צמיגים
חישוקי סגסוגת “17חישוקים

T125/80D16צמיג חלופי זמני

PremiumLimitedמידות )מ"מ(

4,900אורך 

1,860רוחב 

1,445גובה 

2,840מרווח סרנים 

135מרווח קרקע מינימאלי

1,170מרווח רגליים מושבים קדמיים

885מרווח רגליים מושבים אחוריים

1,015975מרווח ראש מושבים קדמיים

960950מרווח ראש מושבים אחוריים

1,470מרווח כתפיים מושבים קדמיים

1,425מרווח כתפיים מושבים אחוריים

1,386מרווח מותניים מושבים קדמיים

1,382מרווח מותניים מושבים אחוריים

510נפח תא מטען )ליטר(

1,5091,551 משקל עצמי )ק"ג(

2,050משקל כללי מורשה )ק"ג(

5.5רדיוס סיבוב )מטר(

50קיבולת מיכל דלק )ליטר(
CO2 ערכי פליטת

ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

118ערכי פליטה CO2 משולב )גרם/ק"מ(

מנוע

 Nu PE 2.06 GDIסוג
ATKINSON Cycle

1,999נפח מנוע )סמ"ק(

X 97 81קדח X מהלך )מ"מ(
6,000/152הספק )כ"ס/סל"ד(

5,000/19.2מומנט )קג"מ/סל"ד(

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



Limited Premium אבזור

+ +
מערכת מולטימדיה מקורית "8 

 מתקדמת עם אפשרות חיבור
 *Apple CarPlay , Android Auto

+ + BT דיבורית

+ + מצלמה אחורית

+ - לוח שעונים דיגיטלי "12.3

+ + שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+ + מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח

+ + EPB - בלם יד חשמלי

+ + AUTO HOLD

+ + חמש משענות ראש מתכווננות

+ + SBW - בחירת הילוך נסיעה בכפתור

+ + DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה

+ + LED מסוג DRL תאורת יום

+ + LED תאורה קידמית

+ + LED פנסים אחוריים עם תאורת

+ + תאורת ליווי 

+ + מראות חשמליות

+ + מראות בצבע הרכב

+ + מראה פנימית מתכהה אוטומטית

+ + פנסי איתות במראות

+ + מערכת בקרת אקלים מפוצלת

+ + פתחי מיזוג לספסל האחורי

+ - גג שמש פנורמי נפתח

+ + הגה מתכוונן לגובה ולעומק

Limited Premium אבזור

+ + הגה וידית הילוכים מעור 

+ + חימום הגה

+ + ריפודי עור

+ + כיוונון מושב נהג בהפעלה חשמלית

+ - זכרונות למושב הנהג

+ + כיוונון מושב נוסע קדמי בהפעלה חשמלית

+ - מושבים קדמיים מאווררים

+ + חימום מושבים קדמיים 

+ + וילונות בחלונות הדלתות מאחור

+ + תא מטען עם פתיחה חכמה

+ + קיפול ספסל אחורי 60/40

+ + תאורת עזר במראות צד ובידיות הרכב

+ + טעינה אלחוטית לנייד**

+ +  תאורת אווירה פנים הרכב
בגוונים משתנים 

+ + חיישן גשם

+ + חיישן אורות

+ + חיישני חנייה אחוריים מקוריים

+ - חיישני חנייה קדמיים מקוריים

PremiumLimitedמפרט בטיחות

++2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

++2 כריות אויר צד לנהג ולנוסע

++2 כריות אויר וילון צידיות

++1 כרית אוויר לברכי הנהג

++2 כריות אוויר צד ליושבים מאחור
LKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון 

++הגה לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה 

FCA - בלימה אוטונומית במצבי חירום 
++הכוללת זיהוי תנועה חוצה בצומת

++DAW - מערכת התראה על עייפות נהג
BCA - מערכת אקטיבית למניעת 

התנגשות בעת מעבר נתיב והתראה 
על רכב בשטח מת

++

RCCA - מערכת אקטיבית למניעת 
תאונה בעת נסיעה לאחור ולהתראה 

על רכבים חוצים מאחור
++

SEA - מערכת "יציאה בטוחה" 
המתריעה על תנועה מאחור בעת 

פתיחת דלתות המושב האחורי
++

SCC - מערכת בקרת שיוט 
  Smart Cruise Control אדפטיבית++

LFA - מערכת סיוע אקטיבית לשמירה על 
++מרכז נתיב הנסיעה כאשר ה-SCC פעיל

LVDA - התראה על התחלת הנסיעה 
++ של הרכב מלפנים

ROA - מערכת המספקת חיווי תזכורת 
++למניעת שכחה במושב האחורי

PCA - מערכת אקטיבית להתראה 
ומניעת התנגשות בעת כניסה 

ויציאה מחניה
-+

++TCS - מערכת בקרת משיכה

+-AVM - מערך מצלמות היקפיות 

BVM - הצגת צילום חי של "שטח מת" 
על גבי לוח השעונים הדיגיטלי בעת 

הפעלת איתות לצורך מעבר נתיב
-+

 ABS - מערכת למניעת נעילת
++גלגלים בבלימה

++HAC - מערכת סיוע לזינוק בעליה

++ESS איתות בבלימת חירום

++חמש משענות ראש מתכווננות  

TPMS מערכת בקרת לחץ אוויר לכל 
* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף ++גלגל בנפרד

 למגבלות שונות.
.qi למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה **

5

7

שנות אחריות על הרכב

 שנות אחריות 
על המערכת ההיברידית

או 100,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מביניהם.

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

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

 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

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

Premium, Limited - Hybrid 4.62בינעירוני5.3עירוניסונטה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

 Premium, Limited - Hybrid 7סונטה
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

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

  זיהוי הולכי רגל9  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:

EPA 40 CFR. PART 86 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

לבן מטאלי
White Cream

כחול כהה מטאלי
Oxford Blue

אפור מטאלי
Hampton Gray

בז' מטאלי
Glowing Silver

כסוף מטאלי
Shimmering Silver

שחור מטאלי
Midnight Black

אפור כהה 
מטאלי

 Nocturne
Gray


