


Jazdné informácie sa premietajú na čelné sklo, takže vodič ich 
môže sledovať bez odpútania pohľadu od cesty pred sebou. 
Virtuálny obraz s uhlopriečkou 9,7 palca (24,6 cm) so svietivosťou 
10 000 cd/m2 a s prehľadnou grafikou sa dá vynikajúco odčítať.

HEAD-UP DISPLAY

Lesk

Nastavenie tempomatu
Zobrazenie umožňuje vodičovi 
jednoducho kontrolovať 
rýchlosť a nastaviť adaptívny 
tempomat Smart cruise 
control.

Bočný a zadný výstražný 
systém
Upozorňuje vodiča na vozidlá 
v mŕtvom uhle vonkajších 
spätných zrkadiel a na vozidlá 
križujúce dráhu pri cúvaní.

Údaje z navigácie 
Smerové šípky a značky 
indikujúce zostávajúcu 
vzdialenosť do cieľa slúžia pre 
navigačný systém.

Smart trunk system 
Ak vodič stojí v blízkosti batožinového priestoru s elektronickým 
kľúčom smart key vo vrecku dlhšie ako 3 sekundy, veko batožinového 
priestoru sa automaticky otvorí, čím sa umožní pohodlný prístup aj 
s obomi plnými rukami.

Elektrické zatváranie dverí
Senzory integrované v západkách dverí aktivujú servomotor, ktorý 
pritiahne dvere a úplne ich zavrie, aj keď nie sú celkom pribuchnuté.



Bezpečnostný prínos systému automatického núdzového 
brzdenia (AEB)
Akoby boli nervy vodiča a automobilu navzájom prepojené, Genesis 
bleskurýchle reaguje na nebezpečné situácie na ceste. Systém 
automatického núdzového brzdenia AEB (Autonomous emergency 
braking) zastaví vozidlo, ak automobil idúci vpredu náhle zabrzdí. 
Tento systém sa dá opísať ako obranný systém Genesis, ktorý 
predchádza zraneniam vodiča a spolujazdcov spôsobeným 
intenzívnym nárazom. 

* Brzdový systém sa aktivuje plnou intenzitou pri rýchlosti pod 80 km/h.

Monitorovanie odstupu

Riziko kolízie Automatické brzdenie

360°
Around view monitoring system (AVM) / Smart parking assist 
system (SPAS) 
Kamery systému monitorovania okolia (AVM) inštalované vpredu, 
vzadu a na bokoch vozidla poskytujú nielen výhľad okolo vozidla 
v okruhu 360 stupňov, ale aj do oblasti mŕtvych uhlov vonkajších 
spätných zrkadiel na obidvoch stranách na zvýšenie bezpečnosti 
v rozličných cestných a jazdných podmienkach. Inteligentný 
parkovací asistent Smart parking assist system (SPAS) automaticky 
ovláda riadenie vozidla, čím umožňuje presné a rýchle parkovanie.

Systém monitorovania okolia

Inteligentný parkovací asistent

Elektricky ovládaná roleta na zadnom okne
Elektricky ovládaná roleta na zadnom okne blokuje UV lúče, zvyšuje 
súkromie a zabraňuje vyblednutiu farby interiéru vozidla vplyvom 
slnečných lúčov.

Reproduktory
Lexicon sound so 17 reproduktormi poskytuje dokonalý zvuk 
v najvyššej kvalite.



Pravé drevo (čierny jaseň)

Pravé drevo (orech)

Koža premium (krémová)

Koža premium (béžová)

Pravé drevo (orech) 

Pravé drevo (hnedý jaseň)

Koža premium (karamel) 

Koža premium (béžová)

ZHOTOVENIE INTERIÉRU

ČIERNY + KRÉMOVÝ DVOJFAREBNÝ TMAVOHNEDÝ + KARAMEL DVOJFAREBNÝ

BÉŽOVÝ DVOJFAREBNÝ SIVÝ DVOJFAREBNÝ

Pravá koža (karamel)

19″ disky z ľahkej 
zliatiny
Najkvalitnejšie 
materiály použité na 
diskoch kolies zlepšujú 
jazdné vlastnosti, 
ušľachtilý dizajn 
s prskanou striebornou 
povrchovou úpravou 
reprezentuje vyššiu 
úroveň sofistikovanosti.

• Uvedené výkony boli zistené pri interných testoch výrobcu a môžu byť 
zmenené.

•  Niektoré prvky vybavenia zobrazené alebo popísané v tomto katalógu sa 
dodávajú na želanie za príplatok.

•  Hyundai Motor Company si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje 
a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia.

•  Farebná paleta v katalógu sa môže mierne líšiť od skutočných farieb 
v dôsledku obmedzení procesu tlače.

•  Informujte sa, prosím, u vášho predajcu o dostupnosti jednotlivých farieb 
a čalúnení interiéru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Benzínový motor V6 3.8 GDi

Dĺžka (mm) 4 990

Šírka (mm) 1890 (s vonkajšími kľučkami)

Výška (mm) 1 480

Rázvor (mm) 3 010

Rozchod (mm)
vpredu 1 620

vzadu 1 633

Vnútorná výška nad 
sedadlom (mm)

vpredu 1 000

vzadu 960

Priestor na nohy (mm)
vpredu 1 160

vzadu 890

Vnútorná šírka 
v úrovni pliec (mm)

vpredu 1 480

vzadu 1 450

Objem (cm3) 3 778

Max. výkon (kW [k] / min-1) 232 [315] / 6000

Max. krútiaci moment (Nm / min-1) 397 / 5000

Brzdy
vpredu ventilované kotúčové brzdy, 4-piestové 

brzdiče, indikácia opotrebovania obloženia 

vzadu Ventilované kotúčové brzdy s parkovacou 
brzdou, 

Zavesenie kolies Multi-link

Pneumatiky 245/40 R 19 (vpredu) +  
275/35 R19 (vzadu)

Objem palivovej nádrže (l) 77

Spotreba paliva (l/100 km)

Pravé drevo (hnedý jaseň)ČIERNY JEDNOFAREBNÝ

Koža premium (čierna) 

FARBY KAROSÉRIE

Marble white 
YW6 

Sand opal  
P6Y

Platinum silver 
Y6S 

Burgundy red 
YR6 

Polished metal 
V6S

Tan Brown  
YN6 

Urban gray U6G

Haze blue  
XU6 

Onyx black  
YB6 

Coast blue  
WU6

Mesto 16,2

Mimo mesta 8,9

Kombinovaná 11,8

Emisie CO2 (g/km)

Kombinované 278


