
Hinnakiri 04.2023

Mootorid ja varustustasemed
Vesinikkütuseelementidega linnamaastur
163 hj Hydrogen Fuel Cell Ultimate

10,25" digitaalne Supervision-näidikuplokk

12,3“ ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live-teenustega (koos Live-teenuste 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)

Krell® Premium-helisüsteem, sh 8 kanaliga 440 W võimendi ja 8 kõlarit (2 x 6,5" ees, 2 x 1" kõrgsageduskõlar ees, 2 x 6,5" taga, 4" keskel, 8" bassikõlar)

Kunstnahast ja tekstiilist istmekatted

Projektoritüüpi LED-esituled

Pimenurga jälgimismonitor (BVM)

Täisvaatemonitor (SVM)

Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA)

Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)

Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos jalakäija tuvastusfunktsiooniga (FCA-Ped)

Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)

Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)

Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA)

Parkimisandurid ees ja taga (PDW)

Veljed 7.5Jx19
Rehvid 245/45R19

NEXO

Hind
79 990 € 74 990 €

Olulisim põhivarustus

Kütuseelementidega ajamisüsteem

Varustab autot 
salvestatud 
elektrienergiaga ning 
salvestab pidurdamisel 
vabanevat energiat.

PMC-moodulis toimub hapniku ja 
vesiniku keemiline reaktsioon, 
millega toodetakse elektrienergiat.

Elektrienergia, mida annavad 
kütuselemendid ja aku, 
muundatakse kineetiliseks 
energiaks.
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Hyundai jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteteatamiseta. Pildid on üksnes illustratiivse tähendusega, tegelik toode võib pildil kujutatust erineda.
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Võimsus

Kütuseelementide arv

Vesinikupaagi maht

Madalaim käivitustemperatuur

Kõrgepingeaku

Tüüp

Mahtuvus

Võimsus

Pinge

Elektrimootor

Elektrimootori tüüp

Suurim võimsus

Suurim pöördemoment

Jõuülekanne

Veoskeem

Suutlikkus

0 → 100 km/h

80 → 120 km/h

Suurim kiirus

Sõiduulatus (võttes aluseks WLTP kombineeritud kütusekulu)

Kütusekulu ja heitkogus
WLTP kombineeritud CO2

WLTP kombineeritud kütusekulu

Massid

Tühimass

Täismass

Piduriteta järelhaagise mass

Piduritega järelhaagise mass

Katuse kandevõime

Pidurid

Ees

Taga

Pidurdusteekond 100 → 0 km/h

Muud näitajad

Pöörderaadius

Õhutakistuse koefitsient
Kliirens

Pakiruumi maht (VDA), l

620 – 1799

598 – 1777

577 – 1756

546 – 1725

616 – 1795
Pistikhübriid 558 – 1737

① 1031 mm

② 721 mm

③ 1086 mm
Laadimiskõrgus ④ 764 mm
Pakiruumi maht (VDA) 461 l (V211) – 1466 l (V214)

Tehnilised andmed

Kütuseelementide plokk Kütuseelementide süsteem

95 kW

440

156,6 l / 6,33 kg

Püsimagnetiga sünkroonmootor

120 kW

395 Nm

Üheastmeline reduktorülekanne

Esivedu

 - 30 °C

Liitiumioon-polümeer

1,56 kWh

40 kW

240 V

1889 kg

2340 kg

–

–

100 kg

17”Φ320×28t

9,54 sek

7,34 sek

179 km/h

666 km

0 g/km

0,95 H2 kg/100 km

Bensiin

Diisel

Bensiin 48 V

Diisel 48 V

230 hj hübriid

16”Φ302×10t

37,7 m

5,6 m

0,32 Cd

16,2 cm

Mõõtmed

Sügavus

Kõrgus

Laius
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Selgitused: | – Pole saadaval | ● - Põhivarustus | o - Valikvarustus lisatasu eest või osa valikvarustuse paketist, lisatasu eest

Mugavus ja praktilisus
Automaatlülitusega esituled

Elektriliste tõstukitega aknad, esiuste akendel automaatne avamis-, sulgemis- ja turvafunktsioon

Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga
Vihmasensor

Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne udueemaldus esiklaasilt
Kütte- ja ventilatsiooniavad tagaistme ees
Positiivse temperatuuriteguriga (PTC) kütteseade
Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus
Kolmeastmeliselt reguleeritav istmesoojendus tagaistme äärmistel istekohtadel

Elektriliselt avatav tagaluuk

Dünaamika
eShift – käiguvahetuslülitid keskkonsoolis
Sõidurežiimi valik
Lülitushoovad roolil rekuperatsioonisüsteemi võimsusastme muutmiseks
Elektriline seisupidur paigalseisu funktsiooniga (Autohold)

Välisvarustus
Läikivmustad elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatuledega
Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled
LED-päevatuled
LED-ääretuled
Kombineeritud LED-tagatuled

Päikesekiirgust blokeeriv toonitud esiklaas ja esiuste aknad

Tumedaks toonitud tagaklaas ja tagauste aknad
Taimeriga tagaklaasi soojendus

Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad kerevärvi ukselingid

Katusespoiler

Klaasist katuseluuk

Katusereelingud
Maapinna valgustus küljepeeglites
Varjatud esiklaasipuhastid ja tagaklaasipuhasti

Õhkkardinad esikaitserauas ja D-piilaris

Sisevarustus
Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas
Kunstnahast ja tekstiilist istmekatted

Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed
Elektriliselt reguleeritavad esiistmed

Suhtes 6:4 kokkuklapitav 3 istekohaga tagaiste
Topsihoidjad tagaistme keskmises käetoes
LED-valgusti laekonsoolis esiistmete kohal, LED-valgusti tagaistme kohal, LED-valgusti pakiruumis
Nahkkattega soojendusega rool
Valgustusega peeglid juhi ja kaassõitja päikesesirmides
Pakiruumi kate
Varjatud topsihoidja eesmise kaassõitja jaoks
Topsihoidja käetoes esiistmete vahel
Reguleeritav tagaistme seljatugi
Ventileeritavad esiistmed

Teabe- ja meelelahutussüsteem
10,25" digitaalne Supervision-näidikuplokk
12,3“ ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live- ja OTA-teenustega (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)

Apple CarPlay ja Android Auto tugi (juhtmega)

Bluetooth-ühendus telefoni ja audiovoogedastuse kasutamiseks
220 V Schuko voolupesa (200 W)
Juhtmevaba Qi-standardile vastav telefonilaadija
1 USB-A-andme- ja laadimispesa ning 1 USB-A-laadimispesa ees
12 V voolupesa ees
Heli-, Bluetooth- ja hääljuhtimissüsteemi lülitid roolil + üks isiklikuks otstarbeks seadistatav roolilüliti
Teekonna kompuuter

Turvavarustus

Pimenurga jälgimismonitor (BVM)
360° täisvaatemonitor (SVM)
Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA)
Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW)
Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA) ja sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos jalakäija tuvastusfunktsiooniga (FCA-Ped)
Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga
Kaugtulede automaatlülituse süsteem (HBA)

Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)
Rehvirõhu kontrollsüsteem
Immobilisaator
Juhi ja eesmise kaassõitja vähendatud võimsusega esiturvapadjad, külgturvapadjad (rindkere ja vaagnapiirkonna kaitseks) ja turvakardinad
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA)
Parkimisandurid ees ja taga (PDW)
eCall – automaatne hädaabikõne süsteem
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Krell® Premium-helisüsteem, sh 8 kanaliga 440 W võimendi ja 8 kõlarit (2 x 6,5" ees, 2 x 1" kõrgsageduskõlar ees, 2 x 6,5" taga, 4" keskel, 8" 
bassikõlar)
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Laepolstris, põrandamattides, ustes, istmetes, piilarikatetes, põrandakonsoolis jm kasutatud biokiudu ja bioplasti, mille põhikomponendiks on 
suhkruroojäätmed ja taimne plastifikaator

U 30 kg/auto
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Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM), nõlvaltstardiabi 
süsteem (HAC) ja kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (MCB)
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Esiistmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd
ISOFIX-kinnituspunktid laste turvaistmete paigaldamiseks
Eesoleva sõiduki eemaldumise märguanne (LVDA)
Laste turvalukud

Metallik-, pärlmutter- ja erivärvid 490 €
Mattvärv 890 €

Stone Gray / Black (SRX)

Meteor Blue (UUG)

Stone Gray / Black (SRX)

Meteor Blue (UUG)

Stone Gray / Black (SRX)

Meteor Blue (UUG)

Meteor Blue (UUG)

●
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Värvivalik

Kerevärv Siseruum

Kerevärv Siseruum

Kerevärv Siseruum

Kerevärv Siseruum

Shimmering Silver (R2T) - metallik

Ocean Indigo (PS8) - pärlmutter (tasuta värv)

Titanium Grey (Y3G) - matt

Creamy White (TW3) - pärlmutter
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