


Sİze ve 
aİlenİze 
yakışan 
bİr otomobİl.
Bir otomobil siz ve aileniz için en iyisini sunmalı.
Sadece dış görünüşüyle değil, donanımı, güvenliği ve
yakıt tüketimiyle de kusursuz bir otomobil olmalı.
İşte o otomobil, şimdi karşınızda.
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İçİnde olmaktan gurur duyun.
accent Blue’nun yeni nesil akıcı tasarımının, dışarıdaki bakışları üzerinizde toplayacağı bir gerçek. İddialı hatları,
sportif ve modern detayları size bambaşka bir otomobil sahibi olduğunuzu hissettirecek.

Yan Aynalar elektrik kumandalı ve ısıtmalı 
olup sürücüye ekstra konfor sağlar. gövde 
rengi ayna üzerine yerleştirilmiş sinyalleri 
sayesinde sürüş güvenliğinizi artırır.

Arka Stop Grubu arkadan gelen araçların 
otomobilinizi daha iyi görmesini sağlayacak 
biçimde tasarlandı. Stop grubunun gövdeye 
doğru kıvrılan şık ve modern tasarımı, 
arkadan gelen araçların sizi hemen fark   
edeceği kadar yenilikçi.

Jantlar 14 inç çelik ve 16 inç alaşım 
seçeneğiyle sunulur. 8 kollu alaşımlı 
jant seçeneği, mode Plus paketinden 
itibaren standart olarak sunulur.

Radyatör Izgarası “akıcı tasarım”
anlayışına uygun biçimde tasarlanmış
olup, ilk görüşte dikkat çeker. radyatörün
merkezine yerleştirilmiş krom kaplamalı
Hyundai logosu, kalite ve özgürlük 
vurgusunu derinleştirir.

Modern Tasarımlı Ön Farlar yolunuzu ideal 
biçimde aydınlatmakla kalmaz, opsiyonel
olarak sunulan led lambaları ve projeksiyon
tip (mercek) farlarıyla, aracınıza sofistike bir 
görünüm kazandırır. Seçime bağlı sunulan ön
sis farları ise, sürüş güvenliğine katkı sağlar.
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Her 
detayıyla 
yenİlİkçİ.
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Parlak Görünümlü Orta Konsol 
standart müzik sistemi veya opsiyonel 
olarak sunulan navigasyonlu müzik 
sistemini barındırır.

Elektrik Destekli Direksiyon 
araç motorundan bağımsız çalışan elektrik 
motoru sayesinde motordan aldığı 
direksiyon desteğini artırır veya azaltır. 
Hidrolik sistemlere göre daha iyi yakıt 
ekonomisi sağlar.

AUX, USB, iPod Bağlantısı sayesinde 
pek çok medya cihazını aracınıza 
kolayca bağlayabilir, harici medya 
girişinden şarj edebilirsiniz.

Dijital Bilgi Ekranı ortalama ve anlık 
yakıt tüketimi, mevcut yakıtla alınabilecek 
mesafe, seçilmesi gereken uygun vites ve 
vites modu gibi sürücü için önem taşıyan 
bilgileri ekrana yansıtır.

Far Sensörü Prime donanım seviyesinden 
itibaren standart olarak sunulur. ortam 
ışığı azaldığında otomatik olarak devreye 
girerek güvenliği artırır.

Tek Dokunuşta Üçlü Sinyal 
sayesinde, sinyal için başlatma ve 
sonlandırma işlemlerini 
tek dokunuşla gerçekleştirebilirsiniz.

Süpervizyon Gösterge Paneli hız, 
motor devri, arıza sinyali gibi bilgilerin 
rahat bir biçimde okunmasını sağlar. 
accent Blue’da opsiyonel olarak sunulur.

Bir otomobilin
dış tasarımı ne kadar önemliyse, 
iç tasarımı da bir o kadar önemli. 

accent Blue’nun içindeyken
modern tasarımın, teknolojinin ve

ergonominin birleşimini göreceksiniz.
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Dijital Klima ile aracınızın içini dilediğiniz 
sıcaklığa kolayca sabitleyebilirsiniz.

Standart Ses Sistemi 4 hoparlör, rdS’li 
radyo, Bluetooth ve Cd/mP3 çalardan 
oluşur. Standart ses sistemi, auX, uSB
ve iPhone/iPod bağlantısı ile uyumludur.

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ile 
aracınızı tek dokunuşla kilitleyip açabilir, 
bagaj kapağı kilidini uzaktan kumanda ile 
kontrol edebilirsiniz.

Aydınlatmalı Cam Kumanda Düğmeleri 
aydınlatma özelliği sayesinde gece 
yolculuklarında ekstra güvenlik ve 
konfor sağlar.

İç Aydınlatma Lambaları ve Gözlük 
Saklama Kabı sürücünün konforunun 
optimum seviyede olmasını sağlar. mode 
donanım paketinden itibaren standart 
olarak sunulur. 

Güneşlik ve Makyaj Aynası sürücü 
tarafındaki güneşlikte park biletinizi 
koymak için küçük bir bölüm bulundurur.

Geniş Bagaj Hacmi fonksiyonel tasarımı 
sayesinde kullanıcıya 465 lt’lik geniş bagaj 
kapasitesi sunar.

Navigasyonlu Müzik Sisteminin 6” 
dokunmatik ekranından gitmek istediğiniz 
noktayı kolayca seçebilirsiniz. navigasyonlu 
müzik Sistemi opsiyonel olarak sunulur.

Navigasyon Ekranı iPhone ve iPod 
uyumlu, Cd, mP3, dVd çalar, Bluetooth ve 
rdS’li radyo özelliklerine sahiptir.

İkİnCİ eVİnİze Hoş geldİnİz.
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ÖnCelİĞİ gÜVenlİk olan Bİr otomoBİl.

accent Blue’da, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlayan 
tüm teknolojik güvenlik donanımları bir arada bulunuyor. 

aBS, eBd, BaS (Brake assist System), eSP ve VSm teknolojileri; 
sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, yan ve perde hava yastıklarıyla 

güvenliğiniz maksimum düzeyde!

Hava Yastıkları ile dört bir taraftan 
koruma altındasınız. Sürücü ve 
ön yolcu hava yastıkları, emniyet 
kemerinin takılı olduğu durumlarda 
etkin koruma sağlar. opsiyonel 
olarak sunulan yan hava yastıkları 
ve perde tip hava yastıkları ise 
yandan gelen darbelere karşı sizi ve 
sevdiklerinizi koruma altına alır.

Elektronik Fren Güç Dağılımı (EBD) 
özelliğine sahip Kilitlenmeyen Fren 
Sistemi (ABS) özellikle ıslak zeminlerde 
fren basıncını her tekerlek üzerine uygun 
biçimde dağıtır. artan sürüş güvenliği ile 
direksiyon kontrolünü sağlar.

Arka Park Sensörü sayesinde park 
ederken geri geri gitmek kolay ve 
güvenli. accent Blue’da park sensörleri 
opsiyonel olarak sunulur.

ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme 
noktaları ile ailenizin 
güvenliğini arttırır.

Araç Stabilite Yönetim Sistemi 
(VSM) zorlu yol koşullarında aracın 
yol tutuşunu denetler ve gerektiğinde 
direksiyon kontrolü ve frenleme desteği 
uygulayarak eSP fonksiyonunu daha 
ileriye taşır.

Elektronik Denge Kontrol 
Programı (ESP) her tekerlek için 
fren dağılımı ve tekerlek hızı 
kontrollerini yaparak aracın 
savrulmasını önler. 
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doĞa doStu Ve 
ekonomİk Bİr motor teknoloJİSİ.

Yeni Nesil 1.4 D-CVVT Benzinli Motor
accent Blue’nun 1.4 benzinli motoru, ikili sürekli değişken supap zamanlama sistemi (d-CVVt) kullanılarak 
tamamen yenilendi. Bu sistem; egzoz / emme supaplarının açma-kapanma zamanlamasını, motor devrini araç yüküne 
en uygun şekilde uyarlayarak motor performansını artırır, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu da azaltır.

100 beygir gücü ve 133 nm tork üretebilen yeni 1.4 d-CVVt benzinli motor, düşük yakıt tüketimi ve 
karbon emisyonu değerleriyle hem ekonomik hem yüksek performanslı
hem de çevreci olmayı başarabiliyor.

1.6 CRDi Dizel Motor
accent Blue’nun 136 beygir üreten 1.6 Crdi motoru, 4 litreye kadar düşebilen 

yakıt tüketimi sayesinde daha üst segmentteki rakipleriyle bile boy ölçüşerek 

hem güç hem de yakıt ekonomisini bir arada sunuyor.
 

7 ileri DCT (Çift Kavramalı Şanzıman)
yumuşak, hızlı ve sessiz vites değişimleriyle sürüş konforunu 

en üst düzeye taşırken, yakıt tüketimini ve Co2 salımını 

azaltarak çevre dostu özelliğini ön plana çıkarır. yeni 

7 ileri dCt şanzıman, 1.6 Crdi motor seçeneğiyle birlikte 

gücü ve konforu bir arada sunuyor.

6 İleri Düz Vites
otomobilin çekiş gücü ile ilgili temel aktarım organlarından biri olan vites, 

aracın hızlanması ve yakıt tüketim değerlerinin belirlenmesinde birebir etkilidir. 

konvansiyonel 5 ileri viteslere göre devir aralığını daha iyi kullanan 6 ileri vites, 

performans ve yakıt ekonomisi sağlar. 6 ileri düz vites, accent Blue’da hem 

1.4 d-CVVt hem de 1.6 Crdi düz vitesli araçlarda standart olarak sunulur.

CVT (Sürekli Değişken Oranlı Şanzıman)
Sürücüye konforlu sürüş ve sarsıntısız ivmelenme sağlayan CVt, 

benzinli araçlar için opsiyonel olarak sunulur. Size yakıt ekonomisi ve 

konforu bir arada sunar.
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Krom Cam Çıta Seti sayesinde 
aracın şık tasarımı ön plana 
çıkar ve araç sportif bir 
görünüm kazanır.

Karter Koruma darbelere karşı 
aracı muhafaza eder. 

accent blue’ya özel olarak tasarlanmış orijinal aksesuarlar, aracınıza kalite ve estetik katarken sürüş 
zevkinizi de artıracak.

Yan Marşpiyel aracın güçlü 
kişiliğine vurgu yaparak aracın 
sportif çizgisini ön plana 
çıkartır.

Krom Kapı Kolu araca zarif ve 
şık bir görünüm kazandırır.

Ön Tampon Eteği aracın ön 
hatlarını takip eden tasarımı 
ile araca güçlü bir görünüm 
katar.

Kapı Eşiği ayak 
sürtmelerinden oluşan aşınma 
ve çiziklere karşı boyayı korur.

Arka Tampon Eteği, aracın 
aerodinamiğini geliştirerek 
sportif bir görünüm kazandırır. 

Spoyler aracın çarpıcı 
çizgilerini tamamlar ve 
aerodinamik hava akımını 
sağlayarak aracın sportif 
görünümünü güçlendirir.

Krom Bagaj Çıtası araca zarif 
ve şık bir görünüm kazandırır.

Bagaj Havuzu bagaj alanının 
ölçüleriyle tam uyumludur. 
kirlenme ve nemlenmeye karşı 
etkili koruma sağlar.   

akSeSuarlar

Kauçuk Paspas sağlam, 
dayanıklı, yerleştirilmesi ve 
bakımı kolay olup, araç zeminini 
oluşabilecek kirlerden korur. 
kayma riskine karşı mükemmel 
koruma sağlar.

Alüminyum Jant 14, 15 ve 
16 inç seçeneklerinde olup, 
dinamik ve şık bir görünüm 
sağlar.
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RENK VE KUMAŞ SEÇENEKLERİ

Beyaz 
(opak) - Pgu

Siyah

açık gri 
(metalik) - rHm

granit gri 
(metalik) - n9S

gri

amber kırmızı 
(metalik) - P9r

Bej

gece mavisi 
(Sedefli) - zd6

Bej

Siyah 
(Sedefli) - mzH

Bej

Siyah

Kapınızdaki Servis Hyundai
Sadece bir telefonla, Hyundai’nizi 
kapınızdan alıyor, bakım ve onarımını yapıp, 
kapınıza teslim ediyoruz.

�m�r Boyu
M��TER� BA�LILI�I

�cretsiz Check Up – Before Service 
Hyundai’nin �ok noktalı kontrol hizmetinden, 
yıl boyu hi�bir �cret �demeden yararlanın.

Yol Yardım
Hyundai Yol Yardım, yolculu�unuz esnasında 
olası bir arıza durumunda, nerede olursanız olun 
bir telefon ile yanınızda.

5 Yıl Ultra Servis
Satı� sonrasında m�kemmel hizmet ve 
kalite anlayı�ı, 5 Yıl Ultra Servis hizmeti ile 
Hyundai’de.

Havalimanındaki Servis Hyundai
Seyahate gitmeden �nce Hyundai’nizi 
havalimanında teslim edin d�n���n�zde bakımı ve 
onarımı yapılmı� olarak teslim alın.

Hyundai Blue Card
Hyundai’nin satı� ve satı� sonrasında 
avantajlar sunan m��teri sadakati programı.

Hyundai Kredi
Farklı m��teri ihtiya�larına yaratıcı ��z�mler sunan 
Hyundai Kredi, sizi hayallerinizdeki araca 
bir adım daha yakla�tırır.

Randevulu Servis
�ster bir telefonla ister internet �zerinden servis 
randevusu alın, zaman kazanın.

Hızlı Servis
Hyundai’de servis i�lemlerinizi bir saatten kısa 
s�rede ger�ekle�tirin, zamanınız size kalsın.

�n Muayene 
Zorunlu ara� muayenesi �ncesinde t�m kontrol ve 
bakımlar, Hyundai Yetkili Servis titizli�i ve kalitesinde.

Hyundai Kasko
Hyundai’nizi risklere kar�ı eksiksiz g�vence ile 
koruyan “Hyundai Kasko” ile kendinizi 
ekstra g�vende hissedin.
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MODE MODE PLUS PRIME
İÇ DONANIM VE KONFOR
radyo / Cd / mP3 çalar / rdS S - -
radyo / Cd / dVd / mP3 çalar / rdS - S S
uSB / auX/ iPod gİrİşİ S S S
Sd kart Soketİ - S S
naVİgaSyon Programı - S S
BluetootH/HandSFree S S S
tWeeter - - S
4 HoParlÖr (2 adet Ön, 2 adet arka) S S S
kaPut altı İzolatÖrÜ S S S
Ön koltuk arkaSı CeP - S S
Harİta okuma lamBaSı S S S
gÜneş gÖzlÜĞÜ kaBı S S S
SÜPerVİzyon gÖSterge Panelİ (dCt ile Standart) o o S
DIŞ DONANIM
Jantlar 14’’ kaPaklı 16’’ alaşım 16’’ alaşım
laStİkler 175/70 r14 195/50 r16 195/50 r16
tam Boy StePne S S S
yan aynalar Üzerİnde Sİnyal lamBaları - - S
elektrİklİ yan aynalar S S S
ıSıtmalı yan aynalar - S S
gÖVde rengİ yan aynalar S S S
gÖVde rengİ kaPı kolları S S S
led entegre Ön Farlar - - S
ProJekSİyon tİP Farlar - - S
Ön SİS Farları - S S
renklİ Camlar S S S

DONANIM PAKETLERİTEKNİK ÖZELLİKLER 

(*)  715/2007/at normlarına göre verilmiştir. (**)araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg’lık bir sürücü dahil ağırlık 
değeridir. opsiyonel özelliklere göre değişebilir. 

Hyundai assan, bu broşürde yer alan otomobillerin model, fiyat, donanım, teknik özellik, paket ismi ve renklerinde herhangi bir uyarı 
yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MODE MODE PLUS PRIME
GÜVENLİK
laStİk BaSınç uyarı SİStemİ (tPmS) S S S
aBS + eBd (elektronİk Fren gÜç daĞılımı) S S S
BaS (Fren deStek SİStemİ) S S S
eSP (elektronİk StaBİlİte Programı) S S S
VSm (araç StaBİlİte yÖnetİm SİStemİ) S S S
yokuş kalkış deSteĞİ (dCt ile Standart) o o o
SÜrÜCÜ HaVa yaStıĞı S S S
Ön yolCu HaVa yaStıĞı S S S
yan Ve Perde HaVa yaStıkları - - S
yÜkSeklİk ayarlı Ön emnİyet kemerlerİ S S S
Hıza duyarlı kaPı kİlİtleme mekanİzmaSı - - S
arka kaPılarda çoCuk emnİyet kİlİdİ S S S
ımmoBılızer S S S
İÇ DONANIM & KONFOR
SÜrÜCÜ koltuĞu yÜkSeklİk ayarı S S S
Ön kol dayama - S S
yÜkSeklİk ayarlı dİrekSİyon S S S
elektrİklİ Ön Camlar S S S
elektrİklİ arka Camlar S S S
otomatİk yanan Farlar - - S
eşlİk etme Ve karşılama FonkSİyonlu Farlar - - S
arka Park SenSÖrÜ - - S
dİrekSİyondan kumandalı mÜzİk SİStemİ S S S
manuel klİma S S -
elektronİk kontrollÜ klİma - - S
derİ dİrekSİyon ve VİteS toPuzu - - S
60/40 katlanaBİlen arka koltuklar S S S
BagaJ İçİ aydınlatma S S S

1.4 MPI 1.6 CRDi
M

O
TO

R

yakıt tÜrÜ kurşunsuz benzin dizel
motor HaCmİ (cc) 1.368 1.582
Sİlİndİr adedİ 4 4
PİSton x Strok (mm) 72 x 84 77.2 x 84.5
makSİmum gÜç (ps/d/dk) 100 / 6.000 136 / 4.000
makSİmum tork (nm/d/dk) 133 / 4.000 260 / 1500~3500 300 / 1750~2500

PE
RF

O
RM

AN
S VİteS 6 İlerİ dÜz

CVt 
(Sürekli değişken 
oranlı şanzıman)

6 İlerİ dÜz
7 İlerİ dCt 

(çift kavramalı 
şanzıman)

makSİmum Hız (km/s) 190 183 190
Hızlanma (0-100 km/s) (sn) 11.8 12.2 10.1 10.0
yakıt tÜketİmİ* (lt/100km) şehir içi 7.6 8.2 5.5 5.7

şehir dışı 4.8 5.4 4.0 4.0
ortalama 5.9 6.4 4.5 4.6

Co2  emİSyonu* (gr/km) ortalama 136 149 119 122

Dİ
ĞE

R

uzunluk x genİşlİk x yÜkSeklİk (mm) 4.370 x 1.700 x 1.457
dİngİl meSaFeSİ (mm) 2.570
yakıt dePo kaPaSİteSİ (lt) 43
BagaJ HaCmİ (lt) 465
aĞırlık** (kg)  (minimum-maksimum) 1.117 - 1.197 1.135 - 1.215 1.240 - 1.320 1.255 - 1.330

Jant Boyutları / laStİk Boyutları Std. 5.5JX14 çelik / 175 70 r14
oPS. 6.0J x 16 alaşımlı / 195 50 r16

Ön SÜSPanSİyon Bağımsız mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu
arka SÜSPanSİyon çift Bağlantılı torsiyon çubuğu
amortİSÖrler gazlı tip teleskopik amortisörler
SİStem aBS + eBd (elektronik kontrollü fren gücü dağılımı)
Ön Frenler Soğutmalı disk
arka Frenler disk

DONANIM PAKETLERİ

S - STANDART - MEVCUT DEĞİL   O - OPSİYONEL
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BOYUTLAR

1700

Ölçü birimi: mm
14

57
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4370
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