
Grandeur



Абсолютно новий Grandeur

Перевершуючи 
буденність

Чи готові ви відкривати нові шляхи? Тоді подорожуйте з комфортом, 
драйвом та насолодою у абсолютно новому Grandeur. Міцний  
та відмінно керований Grandeur для тих, хто звик бути лідером,  
а не послідовником. Взявши за новий напрямок преміальність, 
Grandeur має найміцніший корпус у своєму класі. Базуючись 
на цьому надміцному фундаменті, Grandeur пропонує чудову 
керованість, яка перетворить кожну поїздку на задоволення.





Складані бокові дзеркала з повторювачами вказівників поворотів
Світлодіодні задні ліхтарі

Повністю світлодіодні фари головного світла

Випромінюючи позачасову сучасну елегантність, Grandeur є справжньою насолодою для 
очей, яка притягує погляди з усіх боків. Його атлетична постать є прикладом ідеального 
балансу функціональності та форми. Від світлодіодних фар головного світла до 19-дюймових 
легкосплавних дисків, кожна деталь виражає абсолютну впевненість та авторитет.

Вдосконалена преміальність



Від преміальної шкіри Наппа та вставок з натуральної деревини високої якості до хромованих, приємних на дотик 
елементів оздоблення, кожний міліметр інтер’єру Grandeur відповідає найвищим стандартам якості, притаманним 
автомобілям люкс-сегменту.



Сидіння зі шкіри Наппа
Обробка дверей якісною шкірою

Проекційний дисплей HUD
Бездротова зарядка для смартфону

Панорамний дах Мультимедійна система з 8-дюймовим 
сенсорним дисплеєм

Перевершуючи сподівання
Преміальні опції Grandeur спрямовані на створення затишної обстановки для водія та пасажирів.  
Поїздки у Grandeur настільки комфортні, що ви не відчуєте втоми навіть після закінчення довгої подорожі.





8-ступінчаста автоматична 
коробка передач

Lambda 3.0 GDi
Бензин

261

304
к.с. / 6,400 об./хв.

 Нм / 5,300 об./хв. 

Продуктивність

Надміцна високоякісна сталь (AHSS)

Кузов Grandeur – найжорсткіший у своєму класі, тому що 
його ключові деталі виготовлено з надміцної високоякісної 
сталі власного виробництва Hyundai. Високий рівень 
жорсткості кузова забезпечує кращу безпеку та ультра 
точну керованість.

Задля підвищення рівня захисту водія та пасажирів, 
автомобіль обладнано 9 подушками безпеки, включаючи 
подушку безпеки для колін водія.

9 подушок безпеки



Система кругового огляду (AVM) Система стеження за втомою водія (DAA) 

Адаптивний круїз-контроль (ASSC) Система попередження про виїзд зі смуги руху (LDWS)

Застосовуючи камери, встановлені з усіх боків автомобіля, 
система кругового огляду надає водію інформацію про те, що 
відбувається навколо, роблячи маневрування безпечними.

Для забезпечення максимального захисту, система DAA 
стежить за увагою водія та за допомогою звукового сигналу 
пропонує зробити паузу у їзді та відпочити. 

Інтелектуальна система вмикання дальнього світла (SHBA)
Автоматично вмикаючи або вимикаючи дальнє світло фар, 
система SHBA забезпечує оптимальну видимість у темряві.

Адаптивний круїз-контроль підтримує встановлену швидкість та 
безпечну відстань до їдучого попереду автомобіля. ASSC працює 
у тандемі з системою автономного екстреного гальмування (AEB).

За допомогою розташованої під лобовим склом камери, 
що стежить за дорожньою розміткою, система LDWS 
автоматично коректує кут повороту керма, щоб запобігти 
ненавмисного виїзду зі смуги руху.

Наша мета – зробити пересування у новому Grandeur максимально безпечним для водія та пасажирів. 
Використання інноваційних систем активної безпеки дозволяє досягти цієї мети у повному обсязі.

Система виявлення об’єктів у «сліпих» зонах (BSD)
Під час зміни смуги руху або іншого маневру, система BSD 
визначає транспортні засоби, що рухаються поза зоною 
видимості водія та оперативно сповіщає про них за допомогою 
світлового та звукового сигналів.

Автономне екстрене гальмування (AEB)

* Для детального ознайомлення з роботою системи зверніться 
за консультацією до Вашого дилера.

Використання камери та надчутливого радару, які 
вмонтовано у передній бампер, дозволяє системі АЕВ 
заздалегідь визначити відстань до транспортного засобу, 
що пересувається або гальмує попереду, чи пішохода, 
та застосувати екстрене гальмування, щоб уникнути 
зіткнення.



4.2” монітор на панелі приладів

Електронне паркувальне гальмо

Призначений для миттєвого повідомлення про 
стан основних систем автомобіля, кольоровий 
4.2” монітор бортового комп’ютера поліпшує 
обізнаність водія та не відволікає від їзди.

Електронне паркувальне гальмо може бути 
активоване легким натисканням на кнопку, зручно 
розташовану на центральній консолі. Відключення 
електронного гальма відбувається автоматично, 
при натисканні на педаль акселератору.

Автоматичне відкриття багажнику

CD-плеєр на центральній консолі

Освітлення простору навколо дверей
Вбудовані у корпуса бокових дзеркал 
заднього виду яскраві лампи підсвічують 
простір біля дверей автомобіля задля 
комфорту водія та пасажирів.

Перенесення CD-плеєру на центральну 
консоль дозволило звільнити необхідний 
простір на торпедо та зробити зміну CD-
дисків максимально зручною.

Інтегрована пам'ять положень сидінь (IMS)

Багажник відкривається або закривається 
автоматично, якщо водій із smart-ключем у кишені 
підійде або відійде від автомобіля.

Налаштування сидіння водія можуть бути 
легко запрограмовані за допомогою функції 
пам'яті положень сидінь. Система зберігає 
налаштування для двох водіїв.

Інтелектуальний ключ-карта

Аудіосистема Infinity

Інтелектуальний ключ-карта не тільки зручний у 
користуванні, але й обладнаний інноваційними 
смарт-функціями, які роблять життя простішим.

Створіть власний музичний простір та настрій 
за допомогою високоякісної аудіосистеми від 
світового лідера у галузі акустичної інженерії - 
компанії Infinity.

Особливості

Інтелектуальне дистанційне керування
Охолодіть салон Grandeur перед поїздкою за допомогою 
функції інтелектуального дистанційного керування, яка 
безпечно заводить двигун та вмикає кліматичну систему, 
допоки автомобіль зачинено.

Двозонний клімат-контроль
Ергономічно розміщені органи управління кліматичною 
системою дозволяють водію та передньому пасажиру 
налаштувати окрему температуру обдуву для кожного.

Електронний компас
Куди б ви не подорожували у новому Grandeur, вбудований 
компас допоможе швидко зорієнтуватися та скерувати 
автомобіль у вірному напрямку.

Вентиляція передніх сидінь
У спекотну пору року система вентиляції передніх сидінь 
миттєво створить комфортні умови для водія та переднього 
пасажира.

Тоноване скло дверей
Тонування скла дверей автомобіля забезпечує комфорт та 
фільтрацію шкідливих ультрафіолетових і інфрачервоних 
сонячних променів.

Сонцезахісні шторки на задніх дверях
Щоб забезпечити додатковий комфорт у сонячну погоду, 
просто підійміть захисні шторки на задніх дверях.

Опціональне обладнання



Сіра шкіра

Оздоблення інтер'єру

Чорна шкіра

Бежева шкіра

Текстура деревини

Текстура деревини

Текстура деревини

Оздоблювальна плівка

Оздоблювальна плівка
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19˝ легкосплавні 
диски

18˝ легкосплавні 
диски

17˝ легкосплавні 
диски

Кольори екстер'єру Колісні 
диски



Тип Lambda 3.0 GDi Бензин

Двигун

Тип двигуна V6 DOHC

Об'єм (см3) 2,999

Макс. потужність (к.с./об.хв.) 261 /6,400

Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) 304 / 5,300

Габарити

Екстер'єр

Довжина (мм) 4,930

Ширина (мм) 1,865

Висота (мм) 1,470 (1,480 : висока підвіска)

Колісна база (мм) 2,845

Колія коліс (мм)
Передня 1,612 (17˝) / 1,607 (18˝) / 1,602 (19˝)

Задня 1,620 (17˝) / 1,615 (18˝) / 1,610 (19˝)

Інтер'єр

Висота стелі (мм)
Спереду 1,020

Ззаду 960

Простір у ногах (мм)
Спереду 1,155

Ззаду 935

Простір на рівні плечей (мм)
Спереду 1,475

Ззаду 1,430

Гальма Дискові, вентильовані

Підвіска
Спереду Незалежна, МакФерсон

Ззаду Незалежна, багатоважільна

Шини 225 / 55 R17, 245 / 45 R18, 245 / 40 R19

Об'єм паливного баку (л) 70

Габарити

• Вищезгадані значення є результатом внутрішнього тестування і піддаються зміні після перевірки.
• Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.
• Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.
• Кольори, зображені в каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження в процесі друку.
• Будь ласка, зверніться до офіційного дилера для отримання повної інформації щодо наявності по кольорах та оздобленню.

Технічні характеристики

Одиниці виміру: мм

Задня колія 1,610Ширина
Передня колія

1,865
1,602

Висота
1,470

4,930
2,845

Довжина
Колісна база



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua


