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Editorial
Byung Kwon Sir

Milí čtenáři a příznivci značky Hyundai!

J

e mi ctí a milou povinností Vás
pozdravit jménem vedení Hyundai Motor
Czech a zároveň prostřednictvím této publikace představit sílu značky Hyundai. Těší mě,
že právě naše značka je na českém trhu leaderem v oblasti
čisté mobility, jejíž představiteli jsou například špičkový
SUV elektromobil KONA Electric s nejvyšším reálným
dojezdem na českém trhu nebo první v Čechách vyráběný
hybridní vůz Tucson s technologií MHEV 48 V. Na poli
bezpečnosti se nejnověji můžeme pochlubit tím, že luxusní Santa Fe letos získal nejlepší možné hodnocení podle
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nezávislého konsorcia Euro NCAP a model NEXO byl
ve své kategorii označen za nejbezpečnější vůz na trhu.
Naše modely podle slov médií doslova mění trh a zažité
konvence a v tomto roce získaly celou řadu ocenění. Kromě vítězství modelů, vítězí také samotná značka a letos
jsme byli označeni „Nejinovativnější značkou roku“ či
„Výrobcem roku“. Zkrátka a dobře nabízíme svým zákazníkům bezkonkurenční paletu skvělých vozů, které
mohou bezesporu naplňovat naší vizi, kdy pro zákazníky
nechceme být pouhým dodavatelem auta, ale doživotním partnerem v oblasti mobility.

Společnost Hyundai vybudovala v České republice moderní továrnu, která je doposud také největší zahraniční investicí. Již deset let v ní vyrábíme vysoce kvalitní osobní automobily, které nacházejí stále větší uznání a oblibu u svých zákazníků, což se velmi
příznivě projevuje v prodejních číslech. V historicky velice krátké
době se vozy Hyundai významně prosadily na českém trhu tak,
že dnes patří mezi tři nejuznávanější a nejprodávanější značky.
Vybudování továrny v Nošovicích bylo i jedním z významných milníků pro posilování evropských aktivit značky Hyundai. Jedná se zároveň o jediný výrobní závod na území Evropy.
Úspěšnost tohoto kroku potvrzují už téměř tři miliony vyrobených osobních automobilů a rostoucí vliv vozů Hyundai na evropských trzích.
O vyspělosti našich automobilů svědčí i skutečnost, že Hyundai Motor, jako výrobce s celosvětovou působností a leader v oblasti technologického progresu prodává už dnes, a to se značným

předstihem své modely, plnící bez problémů nejen všechny
aktuální nejpřísnější emisní předpisy, ale i ty, které vstoupí v platnost až v září roku 2019. Zmíněnou technickou vyspělost potvrzují rovněž úspěchy, jakých dosahují závodní vozy Hyundai v automobilovém sportu, a to v rallye WRC, i na závodních okruzích.
Vážím si práce všech spolupracovníků, kteří se podílejí
na úspěchu značky Hyundai, nejen na českém trhu a jsem velice
rád, že naše úsilí sdílejí také naši zákazníci. Těm přeji maximální spokojenost i v osobním životě a zejména za volanty našich
automobilů Hyundai mnoho radostných kilometrů. Současně
věřím, že se Vám tento speciální magazín, věnovaný naší značce
a jejím produktům, který se Vám dostává tímto do rukou, bude
líbit a přinese Vám mnoho zajímavých informací.
Byung Kwon Sir,
prezident Hyundai Motor Czech s.r.o.
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Budoucnost

už dnes
Současnou dobu charakterizují různé vize
automobilové budoucnosti, zejména v oblasti,
která je označována jako tak zvaná čistá
mobilita. Některé představy politiků přitom
často sahají až za hranice technické reality, ale
výsledky vývoje automobilky Hyundai ukazují,
že oproti většině konkurenčních výrobců,
je možné uskutečňovat mnohé kroky k čisté
mobilitě již nyní.

Z

Zatímco se větší část výrobců
automobilů zatím prezentuje při nejrůznějších příležitostech a na výstavách jen svými
odvážnými projevy, perspektivními plány
a různě kamuflovanými studiemi či designovými vizemi, společnost Hyundai již nyní uvádí na automobilový
trh reálné a hmatatelné novinky, které splňují požadavky předpisů daleké budoucnosti. Přitom realizuje
všechny důležité alternativy, od tří variant hybridních
pohonů, přes čisté elektropohony, až po systém vodíkového pohonu, když plynové verze Hyundai jsou známé
už delší čas.
Praktickým důkazem je i skutečnost, že automobily
Hyundai byly perfektně připraveny na povinnost plnění
emisní normy Euro 6 c, která vstoupila v platnost od 1.
září 2018. Hyundai nemusel omezovat či rušit nabídku
motorizací, jako jiné značky, a naopak rozšířil nabídku
elektrizovaných automobilů o další varianty s nižšími či
nulovými emisemi. V nabídce, i na českém trhu, jsou už
nyní čisté elektromobily Ioniq Electric, Kona Electric nebo vodíkový plně elektrický automobil NEXO, stejně jako hybridní modely Ioniq či Tucson.
Všechny osobní modely jsou již nyní, se značným
předstihem, nabízeny v provedení odpovídajícím požadavkům normy Euro 6d-Temp, která vstoupí v platnost
až 1. září 2019, o čemž se zejména tuzemské konkurenci
může jen zdát. Výjimkou není ani populární modelová
řada Hyundai i30, která také splňuje emisní normy roku
2019 s ročním předstihem, a to včetně nového vznětového motoru Smartstream 1,6 l.
Všechny varianty modelů řady i30 – pětidveřový i30,
i30 kombi a i30 Fastback – vybavené novými vznětovými motory Smartstream, jsou opatřeny systémem selektivní katalytické redukce, který pomocí kapaliny AdBlue,
přispívá ke snižování emisí oxidů dusíku. Zároveň jsou
všechny zážehové motory pro modelovou řadu i30 již vybaveny také filtrem pevných částic.
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i30 kombi & i30

Z pohledu čisté mobility Hyundai doslova předběhl
dobu a úspěšně pracuje na splnění emisních cílů 2030.
V tomto ohledu představila společnost Hyundai již
v minulosti svůj ambiciózní plán – rozšířit postupně
v globálním měřítku ekologicky šetrnou paletu vozů,
a to o 22 modelů už do roku 2020. V roce 2021 tak bude
v Evropě nabízeno 60 % modelů v ekologickém provedení.
O nutnosti snižování emisí v dopravě jednali v druhé
polovině roku 2018 zástupci zemí EU, kteří se dohodli, že
do roku 2030 by osobní automobily vyráběné v Evropské unii měly vypouštět o 35 % méně oxidu uhličitého
než v roce 2021 a lehké užitkové vozy pak o 30 % méně.
„Pro značku Hyundai je společenská odpovědnost velice důležitá a proto jde, jakožto významný automobilový
výrobce, dlouhodobě čisté mobilitě naproti. V současné
době má Hyundai nejširší nabídku nízkoemisních automobilů, využívajících k pohonu elektrickou energii, vodíkové články a hybridní koncepci“ prohlásil specialista
komunikace Hyundai Jan Pohorský s tím, že Hyundai
bude v této iniciativě pokračovat i nadále. Již nyní má
Hyundai např. 80% podíl na trhu osobních vozů s vodíkovým pohonem.
V celé EU je nyní v provozu 500 těchto „vodíkových“
osobních automobilů, z čehož 200 jezdí jako taxíky

Moderní technologie,
inovace a především
čistá mobilita jsou pro
Hyundai dlouhodobé
cíle, ke kterým
směřujeme a jejichž
výsledky můžete na
silnicích potkávat již
dnes.

v Paříži. Hyundai navíc do roku 2023 dodá 1 000 nákladních vozů s vodíkovým pohonem do Švýcarska. Již nyní
automobilka pravidelně uvádí na trh modely, které postupně mění tvář celé kategorie automobilů s ekologickými pohony. Výzkum v této oblasti také zahrnuje úkoly, zaměřené
na postupné zvyšování účinnosti hnacích ústrojí, stejně
jako na zlepšování aerodynamiky a snižování hmotnosti
v této kategorii automobilů.
Představy a cíle společnosti Hyundai, stát se do roku

IONIQ Electric

2021 jedničkou mezi asijskými automobilovými značkami, proto vyžaduje mnoho nezbytných opatření, ale také
investice do nejmodernějších technologií, používaných
jak pro naše zcela nové modely, ale také neustálé vylepšování všech našich současných, nejprodávanějších modelů,
s cílem vycházet vstříc požadavkům našich zákazníků
nejen z hlediska ohleduplnosti k životnímu prostředí, ale
také z pohledu hospodárnosti, tedy především spotřeby
paliva a přitažlivého designu.

Automobily Hyundai
v praxi dokazují, že
ohleduplnost
k životnímu prostředí
je jedním ze základních
atributů této zančky

KONA Electric

NEXO

HYUNDAI cars
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Hyundai patří do absolutní technické a technologické špičky a ve svém úsilí
i nadále úspěšně pokračuje.

V nejlepší společnosti
Je nesporné, že značka Hyundai zaznamenala za uplynulá dvě desetiletí mimořádně dynamický
růst, a to především co do objemu výroby, ale současně i z hlediska výrobních technologií, celkové
úrovně automobilů, jejich designu, a zejména kvality. Tyto atributy se zásadním způsobem
promítly v postupném prosazování se vozů na světových trzích, včetně Evropy.

K

K potvrzení uvedeného stačí
zmínit několik údajů. Ještě v roce 1998, tedy před
dvaceti lety, vyráběla značka Hyundai jen asi
600 000 automobilů. O rok později, kdy došlo na
tu dobu k radikálnímu zvýšení produkce, a také ke spojení se
značkou Kia, činila výroba vozů Hyundai více než jeden milion
automobilů a spolu s Kiou, více než 1,5 milionu vozů. Postupně
se automobily značky Hyundai začaly prosazovat v Americe, ale
i v Evropě, kam také směřovala velká expanze, v podobě výstavby
nových závodů, ale i vývojových kapacit.
Výsledkem systematické práce na všech frontách je skutečnost, že v roce 2009 se stala společnost Hyundai Motor
Company s více než 4,6 miliony vyrobených vozů už pátým největším automobilovým výrobcem na světě, tehdy za
Toyotou, General Motors, VW a Fordem. Současné výsledky potvrzují neustále zlepšování prodeje vozů Hyundai, ale
i značnou vyrovnanost první pětice nejlepších. V každém
008
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případě je Hyundai pevnou součástí absolutní světové automobilové elity.
O mezinárodním věhlasu svědčí také významná hodnocení, která přispívají ke stále lepšímu celkovém postavení značky
Hyundai ve světovém žebříčku firem. Podle nejnovější zprávy,
zveřejněné nezávislou specializovanou poradenskou společností Interbrand, byl Hyundai zařazen mezi 40 nejlepších a nejhodnotnějších globálních značek na světě. Svým umístěním
na 36. místě je stavěn na roveň takovým společnostem, jako
jsou Apple či Google. V rámci tohoto hodnocení si Hyundai
Motor za rok 2018 udržel šesté místo mezi všemi výrobci automobilů. Významně byla hodnocena i skutečnost, že společnost
Hyundai Motor má za sebou exponenciální růst, díky němuž
od roku 2005 vzrostla hodnota značky Hyundai čtyřnásobně.
Hyundai také boří nejrůznější automobilové mýty a stává
se stále více, nejen konkurenceschopným ale také světovým
leaderem v řadě oblastí, kterým ještě nedávno kralovali jiní.

Tucson

Příkladem mohou být výsledky opravdu nezávislých amerických testů bezpečnosti, které jasně bořily mýtus bezpečnosti
švédských vozů Volvo. Podle americké organizace IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), která v USA zajišťuje
nárazové testy automobilů, jsou za rok 2018 nejbezpečnějšími
osobními vozy, modely značky Hyundai, která získala největší
počet titulů Top Safety Pick a Top Safety Pick+ v automobilovém průmyslu viz obrázek nahoře. Na dalších dvou místech
jsou Toyota a Subaru s osmi oceněními. Naopak nepoměrně
hůře dopadly vozy značek Lexus, Nissan a BMW na sedmém
až devátém místě a teprve na jedenáctém až dvanáctém místě
skončily značky Mercedes-Benz a Volvo! O umístění dál je pak
Audi, což nepotřebuje žádný další komentář.
Ocenění IIHS zahrnuje nejen typy v Evropě neprodávané,
v modelovém provedení pro roky 2018 a 2019, ale samozřejmě
také ty, které si může jít zítra každý zájemce koupit – jako např.
Santa Fe, Kona, Ioniq nebo Tucson, který bylo podle IIHS
nejvýše oceněn za prvotřídní bezpečnost. Ocenění je v někte-

Nahoře: Všechny
modely osobních
automobilů
Hyundai zaručují
uživatelům
vynikající
vlastnosti, což
potvrzují výsledky
mnoha testů
a nezávislých
hodnocení

Tucson

rých případech ovlivněno příplatkovou výbavou, např. lepšími
světlomety či pakety jízdních asistentů, avšak IIHS testuje vozy,
podobně jako u Euro NCAP, v různých specifikacích a nezohledňuje pouze pasivní bezpečnost, kterou vyzkouší v nárazových testech.
Nespornou jedničkou světového automobilového průmyslu je Hyundai také v oblasti ohleduplnosti k životnímu prostředí a čisté mobility. Je totiž zatím jedinou automobilkou,
která nabízí všechny důležité alternativní elektrifikované
pohony v sériovém provedení. Kromě tří hybridních verzí –
klasického či základního hybridu, jsou v prodeji také verze
hybridů s vnějším nabíjením Plug-in i Mild-Hybrid, ve spojení se vznětovým motorem. Nechybí ani modely klasických
čistých elektromobilů a zatím naprosto ojedinělý, prakticky
bezemisní vůz Nexo, poháněné vodíkovým palivovým
článkem, který je schopný doslova „čistit“ vzduch, což dokazují praktické výsledky, dosažené například v Londýně,
a o kterých píšeme na jiném místě této publikace.
HYUNDAI cars
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Vladimír Vošický
generální ředitel společnosti Hyundai Motor Czech
Končící rok 2018 a rychle se blížící rok
2019 jsou vhodné příležitosti k určité bilanci dosavadní práce
i dosažených výsledků, stejně jako k pohledu do blízké budoucnosti. Do budoucnosti reálné, a ne té vzdálené, o které v poslední
době někteří sice hodně mluví, aniž by, na rozdíl od Hyundai, do budoucnosti směřovali. O rozhovor na téma současnost a blízká budoucnost, z pohledu
značky Hyundai, jsme proto požádali generálního ředitele společnosti Hyundai Motor Czech.

K

Blíží se závěr roku 2018, a to je určitě vhodná příležitost k ohlédnutí se trochu
zpět. Jak vidíte dosavadní vývoj značky Hyundai a její výsledky?
Pokud byste chtěli stručnou odpověď, tak vývoj i výsledky značky Hyundai
jsou nesmírně pozitivní. A to i přes množství komplikací, se kterými se v poslední době automobilový svět potýká. V tomto bodě mohu hrdě prohlásit, že
se tyto komplikace Hyundai týkají jen velmi okrajově a to díky našemu technologickému náskoku. Naše technologie budoucnosti, které do našich vozů
montujeme již dnes jsou v předstihu nejenom před konkurencí, očekáváním
zákazníků, ale i před legislativními požadavky. A tak prodáváme a prodáváme,
nemusíme totiž, jako někteří, falšovat prodejní výsledky a ty pak parkovat
po letištích. Kromě skvělých a technologiemi nabitých vozů nabízíme již dnes
řešení mobility budoucnosti. Inovativní modelová řada Hyundai IONIQ
se stala již pojmem, první čistě elektrické kompaktní SUV na světě Hyundai
KONA Electric budí enormní zájem zákazníků, pochlubit se můžeme i druhou generací vodíkového elektromobilu NEXO. Jsme rádi, že naše pokrokové technologie můžeme nabídnout i českým řidičům a nemusíme, jako ti
pomalejší výrobci, pouze slibovat. Věřím, že se v nejbližší době začne v Česku
vytvářet i potřebná infrastruktura pro vodíkové vozy tak, abychom i české klientele mohli naplno představit i náš revoluční vodíkový elektromobil Nexo.
Zkrátka a dobře, na budoucnost jsme v Hyundai jako jediní připraveni, protože naše vozy již z budoucnosti přicházejí.
To vše ale nepřišlo samo sebou, jak se vyvíjela značka Hyundai na českém trhu
z historického pohledu?
Automobily Hyundai se oficiálně objevily na českém trhu v roce 1992. Postupně jsme naší značku etablovali a ukázali českým řidičům, jak moc mohou získat, pokud si zvolí některý z vozů Hyundai. Od roku 2008 jsme díky
našemu výrobnímu závodu v Nošovicích navíc i v pozici silného domácího
výrobce a naše modely i30, Tucson a i30 zná již každý Čech, Moravan i Slezan. Je příjemné, moci průběžně sledovat, jak vozy Hyundai, a je jich již více
než 200,000, zkrášlují české silnice, a jak vozy Hyundai svými kvalitami hravě
poráží dřívější ikony, které už nyní dokáží pouze přecpávat nevyužívaná letiště.
Důležitější je ale přítomnost. Jak jste spokojený s letošními obchodními výsledky
a co Vám udělalo v roce 2018 největší radost?
Důvody ke spokojenosti sice mít mohu, ale od spokojenosti nebývá daleko
k sebeuspokojení, a to z principu nemám rád, takže žádné polevování v nasazeném tempu nepřipadá v úvahu. Hyundai udává tón a směr českému automobilovému trhu a již patnáct let zvyšuje prodejní výsledky a počty spokojených zákazníků. Postupně jsme pokořili pomyslné mety za rok prodaných
vozů - 10,000, 15,000, 20,000. A je jasné, že stoupat chceme dál, aniž bychom
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ovšem sahali k zoufalým krokům těch neúspěšných, jejichž prodejní výsledky
jsou pouze papírové a pro něž již brzy nebude v Česku dost volných letištních
ploch.
A abych nezapomněl, velkou radost mi dělaly v průběhu roku také úspěchy
vozů Hyundai na světových sportovních kolbištích. Ve velmi sledovaných
soutěžích mistrovství světa WRC 2018 vozy Hyundai nemalou část seriálu
dokonce vedly, jak v hodnocení jezdců, tak i značek, a teprve sportovní smůla
v samotném závěru způsobila, že jsme v obou kategoriích skončili „jen“ jako
vicemistři světa. Cenný je také velký úspěch závodních vozů Hyundai i30 N
TCR, které v hodnoceních jezdců i týmů získaly za rok 2018 mistrovské tituly
FIA WTCR
Hyundai už pevně vstoupil do povědomí českých zákazníků, jaká je struktura
zákaznického spektra a kdo jsou především vaši zákazníci?
Modelové portfolio značky Hyundai je tak široké, že pokryje zhruba 99 %
potřeb a zájmů českých zákazníků. Můžeme bez problémů a díky přítomnosti domácího výrobního závodu reagovat na zákaznické potřeby v krátkém
prakticky všech hlavních modelů - od neporazitelných vozů SUV, prostorných a variabilních rodinných vozů, modelů sportovních i prémiových kvalit
či nejpokrokovějších ekologických vozů. Toto všechno pak českým řidičům
nabízíme v bezkonkurenčním poměru kvalita/výbava/výkon/cena. Naším
nejprodávanějším modelem a ikonou úspěchu Hyundai je všestranný vůz i30.
Struktura našich zákazníků je velmi pestrá. Zhruba polovinu našich zákazníků
tvoří soukromí uživatelé a o druhou polovinu se dělí firmy, podnikatelé a státní instituce. Jsem přitom hrdý na to, že, na rozdíl od mnohých konkurentů,
nemusíme naše prodejní výsledky devalvovat na pouhé registrace vozů, které
nikdo nechce.
Co chystáte pro vaše zákazníky v nejbližší době?
Nehodláme polevit v našem tempu inovací a je jasné, že náš technologický
náskok před ostatními ještě zvýšíme. Kromě velmi pestré modelové nabídky
kvalitních, bezpečných a úsporných vozů i nadále pokračujeme v naší ambiciózní cestě směrem k čisté mobilitě, a již v roce 2021 bude více než 60 % našich
vozů dostupných v ekologicky šetrné verzi. Zároveň postupně zkvalitňujeme
úroveň služeb zákazníkům Hyundai, a to nejen v oblasti financování, ale také
v oblasti prodeje a následných služeb.
Jaké mátě představy a cíle pro rok 2019?
Hyundai je bezesporu nejdynamičtěji se rozvíjející automobilovou značkou
na českém trhu. Naším cílem je oslovení ještě většího počtu českých zákazníků, a dát jim příležitost jezdit opravdu kvalitními, v České republice vyráběným vozy. Přál bych si i pro lepší přehled české odborné i laické veřejnosti, aby už konečně došlo ke zprůhlednění statistik o vývoji automobilového
trhu v ČR, které jsou dlouhodobě účelově zkreslovány nereálnými výsledky
některých značek. Údaje, vydávané za oficiální, nevypovídají o skutečných
počtech osobních vozů na českých silnicích, stejně jako o jejich oblibě,
natož pak o stavu české motorizace. Závěrem bych rád poděkoval českým
řidičům za přízeň, kterou značce Hyundai i našim vozům věnují a popřál
jim hodně spokojených kilometrů, klid a pohodu jim i jejich blízkým, ať už
na cestách či mimo ně.
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Hyundai

A

BUDOUCNOST ČESKÝCH ŘIDIČŮ

A u t o m o b i ly
Hyundai
v odbytově
náročném září úspěšně
vzdorovaly vývoji celkového evropského trhu
a dokázaly zvýšit svůj
tržní podíl na 4,2 %, což
je historicky nejlepší
výsledek. Od července
do září činil tržní podíl
3,5 %, což odpovídá
výsledkům společnosti
v dosavadním průběhu
letošního roku. Také
na českém trhu se vozům Hyundai daří, což
dosvědčují
prodeje
společnosti, které kontinuálně rostou již osm
let v řadě.

R

Růst prodejů podpořila také řada významných produktových modernizací. Během uplynulých dvou let byla uvedena na trh řada nových modelů, včetně zcela nového elektromobilu
Kona Electric, nové generace modelu Santa Fe a zcela nového modelu Hyundai Nexo, poháněného vodíkovým palivovým článkem. Automobilka Hyundai tak nabízí nejmladší produktovou řadu v automobilovém průmyslu, když celkem 90 % všech modelů není na trhu déle než dva roky.

KONA

Santa Fe

Rok 2018 byl pro automobily Hyundai charakteristický, uvedením řady zcela nových modelů, výraznými inovacemi
a modernizacemi aktuální modelové nabídky, pokračováním v překonávání prodejních rekordů v Evropě, ziskem mnoha
významných ocenění a dalším posilováním image značky.

O

N

Nejnovějším pří
kladem výborné práce
evropské součásti společnosti Hyundai je plynulé zvládnutí přechodu na zpřísnění
emisních norem v září 2018, a s ním
i splnění požadavků nové metodiky náročnějšího měření spotřeby
WLTP, a to bez jakýchkoli přerušení
dodávek kompletní produktové řady
vozů Hyundai. Přitom mnohé konkurenční značky musely, či ještě musí,
svoje vyrobená vozidla, po poměrně
dlouho dobu „skladovat“ na letištních plochách, jen proto, že jejich
vozy nezískaly potřebná homologační osvědčení. I to pozitivně přispělo
k úspěšnému reagování na podzimní
dramatický vývoj trhu.
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i30 Fastback

N

Na
základě
údajů
o registracích, zveřejněných
Evropským sdružením výrobců
automobilů ACEA (European
Automobile Manufacturers’ Association), vzrostly během prvních devíti měsíců
roku 2018 prodeje automobilů Hyundai,
v porovnání se stejným obdobím roku
2017, o 7,1 %. Společnost prodala od ledna
do září 2018 celkem 425 854 vozů, včetně
více než 134 000 vozů ve třetím čtvrtletí.
To se tak stalo nejlepším třetím čtvrtletím
v historii značky Hyundai v Evropě. Přitom
je předpoklad, že i celoroční výsledky budou pozitivní.

NEXO

D

Tucson

Dosahované prodejní výsledky, spolu s vynikajícími úspěchy
na úseku nejmodernějších technologií, dokázaly prosadit Hyundai na 36. místo mezi čtyřicítkou nejlepších a nejhodnotnějších globálních značek, vedle takových, jakými jsou Apple či
Google. Mimochodem na šesté místo mezi ostatními výrobci automobilů.
Globální hodnota značky Hyundai vzrostla od roku 2017 o 3 % na rekordních 13,5 miliardy USD. Hyundai Motor má za sebou exponenciální růst,
díky němuž od roku 2005 vzrostla hodnota značky Hyundai už čtyřnásobně.

techO
nickém
progresu,
stejně jako
o technologické úrovni automobilů Hyundai
svědčí také to, skutečnost, že jako jediná
značka na světě nabízí
už standardně v běžném prodeji svá vozidla
s pohonem na všechny
známé zdroje paliv, tedy
od benzinových a stále
velice hospodárných naftových verzí, přes všechny tři varianty hybridů
– klasického, s vnějším
nabíjením a tzv. mild-hybridu, u kterého je
kombinován naftový motor, s elektromotorem,
až po bezemisní modely
elektromobilů a jako lahůdku také bezemisní
model, poháněný vodíkovým palivovým článkem.

Úspěšný příběh automobilů Hyundai v Evropě, ale také v České republice pokračuje. Pro evropské podmínky koncipovaná vozidla Hyundai
přitahují ke značce nové zákazníky. Nové modely dokumentují inovativního ducha značky Hyundai i potenciál pro další úspěchy v souladu
s měnícími se trendy a podpoří pokračování pozitivního trendu vývoje
prodeje, kdy inovativní a nejmodernější technická řešení jsou v přímém
souladu s požadavky zákazníků. I proto míří Hyundai stále výš a má
opravdu co nabídnout.
HYUNDAI cars
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QTD

kvalita,
technologie,
design
Nejen prodejní úspěchy automobilů
značky Hyundai, ale i jejich široká
zákaznická obliba, stojí na třech základních
charakteristických pilířích. Těmi jsou
špičková kvalita, díky které si značka
může dovolit poskytovat prodlouženou
pětiletou záruku. Dále špičkové technologie,
používané nejen na samotných vozech, ale
také při jejich výrobě. A třetím pilířem je dnes
už celosvětově uznávaný elegantní design.

U

Už dlouhou dobu je u auto
mobilů Hyundai, jednou z příslovečných
a velice uznávaných vlastností, kvalita. S ní
souvisejí a od ní se odvíjejí hlavní a nejdůležitější, zákazníky oceňované výhody, jakými jsou provozní
spolehlivost, dlouhá životnost, mimořádně nízké celkové
provozní náklady, nadstandardně vysoko se udržující zůstatková hodnota při prodeji ojetého vozu, a určitě v neposlední řadě bezkonkurenční prodloužená pětiletá záruka.
Záruku, dva a půl krát delší, než dává mnoho konkurenčních výrobců automobilů, si značka Hyundai může
dovolit poskytovat, právě proto, že natolik důvěřuje svým
výrobkům, jejich konstrukci, použitým technologiím
a materiálům, ale i všem, kteří se podílejí na jejich výrobě.
Pojem kvalita byl také jedním ze základních kréd zakladatele společnosti Hyundai, Chung Ju-Yunga.
Potvrzením kvality automobilů Hyundai jsou mnohá ocenění, která hodnotí značku jako jednu z absolutně
nejlepších v automobilovém průmyslu. Hyundai dosáhl
v prestižní studii druhého nejlepšího výsledku mezi neprémiovými značkami a zároveň je jednou ze značek,
které se mohou pochlubit největším meziročním zlepšením výsledků. Hyundai se za rok 2017 posunul ve světovém žebříčku v celkovém pořadí z šestého místa na třetí
pozici. Model Hyundai Tucson získal nejlepší umístění
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Ocenění J.D. Power

mezi malým SUV v hodnocení kvality nových vozů a Hyundai Santa Fe skončil druhý v segmentu středně velkých
SUV.
Vysokou úroveň technologií automobilů Hyundai potvrzují naprosto jednoznačně už vozidla samotná. Všechna pravidelně získávají nejvyšší pětihvězdičkové hodnocené v nezávislých testech, uskutečňovaných celosvětově
uznávanou organizací Euro NCAP. To samotné, více než
dostatečně, svědčí o jejich technologické úrovni. Velmi
cenným je také uznání od organizace IIHS, zajišťující
v USA nárazové testy automobilů, která vyhodnotila vozy
Hyundai v roce 2018, jako nejlepší ze všech, na americkém
trhu prodávaných značek. Automobily Hyundai obsadily
první místo a získaly nejvíce nejvyšších ohodnocení, přičemž švédská značka, která je často prohlašována za etalon či synonymum bezpečnosti obsadila až jedenácté
místo. To už nepotřebuje další komentář a nejlépe svědčí
o zvládnutí nejnáročnějších technologií.
Podobně se dá hovořit také o širokém využívání vysokopevnostních plechů v konstrukci karoserií, což
opět úzce souvisí nejen s bezpečností vozidel i posádky,
ale jejich používání také pozitivně ovlivňuje samotnou
hmotnost vozů Hyundai, a protože tím mohou být, i při
mimořádné tuhosti a pevnosti navíc lehčí, mají zákonitě nižší spotřebu. Právě díky technologiím vyvinutým

„Zákazníci značky Hyundai
si mohou být jisti, že si
vybrali nové vozidlo, které
má jedno z nejlepších
hodnocení počáteční
i dlouhodobé kvality
v celém automobilovém
průmyslu,“ prohlásil Omar
Rivera, ředitel společnosti
Hyundai Motor America,
zodpovědný za kvalitu
a poprodejní služby,
a pokračoval: „Studie IQS
společnosti J.D. Power je
měřítkem kvality nových
vozidel v automobilovém
průmyslu a naše umístění
v roce 2018 je výsledkem
mimořádného úsilí celé naší
společnosti vyrábět vozidla
nejvyšší kvality a ukazovat
našim zákazníkům, jak
mohou nejlépe využívat
vyspělou techniku
a pokrokové funkce našich
automobilů.“

NEXO

a používaným značkou Hyundai nemají její automobily problémy s plněním emisních požadavků, které vyžaduje současná i budoucí legislativa.
Do oblasti aplikace špičkových technologií patří také používání prakticky všech dosud ve světové produkci známých
výbav a zejména asistenčních systémů. Ty usnadňují ovládání řidičům, zvyšování komfortu všem cestujícím, ale opět
také zvyšování provozní bezpečnosti, tedy jak té pasivní, tak
i aktivní. Významnou předností automobilů Hyundai je skutečnost, že už ve standardu a za zajímavé ceny, nabízejí vyšší
úroveň výbav než většina konkurence.

Nahoře: Automobily Hyundai
patří už tradičně k ozdobám
největších autosalonů
a výstav

design

„Le Fil Rouge“
ukazuje nový směr
vývoje designu
značky Hyundai

Jednou ze silných stránek
automobilů Hyundai je
také jejich design. I ten
se v průběhu let výrazně
změnil a dnes patří k uznávaným etalonům světové
produkce. Značka Hyundai
disponuje uznávanými,
špičkovými designery
a na jejich produktech
to je vidět. Styl designu
Hyundai odpovídá požadavkům zákazníků, není
extravagantní jako u některých konkurentů, ani
zbytečně konzervativní,
převažuje u něj elegance,
praktičnost a funkčnost,
spojená s nadčasovostí,
uživatelskou přívětivostí
a perfektním zpracováním
použitých materiálů. Co
chtít víc.
HYUNDAI cars
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Hyundai NEXO

čistí londýnské ulice

na špičce
technologického
vývoje

Inovativní model NEXO posouvá ekologickou mobilitu na novou úroveň, protože během jízdy dokonce čistí okolní vzduch.
Vůz s nulovými lokálními emisemi navíc neprodukuje nic jiného než teplo a vodní páru. Jeho brzdová soustava s funkcí rekuperace navíc výrazně snižuje množství ostatních znečišťujících
látek, jako je např. prach z brzdového obložení. Potvrdily to výsledky studie v rámci londýnského „měsíce čisté jízdy“, při kterém
se Hyundai Motor spojil s University College London (UCL),
aby zmapoval provoz v nejvíce znečištěných a přeplněných ulicích Londýna. Podle nich NEXO za pouhou jednu hodinu, vyčistí 26,9 kilogramu vzduchu – to je stejné množství, které vdechne
za hodinu 42 dospělých osob. Pokud uvážíme, že by v budoucnosti jezdilo na silnicích např. 10 000 vozů NEXO, znamenalo by
to takové snížení emisí oxidu uhličitého, pro něž je ekvivalentní
vysázení 60 000 stromů.
Hyundai tak poskytl názornou ukázku, během níž předvedl
s vozem NEXO účinnost techniky čištění vzduchu, která díky
brzdové soustavě s nastavitelnou intenzitou rekuperace kinetické
energie, výrazně snižuje emise ostatních znečišťujících látek, jako
jsou pevné částice a prach z brzdového obložení.

Skupina Hyundai už řadu let patří právě v oblasti
technologického vývoje k absolutně nejúspěšnějším
a boří mnohé tradiční mýty i jiných značek. V rámci
vodíkové mobility je pak dokonce průkopníkem, který
jako první uvedl na trh vodíkový elektromobil
v sériovém provedení již v roce 2013.

M

Měřítkem technické a technologické
úrovně jsou v současné době především řešení automobilové
budoucnosti. Tedy technologie, které dokáží snižovat spotřebu, a tím množství škodlivin ve výfukových plynech, s cílem
nízkoemisní nebo zcela bezemisní motorizace. A právě v oblasti technologií
a jejich praktické aplikace, stejně jako dalšího vývoje, má Hyundai skutečně
významný náskok. V tomto ohledu se dokonce nabízí odpověď na „řečnickou“ otázku, kdo má dnes opravdový náskok díky technice?
Hyundai je dnes také mezi elitou v oblasti bezpečnosti svých automobilů.
Nedávné testy v USA jasně potvrdily, že úroveň bezpečnosti modelů Hyundai představuje vrchol současné nabídky, zatímco některé renomované
značky, které se pyšní svou bezpečnostní tradicí, skončily až v druhé desítce.
O tom se v této publikaci ještě zmiňujeme dále.
Samostatnou kategorií automobilových zítřků jsou ještě vozidla, připravovaná pro autonomní jízdu, tedy bez nutnosti ovládání řidičem. Ale to je ještě
dost vzdálená meta, na které se sice také intenzivně pracuje, ale bude nutné
vyřešit ještě nejeden problém, a to nejen u samotných vozidel, ale také v legislativě, odpovědností za škody počínaje. Ani v této oblasti nestojí Hyundai
stranou a na vývoji autonomních automobilů intenzivně pracuje. Úspěšnost
vývoje tohoto druhu vozidel potvrzují již realizované jízdy vozů Hyundai
ve veřejném provozu.
Jedním z cílů společnosti Hyundai, v oblasti technologií je také spolupráce
s nejkreativnějšími a nejlepšími společnostmi z nejrůznějších odvětví, s nimiž budou proměňovány vize v realitu a prohlubovány naše inovace i průkopnická řešení pro utváření naší budoucnosti. Hyundai je nakloněn jakékoli spolupráci a jakýmkoli partnerstvím napříč regiony a kontinenty, bez
ohledu na velikost a průmyslový obor.
Rozsah a úroveň automobilového výzkumu a vývoje dokumentuje výběr
následujících informací.

Oblasti výzkumu automobilových
technologií budoucnosti je Hyundai
světovou jedničkou
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Prvenství

v oblasti solárního nabíjení
automobilů patří značce
Hyundai
Leckoho už asi nenapadlo, při obrovském rozmachu solárních
elektráren, proč asi ještě nemají takovéto „panely“ také auta. Nápad je to jednoduchý, ale odpovědí jistě bylo, že jeho vyřešení asi
nebude tak snadné. To platilo až do nedávna.
Hyundai totiž odhalil supertechnologii solárního nabíjení, která
u automobilů přispěje k plnění emisních cílů globální legislativy.
Výsledkem vývoje a výzkumu techniků Hyundai Motor Group je
ekologický solární nabíjecí systém, který nabíjí akumulátory vozidla prostřednictvím solárních panelů, umístěných na střeše, kapotě
a víku zavazadlového prostoru karoserie. Průsvitná solární střecha
je první technologií na světě pro vozidla se spalovacími motory,

hybridními systémy nebo elektromotory napájenými z akumulátorů.
Hyundai Motor Group vyvíjí tři druhy střešních solárních nabíjecích systémů. První představuje solární střechu na bázi křemíku, druhý stupeň tvoří částečně průhledný střešní solární systém
a u třetí generace je aplikován nabíjecí systém ještě do lehké solární
kapoty, resp. víka zavazadlového prostoru. První generace střešního
solárního systému, která nalezne uplatnění u hybridních modelů, je
složena z velkosériově vyráběných křemíkových solárních panelů,
připevněných na konvenční střeše. Tento systém dokáže za den
nabít akumulátory na 30 až 60 procent jejich kapacity, v závislosti
na povětrnostních podmínkách a okolním prostředí. Cílem vývoje supertechnologie solárního nabíjení je podpora hlavního zdroje
hnací síly vozidel, čímž se sníží spotřeba paliva, resp. elektrické energie, a emise CO2 a zvýší jejich hospodárnost.
Solární nabíjecí systémy Hyundai pro automobily vytvářejí reálné předpoklady pro významné omezení množství emisí
CO2, v globálním měřítku. Pokud by bylo vozidlo vybaveno např.
100 W solárním panelem, vyrobí za letního poledne s intenzitou

záření 1000 W/m2 za hodinu až 100 Wh elektrické energie. Provozovatel vozidla se tak změní ze
spotřebitele energie na uživatele, který si část potřebné energie
sám vyrábí. Hyundai začne vybavovat svá vozidla touto supertechnologií po roce 2019.

Vlevo:
Zejména při
stání na slunci
budou solární
střecha,
a později
i kapota a víko
zavazadlového
prostoru
vítaným
zdrojem
úspor
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Autonomní vozidla Hyundai

Hyundai Motor Group

Velmi výkonný radarový systém s vysokým rozlišením umožní funkce precizního
prostorového snímání a komunikace mezi vozidly. Vyspělá radarová platforma
Metawave WARLORD používá pouze jednu anténu místo dosavadních stovek
antén.

Tým Hyundai pro robotiku vyvíjí vyspělé technologie ve třech
oblastech nositelných robotů, servisních robotů a mikromobility.
Průmysloví roboti Hyundai Vest Exoskeleton (H-VEX) a Chairless Exoskeleton (H-CEX) zvyšují efektivitu a zabraňují pracovním
úrazům. Hyundai upevňuje své zaměření na robotovou techniku
a umělou inteligenci pro budoucí růst na základě inovací.
Hyundai zvolil na začátku roku 2018 robotovou techniku
a umělou inteligenci jako jednu z pěti oblastí růstu na základě inovací.
První z robotů, H-CEX, vyvinutý pro průmyslové využití, je zařízení pro ochranu kolenních kloubů, které podporuje tělo pracovníka. Váží jen 1,6 kg, snadno se připevní k tělu pomocí popruhů v oblasti pasu, stehen a kolen a přizpůsobí k tělesné výšce. K dispozici jsou
tři různá nastavení funkčních úhlů (85/70/55). další verzí je H-VEX,
usnadňující práci s rukama nad hlavou zvýšením síly o cca 588 N.
Hyundai očekává, že tato zařízení velmi účinně zabrání pracovní
úrazům a zvýší efektivitu práce. Podobně je tomu i s dalšími robotickými pomocníky, u nichž pobíhají intenzivní testy.

proniká do robotiky
budoucnosti

budou vybavena novou generací
radarových systémů

Hyundai CRADLE, dceřiná firma společnosti Hyundai Motor Company pro rizikové investice a podnikání v oblasti otevřených inovací, realizuje investici do společnosti Metawave Corporation s cílem vyrábět inteligentní radarové systémy pro autonomní vozidla. Metawave zásadním způsobem mění techniku radarového snímání
chytrými radarovými systémy, které využívají adaptivní metamateriály (konvenční
materiály s pozměněnou strukturou, která jim dodává jedinečné elektromagnetické
vlastnosti, jež se v přírodě nevyskytují) a umělou inteligenci.
Nový radarový systém s umělou inteligencí, která zvětšuje rozlišení a přesnost,
bude přelomovou technologií. Současné automobily s funkcí autonomní jízdy mají tři
senzory: kameru, LiDAR a radar. Přičemž kamera „nevidí“ vzdálenější objekty, takže
není příliš efektivní. Nové vyspělé radarové platformě stačí pouze jedna anténa, a díky
svým ultra rychlým a precizním reakcím si dokáže poradit s komplexností analogového prostoru, což představuje další krok na cestě ke skutečně autonomní jízdě.

Hyundai podporuje
Další
etapy
vývoje

autonomních
automobilů
Hyundai
Hyundai Motor Company a společnost Aurora, lídr ve vývoji techniky pro autonomní vozidla, oznámily v lednu
uzavření strategického partnerství s cílem uvést vozidla
Hyundai s funkcí autonomní jízdy na trh do roku 2021.
V rámci tohoto partnerství budou vozidla Hyundai vybavena technikou pro autonomní jízdu společnosti Aurora.
V první fázi spolupráce budou vyvinuty speciální modely pro
testy a pilotní projekty ve vybraných městech.
Již v únoru 2018 úspěšně absolvovala flotila elektricky poháněných SUV s palivovým článkem na vodík – Hyundai
NEXO – vybavených technikou autonomní jízdy úrovně
4, dle mezinárodní normy SAE a technikou sítí 5G, trasu ze
Soulu do Pchjongčchangu o délce 190 kilometrů v režimu
autonomní jízdy. Uvedené vozy NEXO disponovaly řadou vyspělých systémů, které jim umožňovaly rozpoznávat
okolní vozidla s větší přesností a lépe vyhodnocovat situaci
na křižovatkách i odbočkách. Díky preciznímu určování
polohy vozidla bez problému projížděla mýtnými branami,
vnější senzory vozidel pak monitorovaly lokaci vozidla, i pokud došlo k přerušení příjmu signálu GPS, například při jízdě
v tunelu.
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Nahoře: Toho, že robotice patří
budoucnost, si je Hyundai náležitě vědom,
a proto na její další vývoj věnuje značné
prostředky

Hyundai SmartSense:

čistou mobilitu založením „Hydrogen
Energy Fund“

nejmodernější technologie v oblasti
aktivní bezpečnosti

Hyundai Motor podepsal memorandum o shodě s průmyslovým výzkumným a vývojovým institutem BTIRDI (Beijing-Tsinghua Industrial R&D Institute), na jehož základě
obě smluvní strany společně založí fond „Hydrogen Energy Fund“ (Fond pro energii z vodíku). Jihokorejský výrobce automobilů se svým čínským partnerem od této smlouvy očekává zvýšení vlivu na vodíkový „ekosystém“ a urychlení příchodu „vodíkové společnosti“.
Cílem fondu je získat celkem 100 milionů USD, se zaměřením na získávání investic
od předních firem z oblasti rizikového kapitálu se sídlem v Číně, Evropě a USA. Má také
položit pevné základy pro zahájení prodeje elektromobilů Hyundai s palivovými články
(FCEV) zejména v Číně, protože z vodíku se postupně stává klíčový pilíř budoucího růstu
mobility v Číně. Fond bude rovněž podporovat růst start-upů s inovativními vodíkovými
technologiemi, zaměřenými na výrobu a uchovávání vodíku, či vývoje systémů palivových
článků.

NEXO

Nové modely automobilů Hyundai plní nejpřísnější
evropské, ale i veškeré světové bezpečnostní standardy
také díky vybavení nejmodernějšími asistenčními systémy a prvky aktivní bezpečnosti, souhrnně nazývanými SmartSense. Tyto vyspělé technologie významně
snižují riziko kolize a zvyšují bezpečnost posádky, za
což Hyundai obdržel v testech Euro NCAP nejvyšší
hodnocení.
Hyundai CRADLE, dceřiná firma společnosti Hyundai Motor Company pro rizikové investice a podnikání v oblasti otevřených inovací, realizuje investici
do společnosti Metawave Corporation s cílem vyrábět
inteligentní radarové systémy pro autonomní vozidla.
Metawave zásadním způsobem mění techniku radaro-

vého snímání chytrými radarovými systémy, které využívají adaptivní metamateriály (konvenční materiály
s pozměněnou strukturou, která jim dodává jedinečné
elektromagnetické vlastnosti, jež se v přírodě nevyskytují) a umělou inteligenci.
Nový radarový systém s umělou inteligencí, která
zvětšuje rozlišení a přesnost, bude přelomovou technologií. Současné automobily s funkcí autonomní jízdy
mají tři senzory: kameru, LiDAR a radar. Přičemž kamera „nevidí“ vzdálenější objekty, takže není příliš efektivní. Nové vyspělé radarové platformě stačí pouze jedna
anténa, a díky svým ultra rychlým a precizním reakcím
si dokáže poradit s komplexností analogového prostoru,
což představuje další krok na cestě ke skutečně autonomní jízdě.

Hyundai
NEXO

je prvním elektromobilem
s palivovým
článkem,
který získal
nejvyšší hodnocení Euro
NCAP
Špičkovou úroveň bezpečnosti nejnověji prokázal
první elektromobil s palivovými články, Hyundai
NEXO, který dosáhl nejvyššího pětihvězdičkového celkového hodnocení v testech
bezpečnosti Euro NCAP.
NEXO se tak zařadilo mezi
nejbezpečnější automobily
vůbec, a to zejména v kategoriích ochrany dospělých
cestujících a dětí. Svými asistenčními systémy a prvky
aktivní bezpečnosti SmartSense překonává nejvyšší
evropské
bezpečnostní
standardy. Hyundai Nexo
je nejen průkopníkem budoucí mobility na našich
silnicích, ale patří také mezi
nejbezpečnější.
HYUNDAI cars
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Hyundai
míří také do
oblasti umělé
inteligence
Na využívání umělé inteligence se
pracuje v mnoha oblastech. Hyundai
chce prostřednictvím nového strategického partnerství s předním čínským
start-upem v oblasti umělé inteligence,
společností DeepGlint, poskytující řešení a produkty s umělou inteligencí,
zamířit také na trhy zabezpečovacích
systémů a dopravy. Cílem tohoto spojení sil je využívání umělé inteligence
také k zajištění dokonalého, síťově propojeného cestování s automobily, stejně
jako konkurenční výhody v oblastech
výroby, robotiky, maloobchodu či spokojenosti zákazníků. Součásti tohoto
partnerství je rovněž projekt Apollo,
v jehož rámci bude vyvíjena průkopnická technika pro další zdokonalování
autonomní jízdy.

Santa Fe

Hyundai vítězem testu

autonomního brzdění v rámci testování
„Car of the Year“ COTY 2019

Hyundai a H2 Energy

Technickou a technologickou dominanci automobilů Hyundai potvrdila také jedna z disciplín, která je
součástí testů automobilových novinek v rámci ankety Vůz roku 2019 (Car of the Year, COTY). Tou je mimo
jiné i náročná zkouška systémů autonomního brzdění (AEB). Tentokrát se v této kategorii staly absolutními
vítězi vozy Hyundai. V nejsilnější konkurenci byla nejlépe hodnocena nová generace modelu Hyundai Santa
Fe a vodíkový elektromobil Hyundai NEXO. Vozy Hyundai dokázaly jako jediné spolehlivě zastavit před
certifikovanou překážkou z rychlosti 85, resp. 80 km/h. Dlouhodobé systematické úsilí konstruktérů značky Hyundai tak nese své ovoce, i v tak náročném srovnávání. Zde jsou výsledky nejlepších pěti testovaných
vozů:

uvedou do provozu
první flotilu elektricky
poháněných nákladních
vozidel s palivovými články

Hyundai Motor uvede ve spolupráci se společností H2 Energy v letech 2019 až 2023
na švýcarský trh užitkových vozidel 1000 elektricky poháněných nákladních vozidel
s palivovými články a užitečnou hmotností 4 až 5 tun. Upevňuje si tak své vedoucí globální
postavení v oblasti techniky palivových článků tím, že jako první na světě odhaluje plány na
komercializaci elektricky poháněných nákladních vozidel s palivovými články. Nová nákladní vozidla s elektrickým pohonem napájeným vodíkovými palivovými články budou
mít dojezd cca 400 km v reálných provozních podmínkách. Toto vozidlo bude mít osm
nádrží na vodík, dvě sady palivových článků a motor o výkonu 190 kW.

1. Hyundai Santa Fe – 85 km/h

Nové
technologie

Hyundai
chce

Hyundai rozvíjí také globální partnerství se společností Wärtsilä, specialistou na integraci energetických systémů, které přispěje k trvalé udržitelnosti,
využíváním použitých akumulátorů z elektricky
poháněných vozidel. Cílem je využívat použité akumulátory, z tohoto druhu vozidel na rostoucím trhu,
se zařízeními pro ukládání elektrické energie.
Součástí globálního partne tví je další využívání
již zprovozněných zařízení pro výrobu elektrické
energie s instalovaným výkonem 67 GW a vývoj vyspělých technologií i softwaru pro skladování elektrické energie díky akvizici společnosti Greensmith
Energy. Toto partnerství se zaměří na vyspělé produkty a platformy pro skladování elektrické energie,
které prodlouží životnost použitých akumulátorů
z elektricky poháněných vozidel, s možností nabízet
tyto produkty zákazníkům a sítím ve 177 zemích na
celém světě.

Neomezenou šíři technologických aktivit společnosti Hyundai dokumentuje také spolupráce s bostonskou společností Top Flight Technologies, Inc. Společností Top Flight patentovaný systém hybridního elektrického pohonu totiž prodlužuje dolet a zvyšuje užitečnou hmotnost. Hyundai tak bude, společně s bostonským start-upem hledat způsoby, jak
urychlit komerční využití bezpilotních letadel (označovanými často jako drony) v různých
odvětvích a na různých trzích. Spolupráce obou partnerů se zaměří také na rozvíjení nových obchodních příležitostí v oblasti bezpilotních letadel. Potenciální oblasti obchodního
rozvoje zahrnují například nákladní dopravu, kontrolní služby a sledovací mise nad průmyslovými areály, ale také o upevnění vedoucího postavení obou partnerů v oblasti řešení
budoucí mobility.

2. Hyundai Nexo – 80 km/h
3. Honda CR-V – 75 km/h
4. Volvo V60 – 75 km/h
5. Jaguar E-Pace – 70 km/h

NEXO

Spektrum vývojových a výzkumných aktivit společnosti Hyundai nezná hranic
Hyundai vyvíjí navigační systémy

s holografickým zobrazováním rozšířené reality
O šířce a rozsahu záběru vývojových pracovního značky Hyundai svědčí také oficiální informace, podle které se
pracuje na novém systému holografického zobrazování s rozšířenou realitou, zlepšujících zážitky uživatelů při cestování automobily. Technologie spočívá v rozšíření reality nad rámec navigačního systému. Jedná se opět o vývoj
revoluční technické inovace, která přispěje k realizaci vize budoucí mobility.
Tentokrát se jedná o strategickou spolupráci se švýcarským technologickým start-upem WayRay AG s cílem
urychlit vývoj navigačního systému s holografickým zobrazováním rozšířené reality pro budoucí vozidla, včetně
autonomních. Nová technologie by se mohla objevit ve výbavě velkosériově vyráběných vozidel již v roce 2020.
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Nákladní automobil
s pohonem na
vodíkový palivový
článek

také v oblasti
skladování energie

s bezpilotními
letadly
posunout
budoucí
mobilitu
do nových
dimenzí
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H yundai k o na e l e c t r i c

Maže rozdíl mezi
konvenční a čistou
mobilitou.
Podle nejnovější přísné normy WLTP je udáván
dojezd nového elektromobilu Kona ve verzi Power,
449 kilometrů. Proč to tedy nevyzkoušet a zjistit,
zdali to je opravdu reálná hodnota. Vydali jsme se
z Nošovic, kde má Hyundai výrobní závod, do Prahy
na Hradčanské náměstí. Žádné překvapení se
nekonalo, všechno proběhlo zcela hladce.
A právě to je dobrá zpráva.
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E

Elektromobily se
stávají stále reálnější alternativou konvenčním automobilům. Aby nabídly dojezd
na úrovni vozů se spalovacím
motorem, už nemusí stát tolik, jako superluxusní
limuzíny. Hyundai Kona Electric prodávaná
ve dvou verzích ukazuje, že tyto vlastnosti nabídne za třetinu ceny známého vozu Tesla Model S.
Reálný dojezd téměř 500 kilometrů již stačí pro
naprostou většinu každodenních cest. Důležité
ale je, aby se řidič mohl na tuto schopnost opravdu spolehnout.
Na cestě
Naše cesta z Nošovic do Prahy byla jednou
z těch, které ukázaly, že doby, kdy cestování
elektromobilem bylo omezující nejen z hlediska
dojezdu, ale i dynamiky, jsou zcela pryč. Elektrická Kona ve verzi Power disponuje výkonem
204 k a k nim přidává výborných 395 Nm točivého momentu. Zrychlí z 0 na 100 km/h za
7,6 sekund, a tím je vlastně nejrychlejší z celé
modelové řady Kona. Navigace nás sice do Prahy vedla přes Brno a dálnici D1, ale znáte to, jak

to tam vypadá. Vydali jsme se proto severní cestou
přes Mohelnici a Pardubice. Čekalo nás tedy asi
400 kilometrů po silnicích různého typu a na konci
také průjezd městem. Ovládání elektrické Kony je
velmi snadné. Je vlastně jako u vozu s automatem.
Stačí zmáčknout tlačítko D a pak už jenom ovládat
plyn a brzdu.
V Bělotíně jsme měli za sebou prvních 55 kilometrů a šlo jde podle plánu. Z počítače dojezdu
nám přitom ubylo teprve 47 km. Zatím jsme jeli
po silnici první třídy, to znamená maximálně devadesátkou. Teď nás ale čeká pro elektromobily ta
nejtěžší disciplína, a tou je dálnice. Před námi je 80
kilometrů kolem Olomouce až do Mohelnice, a tak
jsme byli moc zvědavi, jestli kvůli dojezdu budeme
moci držet předpisovou stotřicítku.
Na dálnici při jízdě ustálenou rychlostí elektromobily nemají, kde rekuperovat, a v rychlostech nad
nějakých 80 až 90 km/h významně stoupá aerodynamický odpor. Proto jsme zpočátku měli obavy,
zdali budeme moci jet předpisovou „stotřicítkou“,
abychom se do Prahy vůbec dostali. Sledováním
aktuální spotřeby energie a dopočítáváním dojezdu jsme se ale postupně na 130 km/h dostali a využívali jsme ji i na dalších dálničních úsecích. To byla
dobrá zpráva hned na začátek, protože z dálniční

Díky impozantnímu dojezdu
a prostornému interiéru, je KONA
Electric opravdu všestranným
automobilem vhodným pro
každodenní provoz.
spotřeby jsme měli původně největší obavy.
Projížděli jsme u Mohelnice a měli za sebou
první dálniční úsek. Navigace ukázala, že kousek
před námi v Mohelnickém kopci je velká zácpa.
Rozhodli jsme se ji proto objet okreskami kolem
Mírova, kde alespoň vyzkoušíme režim Sport.
Na silnicích třetí třídy se ukázalo příjemné naladění podvozku elektrické Kony, které dokázalo snadno odfiltrovat nerovnosti hrbolatého povrchu.
V zatáčkách se projevilo i nízké těžiště automobilu
s akumulátory umístěnými v podlaze, stejně jako
ideální rozložení hmotnosti. Elektromotor navíc
reagoval rychle, v běžně používaných rychlostech
měl dostatek zátahu a předváděl, že dokáže jezdit
nejen takřka zcela potichu, ale také velmi plynule.
Při jízdě je proto v elektrické Koně ticho, jako v luxusní limuzíně.

Nahoře: Na displejích jsou zobrazovány
všechny potřebné informace. Před řidičem to
jsou údaje o jízdě, uprostřed funkční informace
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H yundai K o na
Electric

Elektrický
maratonec

Kouzlo rekuperace
U elektromobilů je velmi důležitá možnost rekuperace, tedy
využívání energie při zpomalování a brzdění k dobíjení akumulátorů, protože díky ní se výrazně prodlužuje dojezd. Kona
má systém, který může pracovat automaticky a využívá také
radar adaptivního tempomatu. Díky tomu může intenzitu rekuperace přizpůsobit dané jízdní situaci. Řidič si přitom může
navíc sám zvolit intenzitu rekuperace, jak v automatickém, tak
standardním režimu, jakou právě potřebuje. Mění se jednoduše pomocí páček pod volantem.
Jízda zdárně pokračovala a za nedlouho jsme byli u Vysokého Mýta. To znamená, že jsme ujeli přes 200 km. Naše bilance
je pořád vyrovnaná, to znamená, že dojezd se zmenšuje stejně
rychle, jak přibývají kilometry. Je to do jisté míry tím, že jsme
se nechali v naší objížďce trošku unést v režimu Sport, jinak
by byla určitě i nižší. Když jsme se vrátili na silnici první třídy
do běžného provozu mezi kamióny, tak spotřeba klesla.
Elektromobily mají často pověst pomalých aut, někdy dokonce brzd provozu. V tomhle případě to ale neplatí. Skvěle se
to Kona ukazovala třeba na silnicích první třídy, plných hus-
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tého provozu, kdy je občas potřeba rychle předjet. Auto má
výborné pružné zrychlení, a proto se s ním bezpečně a snadno
dostanete před kamiony.
S přehledem do Prahy
Tam jsme dojeli úplně bez potíží. Cestovali jsme celkem asi
půl dne, protože součástí naí cesty bylo natáčení videa, které
můžete vidět na YouTube kanálu Hyundai. To pochopitelně
zabralo nějaký čas a určitě nás stálo také nějaký kilometr dojezdu, takže bychom při přímé jízdě bez zastávek a vracení se
při natáčení mohli pokračovat určitě ještě o dost dál...
Celkem jsme ujeli 394 kilometrů a Kona stále hlásila dojezd asi 50 km, tedy dostatek, abychom dojeli k nějaké nabíjecí
stanici. Nejeli jsme přitom vysloveně ekonomicky, byla zapnutá
klimatizace a venku bylo 28 stupňů Celsia. To znamená reálné
podmínky reálného provozu. To všechno při průměrné rychlosti přes 80 km/h a průměrné spotřebě 14,8 kWh/100 km.
Pokud bychom to energeticky přepočetli, tak to znamená
průměrnou spotřebu 1,6 až 1,7 litru benzinu Natural na
100 kilometrů. A to je už pořádný argument.

Nahoře: Známý
motoristický novinář
Petr Hanke v průběhu
cesty komentoval
pro televizi provozní
údaje, a byl často
velmi příjemně
překvapen

Nový Hyundai Kona Electric přichází
s řešením největšího problému většiny
elektromobilů, nabízí totiž nevšedně velký
dojezd. Jedná se zároveň o první čistě
elektrické kompaktní SUV na světě.

H

Hyundai Kona Electric se
profiluje jako automobil bez kompromisů. První
kompaktní SUV s čistě elektrickým pohonem
na světě ujede na jedno nabití akumulátorů
až 449 km podle nové normy WLTP. Nejrůznější nezávislé testy motoristických časopisů přitom ukazují, že při velmi hospodárném stylu jízdy vystačí kapacita akumulátorů
i na mnohem delší vzdálenosti.
Uvedené hodnoty platí pro verzi Power, která se dodává se
sadou akumulátorů o kapacitě 64 kWh a s elektromotorem
o výkonu 150 kW, což představuje 204 k. Tato verze je tak ideálním řešením pro motoristy, kteří chtějí elektromobil používat i na delší trasy.
Cenově dostupnější Kona Electric Eco s kapacitou
akumulátorů 39,2 kWh má normovaný dojezd 289 km

(podle WLTP) a méně, ale přesto hodně výkonný elektromotor 100 kW, tedy 136 k. Tato verze je tedy vhodná spíše pro řidiče, kteří jezdí především v městském
a příměstském provozu a na delší vzdálenosti cestují
jen výjimečně. Nabití akumulátorů Li-Pol na 80 % kapacity trvá pouhých 54 minut s využitím stejnosměrné
rychlonabíječky o výkonu 100 kW. S palubní nabíječkou o výkonu 7,2 kW trvá nabíjení střídavým proudem
9 hodin a 35 minut (Power 64 kWh) a 6 hodin 10 minut
(Eco 39,2 kWh).
Kona Electric se od konvenčního modelu Kona liší
na první pohled uzavřeným čelem na místě masky chladiče.
Toto řešení dodává celému vozu čisté a elegantní vzezření
a zároveň vylepšuje aerodynamiku. Nevšedním prvkem
vnitřní výbavy je ovládací modul elektronického voliče provozních režimů, který umožňuje intuitivní ovládání elektrického poháněcího ústrojí.
Řidič si může nastavitelným systémem rekuperace kinetické energie měnit intenzitu brzdění rekuperací pomocí
páček za volantem. Levým pedálem lze vozidlo dokonce
i zastavit, aniž by došlo k aktivaci konvenční brzdové soustavy. Brzdová soustava s chytrou rekuperací je navíc kombinována s radarovým senzorem. Díky tomu může být brzdění rekuperací řízeno s ohledem na vpředu jedoucí vozidla.
Z hlediska požadavků na každodenní provoz, není
Kona Electric elektrickým pohonem nijak hendikepována ani co do nabídky vnitřního prostoru. Zavazadlový prostor nabízí velkorysý objem 322 l v základním uspořádání
a až 1114 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel.

Hyundai
Kona Electric
Eco/Power
Motor synchronní
elektromotor
s permanentním magnetem
Výkon 100/150 kW
(136/204 k)
Točivý moment
395/395 N.m
Hmotnost 1610 až
1668/1760 až 1818 kg
0–100 km/h 9,7/7,6 s
Maximální rychlost
155/167 km/h
Spotřeba
13,9/14,3 kWh/100 km

Nabití Li-Pol akumulátorů na 80 % kapacity trvá pouhých
54 minut s využitím stejnosměrné nabíječky o výkonu 100 kW
HYUNDAI cars
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Hyundai NEXO

Hyundai nabízí

budoucnost
již dnes
Hyundai patří mezi průkopníky vývoje
a výroby elektromobilů, které elektrickou
energii potřebnou pro jízdy, získávají
z vodíku prostřednictvím palivového článku.
Za volantem modelu NEXO si mohou
zákazníci užívat bezemisní vodíkovou
mobilitu již dnes.
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Bez nadsázky
se dá říci, Hyundai
NEXO je výkladní
skříní současné nejmodernější techniky. Nejen v oblasti unikátního pohonu, ale také
konstrukcí podvozku a komfortní
i bezpečnostní výbavou. Sériová
verze disponuje širokým souborem
asistenčních systémů, od nichž je
jen krok k autonomní jízdě. Ostatně
prototypy elektricky poháněného
modelu NEXO palivovým článkem,
schopné autonomní jízdy úrovně 4,
již v první polovině letošního roku
úspěšně absolvovaly autonomní jízdu
na trase ze Soulu do Pchjongčchangu,
dlouhou 190 kilometrů. Autonomní
automobily přitom tuto vzdálenost
poprvé ujely relativně vysokou rych-

lostí 100 až 110 km/h. Na dálnici se
vozidla sama zařadila do běžného
provozu a v závislosti na jízdní situaci
přejížděla z jednoho jízdního pruhu
do druhého a předjížděla pomalejší
vozidla. Kromě toho také projížděla
mýtnými bránami.
Zkušební autonomní jízdu absolvovala tři vozidla, odvozená od základu modelu NEXO, vybavená
technikou autonomní jízdy úrovně
4, definované mezinárodními normami SAE, a technologií mobilních
sítí 5G. Rozšíření výbavy sériově vyráběných vozidel o nezbytný počet
senzorů umožnilo realizovat funkci
zcela autonomní jízdy, čímž se Hyundai o další krok přiblížil k cíli zavést tuto techniku do své obchodní
nabídky.

Sériově vyráběný model NEXO
sice funkci autonomní jízdy nenabízí, i tak se však jedná o automobil,
který si zaslouží maximální pozornost. Hyundai se stal s modelem ix35
Fuel prvním výrobcem automobilů,
který uvedl na trh sériově vyráběný
model s pohonem na vodík, a tak
dnes na evropských silnicích jezdí
více vozů Hyundai s palivovými
články než od všech ostatních značek dohromady.
NEXO je po modelu ix35 Fuel
Cell druhou generací komerčně
nabízeného elektromobilu Hyundai s palivovým článkem. Na rozdíl
od předchůdce však byla konstrukce modelu NEXO důsledně koncipována pro vodíkový pohon, což
umožnilo vytvořit automobil s po-

Revoluční
Hyundai NEXO
– Stvořen pro
efektivitu.
Navržen pro
krásu.

zoruhodnými jízdními vlastnostmi,
které při náročných testech příjemně překvapily i porotce prestižní evropské ankety „Car of the Year“.
NEXO je dnes po technické
stránce vlajkovou lodí neustále
rozšiřované nabídky ekologických
automobilů značky Hyundai. Jeho
základem je nově vyvinutá speciální platforma, která přináší tomuto
automobilu mnoho různých výhod,
od nižší hmotnosti přes přemístění sady akumulátorů pod podlahu
zavazadlového prostoru až po zdokonalené uspořádání systému palivovým článkem. Hyundai používá
pro tuto platformu označení FUV
– Future Utility Vehicle (vozidlo
budoucnosti s mimořádnou úrovní užitných vlastností). NEXO
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Hyundai NEXO
Motor sada palivových
článků na vodík;
synchronní elektromotor
s permanentním magnetem
Výkon 163 k (elektromotor)
Točivý moment 395 N.m
Hmotnost 1814 až 1873 kg
0–100 km/h 9,5 s
Maximální rychlost
179 km/h
Spotřeba 0,84 kg H2/100 km
Nahoře: Ladné linie při pohledu z boku
evokují nevšední spojení hatchbacku
a crossoveru Dole: Jednotlivé pohledy
dokumentují designerský smysl a cit pro
detail i pro čistotu tvarů.

Hyundai NEXO získal v přísných nezávislých
testech bezpečnosti Euro NCAP nejvyšší
pětihvězdičkové ohodnocení.
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kombinuje praktičnost SUV, resp.
crossoveru, s vyspělou technikou
elektrického pohonu, napájeného
vodíkovým palivovým článkem
a komplexní nabídkou asistenčních
funkcí i inovativními, velmi přitažlivými stylistickými prvky.
Čistý design modelu NEXO je
inspirován přírodou. Aerodynamická silueta s „plovoucí“ střechou ztělesňuje dokonalé propojení funkce
a designu. Aerodynamická optimalizace každého detailu přinesla snížení
celkového součinitele aerodynamického odporu vzduchu na pouhých
0,329, což pro kompaktní crossover
vynikající hodnota. NEXO je například prvním vozidlem Hyundai
s integrovanými, zapuštěnými klikami dveří. Jejich speciální konstrukce přispívá k čistému designu
boční partie vozu a optimalizuje
proudění vzduchu. Řidiči mohou
dát povel k automatickému vysunutí
klik dveří buď pouze u svých dveří,
nebo u všech čtyř dveří. Mechanismus se automaticky zasune po pěti
sekundách od spuštění vozidla, případně po překročení rychlosti jízdy
3 km/h.
V interiéru futuristického SUV se
nejmodernější technologie harmonicky snoubí s puristickým pojetím.
Nejnápadnějším prvkem vnitřního
prostoru je široká přístrojová deska se
dvěma velkými displeji – LCD, 12,3“
displejem navigačního systému a 7“
displejem na panelu přístrojů. Na 7“
displeji jsou zobrazovány digitální
přístroje a ukazatele, včetně rychlosti
jízdy, stavu paliva v nádržích a ostat-

ních důležitých provozních informací. Dotykový displej navigačního
systému disponuje novou funkcí
děleného zobrazování a novou hlavní plochou pro funkce navigačního
systému, konektivity a informačního
a zábavního systému.
Moderní a čistý styl interiéru
umocňuje také dvoubarevný dvouramenný volant. Dalším prominentním prvkem v interiéru je středová
konzola, jejíž zvýšená poloha přispívá k intuitivnímu ovládání vozu. Fyzickými tlačítky se aktivují provozní
režimy poháněcího ústrojí, jízdní režimy a mění se nastavení klimatizace
i navigačního systému.
Celkově ekologickou orientaci
vozidla potvrzují i biomateriály s certifikací UL (Underwriters Laboratories) použité na všechny površích
uvnitř vozu. Sedadla jsou čalouněna
veganskou kůží s textilním lemováním, čalounění stropu a podlahové
rohože jsou vyráběny z ekologických
vláken z cukrové třtiny a středovou
konzolu zdobí ekologický lak. Celkově spadá 15 procent materiálů,
využitých v interiéru vozidla, do kategorie ekologických materiálů. Tato
skutečnost vylepšuje celkovou bilanci emisí CO2 modelu NEXO o dalších 20 procent.
Kompaktní rozměry palivových
nádrží (na vodík) umožnily ještě
lepší využití obestavěného prostoru.
NEXO tak nabízí velkorysý prostor
pro cestující i zavazadla. V porovnání s modelem ix35 Fuel Cell byl
navíc prodloužen rozvor o 150 mm.
Výsledkem je největší celkový

Model NEXO dokonale demonstruje
bezpečnost vodíkové mobility.
vnitřní prostor ze všech aktuálních
elektromobilů s palivovými články a zcela rovná podlaha zavazadlového prostoru, který má v základním uspořádání objem 461
litrů a po sklopení zadních sedadel
až 1466 litrů.
Poháněcí ústrojí s palivovými
články je rovněž lehčí a kompaktnější. Elektromotor dosahuje nejvyššího výkonu 120 kW (163 k)
a maximálního točivého momentu 395 N.m. NEXO a díky tomu
zrychlí z 0 na 100 km/h za 9,2
sekundy a může jet nejvyšší rychlosti 179 km/h, což je opět nejlepší
hodnota v této kategorii.
Ekologický systém pohonu
s palivovým článkem se může pochlubit vyšší mírou využití vodíku
a větší účinností jednotlivých komponentů. Výsledkem je celková
účinnost systému 60 procent, což
je nejlepší dosud dosažení hodnota
na světě. Spotřeba vodíku je 0,84 kg
na 100 km. Nový Hyundai NEXO
má nejdelší dojezd jak v segmentu elektromobilů s akumulátory,
tak i s palivovým článkem. Jeho
hodnota 666 km (podle metodiky
WLTP), resp. 756 km (v kombinovaném jízdním cyklu EU), je porovnatelná s vozidly poháněnými
spalovacím motorem a umožňuje
řidičům cestování i na dlouhé vzdálenosti.

Každá ze tří identických nádrží
na vodík má objem 52,2 litru. Navzdory většímu objemu trvá doplnění nádrží pouhých pět minut, takže
pro řidiče se přechodem z fosilních
paliv na vodík nic zásadního nemění. Hlavní výzvou tak nyní zůstává
vybudování dostatečně husté infrastruktury vodíkových čerpacích stanic, jejíž výstavbu Hyundai aktivně
podporuje.
NEXO je prvním modelem v produktové řadě Hyundai, který nabízí
technologie autonomní jízdy v tak
velkém rozsahu. Například chytrý
asistent pro dálkově ovládané parkování RSPA (Remote Smart Parking
Assist) umožňuje vozidlu automaticky zaparkovat nebo vyjet z parkovacího místa. Řidič přitom může sedět
za volantem, nebo vystoupit a kontrolovat celý proces zvenku. Mezi další
asistenční funkce patří například
asistent řízení v jízdním pruhu LFA
(Lane Following Assist), asistent pro
sledování slepého úhlu BCW (Blind-Spot Collision Warning) a asistent
pro upozorňování na vozidla přijíždějící ze stran při couvání RCCW (Rear
Cross-Traffic Collision Warning).
Nejvyšší úroveň aktivní i pasivní bezpečnosti potvrdilo pětihvězdičkové
hodnocení v nezávislých testech Euro
NCAP.
Model NEXO je samozřejmě
připraven na extrémní teploty a ne-

Nahoře: Interiér
má výbornou
ergonomii a je
opravdu luxusní
Vpravo:
Aerodynamickou
lahůdkou je originální
uspořádání otvorů
přívodu vzduchu
k předním brzdám

příznivé podmínky. Vůz lze spustit
i při poklesu venkovních teplot
na minus 30 stupňů Celsia během
30 sekund, tedy nejrychleji ze
všech vozidel s palivovými články.
Díky velmi odolnému katalyzátoru na membránových elektrodách
a nové technologii řízení poháněcího ústrojí, stanovuje NEXO měřítka i svou životností (minimálně
deset let a 160 000 kilometrů)
a odolností poháněcího ústrojí.
NEXO navíc jako elektromobil
s palivovým článkem neemituje
žádné pevné částice, a dokonce

za jízdy filtruje a čistí vzduch. Ekologický automobil zbavuje vzduch
jemného prachu v množství, které
například vypustí při ujetí stejné
vzdálenosti dva vozy se vznětovým
motorem. Mimořádně účinný čistič
vzduchu s dlouhou životností dokáže zachytit mikročástice menší než
pevné částice velikosti 2,5 (PM).
Jinými slovy při průchodu vzduchu
vozem NEXO je vzduch zbaven 99,9
procenta pevných částic a panel přístrojů zobrazuje, jak uživatel přispěl
k vyčištění okolního životního prostředí.
HYUNDAI cars
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Jediný osobní vůz ve světové produkci, nabízený
ve třech variantách elektrifikovaného pohonu - jako Hybrid,
Hybrid s vnějším nabíjením a jako čistý elektromobil
Hyundai Ioniq

Vícestupňová
elektrifikace
030
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Hyundai Ioniq je prvním automobilem
na světě, který nabízí tři druhy elektrifikovaného
pohonu, a to „normální“ hybridní, hybridní
s možností vnějšího nabíjení a čistě elektrický
v sériovém provedení. Ioniq je výjimečný i tím,
že umožňuje dynamické cestování s nízkými až
nulovými emisemi za dostupnější ceny.

H

Hyundai Ioniq
je na silnici nepřehlédnutelný. Jeho design s přikrčenou siluetou je sice
přísně podřízen zákonům
aerodynamiky, cestující však v interiéru
naleznou velkorysý prostor pro sebe i svá
zavazadla. Důsledná cizelace i těch nejmenších detailů v aerodynamickém tunelu přinesla modelu Ioniq velmi nízkou
hodnotu součinitele aerodynamického

odporu vzduchu cx = 0,24. Atletický design přitom naznačuje, že Ioniq je nejen
ekologickým automobilem s mimořádnou hospodárností, ale také vozem, který
řidiči poskytuje opravdovou radost z jízdy.
Není tedy divu, že se Ioniq může pochlubit kromě mnoha jiných prestižních
ocenění, také vítězstvím v mezinárodní
designérské soutěži Red Dot 2016.
Design jednotlivých verzí Hybrid, Plug-in Hybrid a Electric se liší specifickými

stylistickými prvky. Příď modelu Ioniq
Hybrid je charakterizována bi-xenonovými světlomety, které jsou lemovány obrysovými světly LED ve tvaru písmene C.
Standardní verze je vybavena projekčními
světlomety. Ioniq Plug-in Hybrid přebírá od verze Hybrid většinu prvků vnějšího
designu, jako například šestiúhelníkovou
masku chladiče, svisle uspořádaná světla
LED pro denní svícení ve tvaru písmene C a elegantní modrou nebo stříbrnou

Nahoře: Vlevo
stojí čistý
elektromobil,
odlišující
se hladkou
maskou, vpravo
je hybridní
verze
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Hyundai IONIQ se může také
pochlubit jednou z nejlepších hodnot
aerodynamického odporu vzduchu
Cx = 0,24

Nahoře:
Pracoviště
řidiče je
elegantní
a přehledné
Vlevo: pohled
pod kapotu
hybridní verze

Nahoře:
Nechybí ani
rozměrný
displej navigace
Vlevo: Pohled
pod kapotu
elektromobilu
Ioniq
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charakterovou linii pod nárazníky vpředu
a vzadu, ale navíc je vybaven světlomety
LED a speciálně navrženými 16“ koly.
Plug-in Hybrid je samozřejmě navíc vybaven dodatečným víkem nabíjecí zásuvky
na levém předním blatníku.
Ioniq Electric se na první pohled
odlišuje svou přídí. Bez potřeby chlazení
spalovacího motoru mohla maska chladiče
uvolnit místo elegantní ploše, která dodává
přídi čistý vzhled. Elektromobil je vybaven
také předními světlomety LED a zadními
sdruženými svítilnami LED s jedinečným
designem. Charakter elektromobilu je
umocněn specifickou linií v měděném odstínu pod zadním a předním nárazníkem.
Odstín mědi asociuje vynikající elektrickou vodivost tohoto kovu.
V interiéru s efektivně využitým obestavěným prostorem vytvořili designéři příjemnou atmosféru opakováním plynulých,
elegantních a přehledných motivů. K jednoduchému a čistému vzhledu přispívají
ekologické materiály. Jednotlivé verze se
v interiéru odlišují především barevnými
ozdobnými prvky. Naopak všem společné
je logické a strukturované uspořádání ovládacích prvků.
Ve výbavě modelové řady Ioniq nechybějí rozmanité chytré funkce s jednoduchým ovládáním ze světa konektivity
a informačních a zábavních systémů.
Systémy Apple Car Play a Android Auto
umožňují rychlé a intuitivní připojení chytrého telefonu a ovládání jeho funkcí přímo
na displeji vozidla. Pro kompatibilní zařízení existuje možnost bezkabelového indukčního nabíjení. Služby LIVE Services přispívají k ještě snadnějšímu cestování, protože
za jízdy poskytují užitečné informace, zobrazované na 8“ displeji nového informačního, zábavního a navigačního systému.
Inovativní Ioniq byl navzdory snaze
o maximální hospodárnost zkonstruován
také s ohledem na optimální jízdní dynamiku, komfort a bezpečnost. Modely Io
niq Hybrid a Ioniq Plug-in Hybrid jsou
vybaveny zážehovým čtyřválcem Kappa
1.6 GDI s přímým vstřikováním benzinu,
nejvyšší tepelnou účinností ve své třídě (40
procent), nejvyšším výkonem 105 k a maximálním točivým momentem 147 N.m.
Spalovací motor byl přizpůsoben pro
hybridní aplikace a je kombinován s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která poskytuje sportovní dynamiku
a umožňuje bezprostřední zapojení řidiče
do řízení. Zároveň však v automatickém režimu nabízí komfortní a hospodárnou jízdu. Nabízený režim Sport zvyšuje potěšení
z jízdy sportovnější charakteristikou řízení
i řazení a adaptivním režimem zobrazování
na digitálním panelu přístrojů. Ioniq se

svým dynamickým charakterem zásadně
liší od konkurentů.
Elektromotor modelu Ioniq Hybrid poskytuje nejvyšší výkon 32 kW
(43,5 k) a maximální točivý moment
170 N.m a je napájen akumulátorem Li-Poly s kapacitou 1,56 kWh, uloženým
pod zadními sedadly. Ioniq Hybrid
v kombinaci s motorem 1.6 GDI nabízí
nejvyšší celkový výkon hybridní soustavy
103,6 kW (141 k) a točivý moment až
265 N.m. Tento model je schopen dosáhnout nejvyšší rychlosti 185 km/h a může
se pochlubit hodnotami spotřeby paliva
3,4 až 3,9 l/100 km. S čistě elektrickým
pohonem dokáže Ioniq Hybrid jet
rychlostí až 120 km/h.
Elektromotor modelu Ioniq Plug-in
Hybrid využívá energii z výkonného akumulátoru Li-Poly s kapacitou 8,9 kWh,
který umožňuje dojezd až 63 kilometrů
s čistě elektrickým pohonem. Relativně
dlouhý dojezd v režimu EV rozšiřuje možnosti pro cestování s nulovými emisemi,
bez používání paliva, což ocení řidiči, kteří
obvykle cestují na kratší vzdálenosti.
Kombinace elektromotoru o výkonu
45 kW (61 k) a čtyřválce Kappa 1.6 GDI
spotřebuje podle oficiální metodiky pouhých 1,1 l/100 km. Ani při běžném provozu, kombinováním převažující dálnice
s městem a obsazení vozu čtyřmi dospělými, není spotřeba benzinu nijak vysoká
– jen 4,2 l benzinu na 100 km, což se dá
považovat za velmi dobrý výsledek.
Ioniq Electric nabízí čistě elektrickou
mobilitu s maximálním dojezdem více
než 280 km díky akumulátoru Li-Poly
s kapacitou 28 kWh. Spotřeba elektrické
energie je pouhých 11,5 kWh/100 km.
Okamžitě dostupný maximální točivý
moment 295 N.m elektromotoru, s nejvyšším výkonem 88 kW (120 k) je přenášen prostřednictvím jednostupňového redukčního převodu. Vůz dosahuje nejvyšší
rychlosti 165 km/h.
Systém „shift-by-wire“ modelu Ioniq
Electric usnadňuje ovládání vozidla jednoduchým stisknutím tlačítek pro změnu
jízdního režimu. Navíc není zapotřebí
prostor pro vedení mechanického spojení
mezi normálním voličem a převodovkou,
takže v přední části vozu je k dispozici dodatečný odkládací prostor.
Verze Electric se vyznačuje plynulou
akcelerací bez řazení díky již zmíněné jednostupňové redukční převodovce a nabízí
režimy SPORT, NORMAL a ECO, které
zvyšují hospodárnost, resp. jízdní výkony.
Ioniq Electric je navíc vybaven páčkami
na volantu pro nastavování intenzity brzdění rekuperací kinetické energie ve čtyřech stupních v závislosti na potřebách

Nabití sady akumulátorů
Li-Poly modelu Ioniq
Electric na 80 % kapacity
trvá pouhých 24 minut
pomocí stejnosměrného
rychlonabíjecího zařízení
o výkonu 100 kW.
řidiče během zpomalování a brzdění.
Verze Hybrid, Plug-in Hybrid i Electric
mají synchronní elektromotor s trvalým
magnetem, jehož díly byly optimalizovány snížením tloušťky komponentů jádra
(elektrický plech) až o 10 % a použitím
měděného vodiče s pravoúhlým průřezem,
aby se snížily ztráty.
Hyundai zvolil pro všechny modely
Ioniq sadu akumulátorů Li-Poly místo
konvenčních akumulátorů Ni-MH. Jejich
výhodou je nižší paměťový efekt, vynikající účinnost nabíjení/vybíjení a výjimečný
maximální výkon. Nabití sady akumulátorů Li-Poly modelu Ioniq Electric na 80 %
kapacity trvá pouhých 24 minut pomocí
stejnosměrného rychlonabíjecího zařízení
o výkonu 100 kW. Systém ICCB (In-Cable Control Box) umožňuje nabíjení vozu
Ioniq střídavým proudem z běžné kompatibilní domácí zásuvky. Nabíjecí zásuvka

vozu je na místě, kde se obvykle nachází
hrdlo palivové nádrže.
Důležitým hlediskem jsou rovněž
kompaktní rozměry systému akumulátorů, uložených pod zadními sedadly, což
umožnilo jen minimální omezení vnitřního prostoru pro cestující a pro zavazadla. Ioniq Hybrid tak nabízí velkorysý
zavazadlový prostor o objemu 456 až 1581
litrů se sklopenými zadními sedadly. To
platí i pro modely Ioniq Plug-in Hybrid
(341 až 1401 litrů). Ioniq Electric disponuje navzdory větší sadě akumulátorů
také velice slušný objem zavazadlového
prostoru – 350 až 1410 litrů.
K výjimečným zážitkům z jízdy přispívá rovněž lehká konstrukce skeletu
karoserie, víceprvková zadní náprava
(v modelech Ioniq Hybrid a Ioniq
Plug-in Hybrid) a inteligentní uspořádání
poháněcího ústrojí. Systémy aktivní bez-

pečnosti Hyundai SmartSense jsou z velké
části již zahrnuty ve standardní výbavě. Jedná se mimo jiné o asistenta pro odvrácení
kolize s překážkou vpředu FCA (Forward
Collision-Avoidance Assist), asistenta pro
jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keeping
Assist) a chytrý tempomat SCC (Smart
Cruise Control).
Modely Ioniq Hybrid a Ioniq Electric byly úspěšně uvedeny na evropský trh
na podzim 2016. Prodej modelu Ioniq
Plug-in Hybrid byl v Evropě zahájen v létě
2017. Hyundai nabízí pro modely Ioniq
kromě pětileté záruky bez omezení ujetých
kilometrů na celý vůz také osmiletou záruku
s omezením na 200 000 ujetých kilometrů
na vysokonapěťové akumulátory. Ioniq
tak v kombinaci s rozsáhlou standardní výbavou a konkurenceschopnou cenou poskytuje poměr cena/výkon, který je mezi vozidly
s alternativním pohonem jedinečný.

Nahoře:
Ani zezadu
Ioniq nezapře
nejmodernější
designerský
trend

Hyundai Ioniq Hybrid

Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid

Hyundai Ioniq Electric

Motor zážehový řadový čtyřválec, 1580 cm3; synchronní
elektromotor s permanentním magnetem, Výkon
105 k (1.6 GDI), 44 k (elektromotor), celkem 141 k, Točivý
moment 147 N.m (1.6 GDI), 170 N.m (elektromotor),
Hmotnost 1445 až 1552 kg, 0–100 km/h 10,8 až 11,1 s
Maximální rychlost 185 km/h, Spotřeba 3,4 až 3,9 l/100 km

Motor zážehový řadový čtyřválec, 1580 cm3; synchronní
elektromotor s permanentním magnetem, Výkon
105 k (1.6 GDI), 44 k (elektromotor), celkem 141 k, Točivý
moment 147 N.m (1.6 GDI), 170 N.m (elektromotor),
Hmotnost 1570 až 1625 kg, 0–100 km/h 10,6 ,s
Maximální rychlost 178 km/h, Spotřeba 1,1 l/100 k

Motor synchronní elektromotor
s permanentním magnetem, Výkon
120 k, Točivý moment 295 N.m,
Hmotnost 1495 až 1550 kg, 0–100
km/h 9,9 až 10,2 s, Maximální rychlost
165 km/h, Spotřeba 11,5 kWh/100 km,
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Nová vlajková loď
Obklopí Vás luxusem, projede i peklem. Nová generace luxusního
modelu Santa Fe disponuje nejvyšší mírou bezpečnosti, bezkonkurenční
funkcí autonomního brzdění a na automobilový trh přináší jako první
inovativní bezpečnostní funkci ROA.
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Nahoře:
Velkorysý
prostor mají
k dispozici
nejen cestující
na předních
sedadlech
Dole: Základní
objem
zavazadlového
prostoru činí
obdivuhodných
625 l

Obklopí vás luxusem, projede i peklem
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Historie modelové řady
Santa Fe na evropském
trhu sahá až do roku 2001.

Hyundai si s tímto SUV vybudoval ve stále populárnějším segmentu
SUV skvělé renomé, z něhož těží
i ostatní modely značky. Největší korejský výrobce automobilů během
uplynulých 17 let prodal v Evropě
více než 1,6 milionu vozidel SUV,
z toho více než 400 000 vozů připadá právě na model Santa Fe.
Hyundai chce být se čtvrtou
generací Santa Fe ještě úspěšnější
a zákazníky láká na prémiový design, ještě prostornější i luxusnější
interiér a vyspělou techniku s mnoha inovacemi pro ještě vyšší úroveň
komfortu, bezpečnosti a konektivity v každodenním provozu.
Na silnici je zcela nový model
Santa Fe vzhledem k vnější délce
4770 mm, šířce 1890 mm a delšímu
rozvoru 2765 mm ještě markantnější. Příď přebírá nový charakteristický styl SUV značky Hyundai, který
umocňuje expresivní a dospělejší
vzezření vozu i jeho silný a robustní charakter. Kaskádovitou masku
chladiče doplňují duálně uspořádané světlomety. Nad světlomety LED
jsou umístěna štíhlá světla LED pro
denní svícení. Dynamický vzhled
ještě zvýrazňuje ozdobná lišta, která
propojuje světla pro denní svícení
s maskou chladiče. Výsledný dojem
je mnohem impozantnější, ale také
více prémiovější, než u předchůdce.
Při pohledu z profilu jsou nepřehlédnutelné dynamicky tvarované podběhy kol se zvýrazněnými
blatníky. Vizuální dynamiku navíc
umocňuje elegantní linie střechy,
vytvářející dojem stability. Charakterová linie, sahající v celé délce karoserie od světlometů až k zadním
svítilnám, dodává celkovému vzhledu nejen stabilitu a eleganci, ale i mimořádnou ladnost.
Záď přispívá k pocitu suverénního postoje atraktivním designem
nárazníku a jedinečnými koncovými světly. Horní část zadních
svítilen je tvořena diodami LED
a ukazateli směru, zatímco světlomet pro couvání a mlhová světla

jsou integrovány do zadního nárazníku. Výsledkem jsou zadní svítilny
s jednoduchým a čistým designem.
Celková linie, která vizuálně oživuje
zadní blatníky, přímo ústí do rohů
zadních svítilen, a dodává vozu dojem větší šířky.
V ergonomicky uspořádaném pětimístném nebo sedmimístném interiéru čeká na cestující příjemná atmosféra, k níž přispívají mimořádně
kvalitní materiály ve spojení s pečlivým zpracováním i těch nejmenších
detailů. Vnitřní design sází na teplé
barvy a přírodou inspirované vzory, čímž vzniká harmonický soulad
mezi komfortem a praktičností. Téměř symetrické uspořádání přístrojové desky maximalizuje funkčnost
i estetický dojem. Na štíhlou horní
část plynule navazuje středová partie s měkkým povrchem a ozdobným prošíváním. Ve spodní části je
přístupná otevřená přihrádka s dodatečným odkládacím prostorem.
Uprostřed přístrojové desky vyčnívá do prostoru dotykový displej.
Nová generace modelu Santa
Fe nabízí vyspělé funkce v oblasti
konektivity, které umožňují dokonalou integraci chytrého telefonu
pro ještě intuitivnější a bezpečnější
ovládání telefonu za jízdy. Na výběr
jsou tři informační a zábavní systémy. Na přání dodávaný informační
a zábavní systém s 8“ displejem integruje veškeré navigační a multimediální funkce, včetně konektivity
s podporou uživatelských rozhraní
Apple CarPlay a Android Auto.
Také informační a zábavní systém
Display Audio umožňuje cestujícím přenést menu chytrého telefonu na 7“ displej vozidla, prostřednictvím systémů Apple CarPlay
a Android Auto. Systém Standard
Audio s 5“ monochromatickým
displejem TFT disponuje přijímačem rozhlasového vysílání, konektivitou Bluetooth a vstupy AUX-in
a USB. Uprostřed panelu přístrojů, mezi oběma hlavními přístroji,
je navíc umístěn nový 7“ barevný

Hyundai Santa Fe je dnes synonymem kvality, komfortu a špičkové bezpečnosti
displej TFT informačního systému.
Hyundai Santa Fe potvrzuje své
postavení vlajkové lodi značky také
vynikajícím komfortem na krátkých i dlouhých cestách. Sedadla
řidiče a spolujezdce vpředu jsou vybavena elektrickým nastavením deseti různých poloh, včetně měnitelné délky sedáku. Na sedadlech
ve druhé, a dokonce i ve třetí řadě
naleznou dostatek prostoru dospělé osoby všech běžných velikostí.
Základní objem zavazadlového prostoru se zvětšil o 40 litrů na 625 litrů
a jeho variabilita umožňuje nejrozmanitější využití v každodenním
provozu.
Velkou pozornost věnovali vývojáři také pasivní bezpečnosti.
V případě kolize chrání cestující
mimořádně odolný skelet karoserie z vysokopevnostní oceli, který
minimalizuje deformace interiéru.

Nárazovou energii velmi účinně
pohlcují deformační zóny vpředu a vzadu. Hlavní roli při nehodě
hraje také systém zádržných prvků,
v němž jsou bezpečnostní pásy doplněny soustavou šesti airbagů –
dvou čelních, dvou bočních a dvou
okenních pro první i druhou řadu.
Odolná a lehká karoserie zvyšuje nejen bezpečnost cestujících, ale
také jízdní dynamiku. Díly z vysokopevnostní oceli mají nyní v konstrukci skeletu karoserie modelu
Santa Fe 57% podíl, což je nejvyšší
hodnota ze všech vozidel značky
Hyundai a o 15 procent více než
u předchůdce. Díky většímu počtu
dílů vyráběných metodou tváření
za tepla včetně tvrzení a většímu podílu speciálních metod spojů a svarů se podařilo snížit hmotnost vozu
a zároveň zajistit nejvyšší úroveň
pasivní bezpečnosti.

Zcela nový model Santa Fe je
v současnosti na českém trhu k dispozici se dvěma osvědčenými vznětovými motory 2.0 CRDi a 2.2
CRDi. Postupně však bude nabídka
rozšířena i o zážehový motor 2.4
GDI (136 kW/185 k) a výkonnější
verzi dvoulitrového turbodieselu
(136 kW/185 k). Později se k nim
přidají ještě dva nově vyvinuté hospodárné hybridní pohony s možností vnějšího nabíjení i bez ní.
Všechny motory plní požadavky budoucí emisní normy Euro 6d Temp
a jsou ještě hospodárnější, díky
vylepšenému spalovacímu procesu
a minimalizaci třecích ztrát. Kromě
toho se podařilo významně snížit
jejich hlučnost.
Standardní vznětový motor
2.0 CRDi poskytuje nejvyšší výkon 110 kW (150 k) a maximální
točivý moment 400 N.m, zatímco

vrcholná jednotka 2.2 CRDi
dosahuje
nejvyššího
výkonu
147 kW (200 k) a maximálního
točivého momentu 440 N.m. Počáteční nabídka zahrnuje verze
s pohonem všech kol, u „dvoulitru“
s 6stupňovou mechanickou převodovkou, výkonnější motor se dodává s nově vyvinutou 8stupňovou
samočinnou převodovkou. Další
možnosti kombinace motorů, převodovek a systému pohonu, včetně
pohonu předních kol, budou následovat.
Nově vyvinutá osmistupňová
samočinná převodovka vylepšuje
jízdní dynamiku a snižuje spotřebu
paliva díky nižší hmotnosti a většímu rozpětí převodů. Převodovka
podporuje také funkci brzdění motorem včasným zařazením nižšího
převodového stupně. Rozšíření
rozsahu převodů navíc umožnilo
HYUNDAI cars
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Přehlídka technických inovací

Santa Fe nabízí bezkonkurenční
autonomní brzdění
zvětšit rozdíly mezi jednotlivými
provozními režimy.
Strategie vývoje čtvrté generace
modelu Santa Fe se v oblasti zavěšení kol a řízení zaměřila na zrychlení
reakcí vozidla na povely řidiče a zvýšení jízdní stability při současném
zvětšení jízdního komfortu a snížení celkové hlučnosti, zejména pak
v interiéru.
Verze se samočinnou převodovkou disponují elektrickým posilovačem řízení R-MDPS, jehož
modul s elektromotorem je uložený na hřebenové tyči. Toto konstrukční řešení s nízkou hmotností
zajišťuje zlepšenou stabilitu řízení
ve vysokých rychlostech, větší preciznost a rychlé reakce řízení v nízkých rychlostech. Celkově rychlejší
reakce řízení umožňuje také strmější převod.
Odpružení s tužší charakteristikou zajišťuje pocit plynulejší jízdy
minimalizací přenosu rázů a vib-

rací při jízdě po nerovných silnicích. Také svisle umístěné pružicí
a tlumicí jednotky s delší dráhou
propružení přispívají k vyšší úrovni
jízdního komfortu. Přenos hluku
z podvozku do interiéru potlačuje
vyztužený panel podlahy a použití
většího množství zvukově izolačního materiálu v kobercích. Na přání
dodávaný systém udržování stálé
světlé výšky zachovává světlou výšku a charakteristiku tlumení nezávisle na zatížení vozidla.
Čtvrtá generace modelové řady
Hyundai Santa Fe nabízí především
ještě lepší uživatelský komfort, solidní dynamiku a hospodárnost, se
spotřebou okolo 6 až 7 l/100 km
v běžném provozu. Nová generace modelu Santa Fe má veškeré
předpoklady k tomu, aby navázala
na úspěchy svých předchůdců a zároveň svým prémiovým charakterem oslovila i nové skupiny zákazníků.

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Motor vznětový řadový čtyřválec, 1995 cm3
Výkon 150 k@4000 ot./min
Točivý moment 400 Nm@1750
až 2750 ot./min
Hmotnost 1855 až 2085 kg
0–100 km/h 10,3 až 10,6 s
Maximální rychlost 190 až 193 km/h
Spotřeba 5,6 až 5,9 l/100 km
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Aktuální generace modelu Santa
Fe nabízí zákazníkům řadu technických inovací. Santa Fe je například
prvním vozem značky Hyundai, vybaveným průhledovým displejem,
který promítá na čelní okno provozní
informace, mimo jiné rychlost jízdy,
pokyny navigačního systému, množství paliva v nádrži a upozornění asistenčních systémů i dalších prvků
aktivní bezpečnosti. Řidič tak může
rychleji vnímat důležité informace
bez rozptylování pozornosti a zcela
se věnovat sledování dopravní situace. Na vzdálenost dvou metrů promítané zobrazení má úhlopříčku 8 palců
a nejvyšší jas ve své třídě. Úhel i výška
zobrazení jsou individuálně nastavitelné pro optimální čitelnost.
Dalším prvkem výbavy, který ocení
řidiči nového modelu Santa Fe v každodenním provozu, je podložka pro
bezkabelové indukční nabíjení (standard Qi) mobilních telefonů. Stav nabití telefonu signalizuje malý světelný
ukazatel nad podložkou. Po vypnutí
zapalování se na centrálním displeji
panelu přístrojů objeví upozornění,
aby řidič telefon uvnitř vozu nezapomněl.
Zárukou nejvyšší úrovně aktivní
bezpečnosti je také soubor prvků
aktivní bezpečnosti a asistenčních
systémů Hyundai SmartSense. Mezi
ně patří asistent pro sledování slepého úhlu BCW (Blind-Spot Collision
Warning), asistent pro odvrácení
kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision Warning and Forward
Collision-Avoidance Assist) s detekcí
chodců, asistent zabraňující kolizi
s vozidly přijíždějícími ze stran při
couvání RCTA (Rear Cross-Traffic
Collision-Avoidance Assist), asistent
pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane
Keeping Assist), asistent pro upozorňování na cestující vzadu ROA
(Rear Occupant Alert), asistent pro
bezpečné vystupování SEA (Safety
Exit Assist) a asistent pro sledování
omezení rychlosti SLIF (Speed Limit
Info Function).
Naprostou novinkou na automobilovém trhu je nově vyvinutý
asistent pro upozorňování na cestující vzadu ROA (Rear Occupant Alert).
Účelem systému ROA je zabránit

roztržitému řidiči, aby zanechal děti
nebo domácí mazlíčky v zaparkovaném vozidle. Asistent ROA proto ultrazvukovými senzory sleduje prostor
zadních sedadel a upozorní řidiče
na přítomnost cestujících, pokud vystupuje z vozu a uvnitř zůstanou někteří sedět ve druhé a třetí řadě. Je-li
i přesto po uzamčení vozidla řidičem
detekován pohyb na zadních sedadlech, aktivuje se houkačka a přerušovaně se rozsvítí světla.
Santa Fe dbá na bezpečnost
svých cestujících i při vystupování
z vozu. Asistent pro bezpečné vystupování SEA (Safety Exit Assist)
zabraňuje nehodám, které by způsobilo otevření dveří v situacích, v nichž
se zezadu přibližuje jiné vozidlo. To je
detekováno radarovým senzorem.
Řidič je okamžitě upozorněn na nebezpečnou situaci a dveře s dětskou
pojistkou navíc nelze otevřít.
Mezi zásadní prvky aktivní bezpečnosti patří také vyspělý pohon
všech kol. Pro model Santa Fe nově
vyvinutý systém pohonu všech kol
HTRAC umožňuje variabilní rozdělování hnací síly mezi jednotlivá kola.
Název je kombinací počátečního písmene H značky Hyundai a první části
slova „traction“. Variabilní rozdělování točivého momentu HTRAC umožňuje agilní ovladatelnost a lepší přenos točivého momentu, v závislosti
na adhezi kol a rychlosti jízdy. HTRAC
v kombinaci s jízdními režimy optimalizuje zrychlení, stabilitu a hospodárnost. Systém rovněž přispívá
ke zvýšení trakce na sněhu, šotolině
a samozřejmě i na běžném povrchu
silnic a zároveň zlepšuje chování vozidla při průjezdu zatáčkou. Poměr
rozdělování točivého momentu se
mění s jízdními režimy a je zobrazován na displeji panelu přístrojů.
Ve sportovním režimu vylepšuje
HTRAC akceleraci přenosem až 50
procent točivého momentu na zadní
kola. V komfortním režimu zvyšuje
stabilitu přenosem až 35 procent
točivého momentu na zadní kola.
V ekologickém režimu maximalizuje HTRAC hospodárnost pohonem
pouze předních kol. Na kluzkém povrchu rozděluje systém automaticky
hnací sílu mezi všechna kola.

Hyundai ix20

Neomezený prostor
v kompaktním balení

Již několik let v řadě je v České republice nejprodávanějším
automobilem v kategorii malých MPV, suverénně
Hyundai ix20.
Atraktivní, a přitom elegantně nenápadný
s vnější rozměry 4120 x 1765 x 1600 mm důmyslně maskuje
skutečný potenciál vozu. Bez problémů do něj naložíte vše,
na co si vzpomenete, protože disponuje zavazadlovým prostorem 550 l a po sklopení zadních sedadel dokonce 1486 l,
což je hodnota, za kterou se nemusí stydět leckteré o dost větší
kombi. Hyundai ix20 je prostě příjemný společník na každou cestu, se kterým pohodlně dojedete, kam potřebujete.
Někdejší úvahy o konci jeho produkce se ukázaly jako liché
a úspěšný model Hyundai ix20 se bude v Nošovicích vyrábět
minimálně do konce roku 2019.
Hyundai ix20 vyniká univerzálností, praktičností a prostorností interiéru. Mezi další přednosti patří také jeho stále svěží
design, technické vybavení a atraktivní cena. Mimořádná variabilita interiéru ix20 spočívá mimo jiné v možnosti podélně
posouvat obě části dělené zadní lavice, nebo nastavování sklonu opěradel zadních sedadel, a tím podle potřeb měnit velikost
prostoru pro cestující a zavazadla. Díky jen o trochu větší výšce,
se do vozu velmi snadno nastupuje, po usednutí pak vynikne

celková vzdušnost interiéru, ale také skvělý výhled. Navíc
je v interiéru nečekané množství praktických odkládacích
míst, do kterých můžete uložit vše potřebné. Vůz má díky
tomu v České republice výsadní postavení, a také proto se
s ním můžeme setkávat často na našich silnicích.
Pohon obstarává osvědčený a výkonný benzinový motor, plnící všechny aktuální emisní normy, který může
být doplněn i samočinnou převodovkou DCT. Není bez
zajímavosti, že tento vůz získal řadu významných ocenění jako například „Rodinný vůz roku“ v Belgii a „Nejlepší
malé MPV“ od britského časopisu Auto Express. Bezkonkurenční výhodou, zejména v jeho kategorii je, stejně jako
u všech ostatních modelů Hyundai, prodávaných v Evropě
jedinečná 5letá komplexní záruka Hyundai bez omezení
počtu ujetých kilometrů.

Hyundai ix20
1.6 DOHC CVVT 16V
Motor zážehový řadový
čtyřválec, 1591 cm cm3
Výkon 124 k/6300 ot./min
Točivý moment
156 N.m/4200 ot./min
Hmotnost 1255 až 1410 kg
0–100 km/h 10,8 s
Maximální rychlost 185 km/h
Spotřeba 6,5 l/100 km

Hyundai ix20 je víc než praktické kompaktní MPV
HYUNDAI cars
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Hyundai Tucson

Opravdový bestseller
Hyundai Tucson je s více než 400 000 vozy, vyrobenými od roku 2015
nejprodávanějším SUV modelem značky Hyundai v Evropě. Od léta 2018
si můžete z Nošovic u Frýdku-Místku objednat modernizovaný Hyundai
Tucson, který jsme ještě vylepšili. Nově také nabízí technologii MHEV 48 V
a jedná se tak o první hybridní vůz vyráběný na území České republiky.
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M
se významným způsobem dotkla
nejen designu, konektivity a bezpečnosti, ale také poháněcího ústrojí.
Co se vnějšího vzhledu týče, zaměřili se designéři především na příď,
záď a kola. Přídi modelu Tucson
nyní dominuje kaskádovitá maska
chladiče, která je nezaměnitelným
identifikačním znakem současných
modelů Hyundai. Motiv masky
chladiče se zrcadlí také v nových
světlometech LED a modernizovaných tvarech světel pro denní
svícení, která zvýrazňují sportovní
charakter modelu Tucson. Nově
navržený přední nárazník a nové
umístění spodního ochranného
krytu vůz vizuálně rozšiřují a dodávají mu dynamičtější vzhled. Nový,
elegantní design 16“, 17“ nebo 19“
kol z lehké slitiny vyvolává dojem
ještě větší sofistikovanosti. Alternativně mají zákazníci na výběr zcela
nová 18“ kola.
Záď modelu Tucson zdobí nová
dvojitá koncovka výfukové soustavy. Její nově navržené tvary, v kombinaci s ostrými liniemi nového
výklopného víka a modernizovaným designem zadního nárazníku,
dodávají tomuto kompaktnímu
SUV ještě atraktivnější vzhled.
Zadní výklopné víko je zvýrazněno
dělenou linií hned nad prostorem
pro registrační značku. K svěžímu
vzhledu nového modelu Hyundai
Tucson přispívají rovněž elegantní
a nově tvarované zadní sdružené
svítilny, které lépe ladí s celkovými
tvary vozidla.
Aktuální designérský styl modelů Hyundai nalézá uplatnění také
v kultivovaném interiéru, jehož
dominantou je „plovoucí“ displej
audiosystému. Displej, vyčnívající
z přístrojové desky nad středovou
konzolou, má z hlediska ergonomie
optimální umístění, které minima-

Modernizace modelové
řady Hyundai Tucson,
zkonstruované v Evropě
a vyráběné v České
republice
lizuje rozptylování řidiče od řízení.
Modernizovaný vnitřní prostor
modelu Tucson s mnoha svěžími
detaily je ještě komfortnější a prostornější. Zcela nová horní část přístrojové desky je vyrobena z velmi
kvalitního, na dotek měkkého materiálu a ozdobena linií napodobující
dvojité prošívání. Dojem útulnosti
umocňuje nové vkusné čalounění
kůží, nebo kvalitní tkaninou.
Progresivní design modelu Tucson umocňuje paleta čtyř různých
barev interiéru. Elegantní světle
šedá doplňuje barvy interiéru černá, béžová a sytě červená. Černé
čalounění stropu může být kombinováno s vínově červenými, nebo
nově se světle šedými výplněmi
dveří a ozdobnými plochami na sedadlech. Barevné varianty interiéru
„černá“ a „saharská béžová“ jsou dodávány i s bílým čalouněním stropu.
Hyundai nabízí pro interiér nového
modelu Tucson také hliníkové prahové lišty, kovové pedály a nově navrženou hlavici řadicí páky.
Modernizovaný Tucson je navíc
vybaven komfortními sportovními
sedadly, která poskytují vynikající komfort a oporu těla při jízdě
na silnici, v zatáčkách, stejně jako
v terénu. Díky speciálním funkcím
vyhřívání a odvětrávání nepřekvapí
řidiče ani extrémní výkyvy počasí
v létě ani v zimě. Další praktickou
předností, kterou ocení zejména
rodiny s dětmi, je velkorysý zavazadlový prostor s minimálním objemem 513 litrů (459 litrů u částečně
hybridní verze).
K významným změnám došlo
také v široké nabídce motorů a převodovek pro nový model Tucson.
Kromě dvou zážehových motorů
jsou na výběr celkem čtyři varianty
vznětových motorů. Na vrcholu nabídky stojí částečně hybridní verze
HYUNDAI cars
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Hyundai Tucson
1.6 GDI 4x2
Motor zážehový řadový
čtyřválec, 1591 cm3
Výkon 132 k@6300 ot./min
Točivý moment
161 Nm@4850 ot./min
Hmotnost 1489 až 1647 kg
0–100 km/h 11,5 s
Maximální rychlost
182 km/h
Spotřeba 6,9 až
7,2 l/100 km

Hyundai Tucson
2.0 CRDi MHEV
48 V 4x4

Hyundai Tucson je prvním hybridním automobilem s technologií MHEV 48V,
vyráběným v České repubice
Nahoře: Interiér
modelu Tucson je už
na pohled prostorný,
elegantní a přehledný
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MHEV 48 V (tzv. Mild–hybrid).
Všechny motory jsou standardně
vybaveny 6stupňovou mechanickou převodovkou. S výjimkou obou
nejméně výkonných variant si mohou zákazníci místo ní dopřát pohodlí automatického řazení, které
poskytuje buď 7stupňová dvouspoj-

ková převodovka DCT, nebo nová
8stupňová samočinná převodovka.
Dvoulitrový turbodiesel o výkonu 136 kW (185 k) je standardně
kombinován s vyspělým pohonem
všech kol HTRAC, který se dodává
na přání také pro motory 1.6 T-GDI
a 1.6 CRDi s výkonem 100 kW
(136 k). Systém HTRAC je vybaven
možností „uzamčení“ rovnoměrného rozdělování točivého momentu
mezi přední a zadní kola. Nově vyvinutá osmistupňová samočinná
převodovka byla zkonstruována
pro uložení vpředu napříč. Mezi
její přednosti patří kompaktnější
rozměry a o 18,3 % větší rozsah převodů. Výsledkem je ještě lepší jízdní
dynamika a současně i nižší spotřeba paliva. Optimalizovaný software
podporuje funkci brzdění motorem
včasným zařazením nižšího převodového stupně.
Nový Tucson je prvním modelem značky Hyundai, který může
být vybaven systémem částečně
hybridního pohonu s napětím 48
V, a to v kombinaci se vznětovým

motorem 2,0 litru. Elektrifikovaná
část systému zahrnuje lithium-iontové akumulátory 48 V/0,44
kWh, generátor s funkcemi spouštěče a elektromotoru MHSG (Mild
Hybrid Starter Generator), nízkonapěťový měnič stejnosměrného
proudu LDC (Low Voltage DC/
DC) a invertor.
Při akceleraci podporuje MHSG
spalovací motor výkonem až 12 kW,
čímž přispívá je snižování spotřeby
paliva. Systém automaticky přepíná
mezi použitím hnací síly spalovacího motoru a rekuperací kinetické
energie. MHSG dokáže zajišťovat
mírnou akceleraci využíváním
energie z akumulátorů, čímž snižuje zatížení spalovacího motoru,
a při intenzivní akceleraci podporuje spalovací motor dodatečným
točivým momentem.
Během zpomalování, ať už prostřednictvím brzdění motorem
či brzdovou soustavou, jsou rekuperací kinetické energie nabíjeny
akumulátory. Systém tímto způsobem významně snižuje spotřebu

paliva a emise CO2 bez kompromisů
z hlediska maximálního potěšení
z jízdy.
Další důležitou novinkou pod
kapotou modelu Tucson je nově
vyvinutý vznětový motor Hyundai
Smartstream 1.6 CRDi. Základní
verze poskytuje nejvyšší výkon 85
kW/115 k, výkonnější varianta je
pro nový Tucson vyladěna na nejvyšší výkon 100 kW (136 k). Obě
výkonové verze používají hospodárné technologie Smartstream
nové generace. Jejich optimalizovaná konstrukce zmenšuje rozměry
motoru a snižuje jeho hmotnost.
Od jara 2019 bude technika částečně hybridního pohonu s napětím
48 V pro nový model Tucson k dispozici také v kombinaci s novým
vznětovým motorem Smartstream
1,6 litru.
Základní zážehový motor 1.6
GDI poskytuje nejvyšší výkon 97
kW (132 k). O stupeň výš stojí zážehový motor 1.6 T-GDI s nejvyšším
výkonem 130 kW (177 k). Všechny
motory pro nový Tucson splňují již

nyní budoucí emisní normu Euro
6d Temp a jsou vybaveny hospodárným systémem Hyundai ISG (Idle
Stop and Go), který automaticky
vypne motor stojícího vozidla, což
přispívá k dalšímu snížení spotřeby
paliva a emisí CO2.
Pro ještě podmanivější zážitky
z jízdy je nový Tucson vybaven
elektrickým posilovačem řízení R-MDPS, uloženým na hřebenové
tyči, který poskytuje vozu vyšší úroveň směrové stability ve vysokých
rychlostech, jakož i větší preciznost
a rychlé reakce vozu na řízení v nízkých a středních rychlostech.
Modernizovaný Hyundai Tucson jde s dobou i v oblasti konektivity. Nejmodernější funkce umožňují dokonalé propojení chytrého
telefonu řidiče s vozidlem. Hyundai
nabízí nový audiosystém se 7“ displejem, který podporuje systémy
Apple CarPlay, Android Auto a Bluetooth, a poskytuje tak ještě vyšší
úroveň komfortu. Na přání si mohou zákazníci objednat navigační
systém s 8“ displejem, jehož součás-

tí je sedm let bezplatného využívání
služeb LIVE Services, včetně získávání aktuálních informací v reálném čase o počasí, dopravě, místech měření rychlosti jízdy (pokud
to legislativa umožňuje) a bodech
zájmu vyhledaných na internetu.
Rozšířená nabídka služeb LIVE
Services zahrnuje také informace
v reálném čase o aktuální nabídce
volných parkovacích míst, cenách
paliv a prodejní síti. Informační
a zábavní systém Hyundai s 8“ dotykovým displejem navíc ukazuje
přesnou polohu vozidla na mapách
ve formátu 3D.
Nový Tucson má ve standardní
výbavě audiosystém s 5“ monochromatickým displejem. Výjimečné potěšení z poslechu hudby zajistí
highendová zvuková aparatura
od renomovaného výrobce audiosystémů Krell. Mezi další prvky
v oblasti konektivity patří vstup
USB ve středové konzole, vstup
USB s funkcí nabíjení pro cestující
na zadních sedadlech a nejmodernější bezkabelová nabíječka mobil-

Motor vznětový řadový
čtyřválec, 1995 cm3; generátor
MHSG (Mild Hybrid Starter
Generator) s funkcemi
spouštěče a elektromotoru
Výkon 185 k@4000 ot./min,
(2.0 CRDi), 16 k (MHSG)
Točivý moment
400 Nm@1750
až 2750 ot./min
Hmotnost 1757 až 1917 kg
0–100 km/h 9,5 až 9,9 s
Maximální rychlost
201 km/h
Spotřeba 5,2 až
5,8 l/100 km

ních telefonů na základě standardu
Qi.
Nový Hyundai Tucson nabízí
vyspělé bezpečnostní a asistenční systémy, které splňují nejvyšší
evropské bezpečnostní standardy.
Soubor bezpečnostních prvků Hyundai SmartSense pro modernizovaný Tucson je nejlepší ve své třídě
a zahrnuje asistenta pro odvrácení
kolize s překážkou vpředu FCA
(Forward Collision-Avoidance Assist), asistenta pro jízdu v jízdním
pruhu LKA (Lane Keeping Assist),
asistenta pro rozpoznávání únavy
řidiče DAW (Driver Attention Warning), asistenta pro sledování omezení rychlosti ISLW (Intelligent
Speed Limit Warning) a asistenta
dálkových světel HBA (High Beam
Assist). Novinkou v tomto bezpečnostním paketu je prostorový
kamerový systém SVM (Surround
View Monitor) a chytrý adaptivní tempomat SCC (Smart Cruise
Control) s funkcí Stop & Go. Samozřejmostí je i u Tucsonu pětiletá
záruka.
HYUNDAI cars
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zatáčkami. Pro jízdu rychlostí až 40 km/h
lze stisknutím tlačítka zvolit trvalý poměr
rozdělování točivého momentu mezi nápravy 50:50 %. Tím je usnadněn například rozjezd na velmi kluzkém povrchu.
Vrcholná verze je poháněna zážehovým motorem 1.4 T-GDI, který je
vyladěn na nejvyšší výkon 130 kW
(177 k). Maximální točivý moment
265 N.m má řidič k dispozici ve velkém
rozsahu od 1500 do 4500 ot/min, což
postačuje ke zrychlení z 0 na 100 km/h
za 7,9 sekundy a dosažení nejvyšší rychlosti 205 km/h. Hnací síla je přenášena
na vozovku prostřednictvím sedmistupňové dvouspojkové převodovky DCT
a zmíněného pohonu všech kol, který
je vždy kombinován s víceprvkovým zavěšením zadní nápravy. Kona s pohonem
předních kol se liší jednodušší konstrukcí zadní nápravy, u níž jsou zadní kola
zavěšena na podélných ramenech spojených zkrutně poddajnou příčkou.
Všechny verze mají vpředu nápravu typu
McPherson.

Hyundai Kona

Sebevědomý styl
v kompaktním balení

Hyundai po loňské premiéře modelu Kona rozšiřuje nabídku poháněcích
ústrojí pro toto pozoruhodné kompaktní SUV se sebevědomým stylem. Kromě
elektromobilu Kona Electric (viz strany 22 až 25) jsou v nabídce také velmi
hospodárné nové turbodiesely.

P

Pestrými, zářivými
barvami a neméně výraznými
tvary karoserie se Hyundai
Kona úspěšně snaží zaujmout
zákazníky v záplavě kompaktních SUV na současném trhu. Není tedy
divu, že design i nadále patří mezi hlavní faktory, které vedou zákazníky k rozhodnutí pro
automobil značky Hyundai. Hyundai Kona
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má však hodně co nabídnout i z hlediska
užitných a provozních vlastností, komfortu, bezpečnosti, konektivity a potěšení
z jízdy.
Atraktivní proporce jsou prezentovány
na rozvoru náprav 2600 mm v kombinaci
s vnější délkou 4165 mm, šířkou 1800 mm
a výškou 1565 mm. Díky relativně dlouhému rozvoru a široké karoserii, navzdo-

ry kompaktní délce, se designérům podařilo vytvořit v interiéru velkorysý prostor
pro cestující i zavazadla, což dokládají vynikající hodnoty prostoru pro nohy cestujících na předních sedadlech (1054 mm)
i cestujících vzadu (880 mm). S objemem
zavazadlového prostoru 361 litrů je Kona
optimálním vozem i pro víkendové výpravy i delší cestování. V případě potřeby
lze prostor pro náklad zvětšit až na 1143
litrů sklopením opěradel zadních sedadel.
Kona je samozřejmě SUV, určené především do městských ulic. V nich řidiči
ocení snadnou ovladatelnost a agilní charakter tohoto modelu s průměrem otáčení 10,6 m. Zejména ve verzích s pohonem
všech kol se však Kona může směle vydat
i mimo zpevněné cesty. Systém podporuje řidiče ve všech jízdních situacích přenosem až 50 procent točivého momentu
na zadní kola. Vyspělý pohon všech kol
s variabilním rozdělováním točivého
momentu podle aktuální potřeby zvyšuje trakci na sněhu, šotolině a samozřejmě
i na běžných silnicích. Zároveň také optimalizuje chování vozidla při průjezdu

Hyundai
Kona 1.0
T-GDI
Motor
zážehový řadový
tříválec, 998 cm3
Výkon
120 k/6000 ot/min
Točivý moment
172 N.m/1500
až 4000 ot/min
Hmotnost
1298 až 1420 kg
0–100 km/h 12,0 s
Maximální
rychlost 181 km/h
Spotřeba
5,5 až 5,7 l/100 km

Dostatečnou dynamiku nabízí již cenově nejdostupnější Kona 1.0 T-GDI
s výkonem 120 k. Turbodmychadla obou
zážehových motorů jsou vybavena elektronicky řízeným obtokovým ventilem,
který zvyšuje hospodárnost snižováním
ztrát sání, a kromě toho také zrychluje
reakce motoru na pohyby pedálu plynu
a zvyšuje točivý moment v nízkých otáčkách. Šestiotvorové vstřikovače GDI přispívají k čistému spalování vstřikováním
paliva přímo do válců pod nadprůměrně
vysokým tlakem 200 barů.
Ještě hospodárnější provoz umožňují
zcela nové vznětové motory 1.6 CRDi.
Vyspělé jednotky Smartstream jsou
k dispozici ve dvou výkonových verzích
(85 kW/115 k a 100 kW/136 k). Jejich
pozoruhodná kombinovaná spotřeba
paliva sahá od 4,1 do 4,9 l/100 km (podle

nové, přísnější metodiky měření), ale konstruktéři se zaměřili na nízkou spotřebu
paliva a emise především v reálném provozu, a to při zachování vynikající výkonové
charakteristiky.
Vysoké účinnosti motoru bylo dosaženo mimo jiné výrazným snížením tření,
velmi efektivním přeplňováním turbodmychadlem a děleným sacím potrubím.
Konstrukce motoru byla navíc optimalizována použitím lehkých materiálů. Výsledkem je významné snížení hmotnosti
i hlučnosti.
Všechny motory, nabízené pro konvenčně poháněné verze modelu Kona, přitom již dnes splňují novou emisní normu
Euro 6d Temp, platnou až od září 2019,
což představuje spolu se skvělou pětiletou
zárukou Hyundai další výhody pro uživatele.

Při pohledech na Hyundai Kona se nabízí vložení písmena i před
jeho název. I-Kona vypadá opravdu ikonicky

Nahoře: Jedinečný
design a z něj
vyplývající elegantní
vzhled umocňuje
kvalitní interiér
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Hyundai i40

Symbol
úspěchu

Sedany a kombi Hyundai i40
ztělesňují designérský styl
a technické know-how značky
Hyundai, která nabízí nejen
praktický interiér, ale také
komfort, špičkovou bezpečnost
a nejvyšší úroveň standardní
výbavy. Od letošního
podzimu jsou k dispozici
modernizované verze.
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Sedany a kom
bi i40 jsou symbolem
úspěchu nejen pro své
majitele, ale i pro značku
Hyundai už proto, že díky
jejich oblibě jim na českém trhu patří výborná
pozice mezi třemi nejprodávanějšími značkami ve střední třídě. Přitom zřejmě ani nevadí, že model i40 dává na výběr zákazníkům
pouze jeden, za to úsporný motor, dvě různé
převodovky a dva stupně výbavy. Svědčí to
o tom, že uvedené kombinace byly vybrány
z uživatelského hlediska velmi dobře.
Hyundai však neusíná na vavřínech
a od letošního podzimu nabízí modelovou
řadu Hyundai i40 v ještě atraktivnější podobě. Modernizovaný typ i40 dostal do vínku
vylepšený design, nové prvky bezpečnostní
výbavy a modernizované poháněcí ústrojí. Moderní linie ladné a dynamické siluety
osvěžila nejen nová kaskádovitá maska chladiče na přídi, ale také nová 18“ kola z lehké
slitiny (verze s16“ a 17“ koly z lehké slitiny byly
převzaty od předchůdce).
Novinky odhalí rovněž pohled do interiéru. Zákazníci se mohou nyní rozhodovat
mezi čtyřmi barevnými variantami. Kromě černé a béžové tvoří novou paletu barev interiéru červená Merlot a kombinace
šedé a černé. Kompletní čalounění kůží se

dodává ve všech barvách. Čalounění tkaninou může být černé nebo béžové. S barvou
sedadel jsou sladěna na přání dodávaná kontrastní ozdobná obložení ve výplních dveří,
která přispívají k elegantnímu a klidnému
stylu interiéru. V šedo-černém interiéru jsou
kombinovány černé výplně dveří a oranžové ozdobné prvky. Interiér v odstínu červená Merlot disponuje šedým prošíváním
a ozdobnými prvky uprostřed výplní dveří
v odstínu Merlot. Přístrojová deska má navíc
ozdobné obložení s elegantním metalickým
síťovým vzorem, který vylepšuje líbivý vzhled
interiérů v odstínech červená Merlot a šedá.
V oblasti výbav se Hyundai zaměřil na další zvýšení úrovně bezpečnosti
a komfortu. Soubor asistenčních systémů
a prvků aktivní bezpečnosti Hyundai Smart-

Vpravo
nahoře:
Přístrojová
deska je
snadno
přehledná
a ergonomicky
čistá

Sense byl rozšířen o asistenta pro odvrácení
kolize s překážkou vpředu FCA (Forward
Collision-Avoidance Assist). Tato funkce upozorňuje řidiče na nouzové situace
a v případě potřeby autonomně brzdí.
FCA využívá kameru a pracuje ve třech
krocích. Nejprve řidiče upozorní vizuálně
i akusticky, a v závislosti na úrovni rizika
kolize brzdí, nebo využije maximální
brzdnou sílu, aby zabránil kolizi, resp.
minimalizoval škody, je-li kolize neodvratitelná. Systém se aktivuje, pokud zaznamená
vozidlo vpředu, jedoucí rychlostí 10 km/h
nebo vyšší.
Nový Hyundai i40 je důkazem, že i velký

a komfortní automobil může v kombinovaném provozu spotřebovat výrazně méně
než 5 litrů paliva na 100 kilometrů, aniž by
si musel pomáhat nákladnou elektrifikací
poháněcího ústrojí. Pod kapotou pracuje výhradně vznětový čtyřválec 1,6 litru,
vyladěný na nejvyšší výkon 100 kW (136
k) a nabízený ve spojení s šestistupňovou
mechanickou převodovkou, nebo se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou
DCT. Jedná se přitom o zcela nově vyvinutý
turbodiesel Hyundai Smartstream s nejmodernější technikou pro dodatečné čištění výfukových plynů, který s předstihem zaručuje
plnění přísné emisní normy Euro 6d Temp,

Linie modelu i40 v obou provedeních - sedan i kombi
- ctí designovou filozofii značky Hyundai

která vstoupí v platnost až v září 2019.
K maximální hospodárnosti přispívá
mimo jiné systém ISG (Integrated Stop &
Go) společně s pneumatikami s nízkým valivým odporem, optimalizovaným nabíjením
akumulátoru a aktivními žaluziemi za maskou chladiče.
Kombi s nejvyšší výbavou Ultimate je
vybaveno systémem adaptivních tlumičů
ECS na zadní nápravě. Řidič si může přizpůsobit charakteristiku tlumení vlastním požadavkům prostřednictvím voliče jízdních
režimů. Zvolený jízdní režim má vliv také
na činnost posilovače řízení, reakce motoru
a řazení dvouspojkové převodovky DCT.
Model i40 představuje v obou karosářských variantách – sedan, ale zejména jako
kombi – velmi praktický manažerský, ale
i velký rodinný automobil, který dokáže splnit i náročná přání svých uživatelů.

Hyundai
i40 1.6 CRDi
Motor
vznětový řadový
čtyřválec, 1598 cm3
Výkon
136 k/4000 ot/min
Točivý moment
320 N.m/2000
až 2250 ot/min
Hmotnost
1593 až 1780 kg
0–100 km/h
10,8 až 11,7 s
Maximální
rychlost
194 až 197 km/h
Spotřeba
4,3 až 4,7 l/100 km
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ve třech stupních intenzity. K dispozici je
dokonce i elektrické nastavování polohy
sedadel vpředu v deseti směrech, včetně
bederní opěrky. Dva řidiči si navíc mohou
své nastavení uložit do paměti.
Hyundai i30 v karosářské verzi hatchback je na českém trhu k dispozici se
třemi zážehovými a třemi vznětovými
motory. Všechny pohonné jednotky pro modelovou řadu i30 přitom již
nyní, s téměř ročním předstihem, splňují emisní normu Euro 6d Temp, která
bude povinná až od 1. září 2019. Kromě
loni představené zážehové jednotky 1.4
T-GDI jsou zcela nové také vznětové
čtyřválce Smartstream 1,6 litru, nabízené ve třech výkonových stupních:
70 kW (95 k), 85 kW (115 k) a 100 kW
(136 k). Příznivci benzinu mají na výběr čtyřválce 1.4 MPI (73,3 kW/100
k) a 1.4 T-GDI (103 kW/140 k) nebo
tříválec 1.0 T-GDI (88,3 kW/120 k). Standardně se dodávají šestistupňové mechanické převodovky, pro motory 1.4 T-GDI
a 1.6 CRDi (115 a 136 k) je alternativně
k dispozici sedmistupňová dvouspojková převodovka. Hodnoty kombinované
spotřeby paliva sahají od 3,8 do 6,2
l/100 km, samozřejmě podle nových
přísnějších norem.

Hyundai i30

Třetí
generace
bestselleru

První generace modelové
řady i30 byla prvním
významným krokem značky
Hyundai k zásadní změně
své image na evropském trhu.
Třetí generace je důsledným
pokračováním tohoto
procesu.
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Od té doby, co
Hyundai oznámil své zaměření na evropský trh,
dělá všechno pro to, aby
uspokojoval
požadavky evropských zákazníků. V Německu
vybudoval významné technické zázemí
pro výzkum a vývoj, v České republice postavil výrobní závod a nová měřítka zavádí také
v oblasti prodejních a poprodejních služeb.
Toto úsilí nese své plody. Mezi ně patří
i modelová řada i30, která je již více než deset let jedním z pilířů obchodních úspěchů
značky Hyundai na evropském trhu. Už první generace byla po všech stránkách automobilem střiženým podle evropského vkusu,
ale Hyundai důsledně dbá na to, aby s každou modernizací posouval pomyslnou laťku
výš a výš. Platí to i pro aktuální třetí generaci,
která oslavila premiéru na podzim 2017.
Designéři dali hatchbacku i30 do vínku
velmi nadčasový vzhled s čistými plochami
a precizními liniemi. Nezaměnitelný výraz
propůjčuje přídi kaskádovitá maska chladiče
ve spojení s dynamicky tvarovanými světlomety, protaženými do stran. Od podzimu
2018 umocňuje celkové vzezření hatchbacku i30 ještě charismatičtější přední nárazník
karosářské varianty i30 Fastback.

Velkou pozornost věnovali vývojáři aerodynamice. Přívod vzduchu do motorového
prostoru regulují aktivní žaluzie masky chladiče. Otvory na okrajích nárazníku přivádějí
vzduch do podběhů kol, čímž jsou minimalizovány turbulence proudícího vzduchu
v této oblasti. Na ladnou linii střechy plynule navazuje zadní spoiler. Hatchback se tak
může pochlubit výbornou hodnotou součinitele aerodynamického odporu vzduchu cx
= 0,30.
Celkové proporce jsou definovány relativně dlouhým rozvorem a krátkými převisy.
Z toho těží i prostor pro cestující s velkorysou
nabídkou místa vpředu i vzadu. Za zadními
sedadly je k dispozici prostor pro zavazadla
o objemu 395 litrů, který lze postupným
sklopením asymetricky dělených opěradel
zadních sedadel zvětšit až na 1301 litrů.
Uživatelsky přívětivá přístrojová deska
je přehledná a umožňuje snadné a intuitivní ovládání všech funkcí. Ve verzích
vybavených navigačním systémem vyčnívá nad středovou konzolou do prostoru
dominantní 8“ dotykový displej, který slouží
nejen navigačním funkcím, ale také informačnímu a zábavnímu systému, včetně konektivity. Pro maximální komfort mohou
být přední sedadla vyhřívaná a odvětrávaná

Hyundai
i30 1.4 MPI
CVVT
Motor
zážehový řadový
čtyřválec, 1368 cm3
Výkon
100 k/6000 ot/min
Točivý moment
134 N.m/4000 ot/
min
Hmotnost
1260 až 1407 kg
0–100 km/h
12,6 s
Maximální
rychlost
183 km/h
Spotřeba
6,2 l/100 km

Hyundai i30 je základem dnes už početné modelové
řady, která uspokojí i ty nejnáročnější

Vlevo: Model i30 má praktický variabilní
zavazadlový prostor Dole: V nabídce jsou
výkonné a hospodárné motory
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Hyundai i30 Kombi

Rodinný typ

– nová definice kombi
Elegantní a všestranný Hyundai i30 kombi, rodák z Nošovic, je
díky mimořádné prostornosti, skvělému komfortu a příkladné
bezpečnosti ideálním rodinným automobilem.

P

Přestože se stále
více zákazníků na současném trhu přiklání k automobilům kategorie SUV,
zachovává si klasické kombi
velkou popularitu. V porovnání s SUV stejné kategorie nabízí totiž „obyčejné“ kombi
velmi často více vnitřního prostoru pro
cestující i zavazadla, lepší jízdní vlastnosti,
a tím i aktivní bezpečnost, určitě hospo-
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dárnější provoz a v neposlední řadě větší
dávku radosti z jízdy. A to jsou argumenty, na které naštěstí slyší stále velký počet
řidičů.
Mezi nejatraktivnější kombi na českém trhu patří bezesporu Hyundai i30
kombi. Model, který Hyundai vyrábí
u nás v Nošovicích, reprezentuje třetí
generaci úspěšné modelové řady i30
a po svém uvedení na trh v létě 2017 již

nasbíral celou řadu prestižních ocenění.
Například elegantní a zároveň mimořádně funkční design ocenily poroty hned
dvou globálních designérských soutěží:
iF Design Award a Red Dot Award. Bezpečnost, která je pro rodinný automobil
prioritou číslo jedna, důkladně prověřila nezávislá organizace Euro NCAP, jež
udělila modelu i30 na základě výborných
výsledků přísných testů nejvyšší pětihvězdičkové ocenění.
To však nejsou jediné silné stránky
modelu i30 kombi. Nejprostornější karosářská verze modelové řady i30 nabízí
velkorysý prostor cestujícím na sedadlech vpředu i vzadu a navrch přidává jeden z největších zavazadlových prostorů
ve svém segmentu, který je snadno přístupný velmi širokým výklopným víkem
s velmi nízko nad zemí umístěným prahem zavazadlového prostoru.
V pětimístné konfiguraci interiéru
lze za zadní sedadla naložit 602 litrů zavazadel. Po sklopení opěradel zadních
sedadel a využití celé výšky interiéru

Nahoře: Ladné
linie kombi,
příjemný
interiér, velký
a variabilní
prostor pro
zavazadla

Nadčasový design, ohromující přepravní
prostor, perfektní výbava
až po strop vznikne zavazadlový prostor
o objemu 1650 litrů. Opěradla zadních
sedadel jsou samozřejmě asymetricky
dělená, takže lze uspořádání interiéru
variabilně měnit podle počtu cestujících
a množství přepravovaného nákladu.
Po sklopení středové loketní opěrky
je přístupný otvor pro přepravu lyží
nebo jiných dlouhých předmětů
při zachování čtyř míst v interiéru.
Velmi praktické jsou také nabízené podélné kolejnice po stranách podlahy, které umožňují pomocí doplňkových fixačních prvků bezpečně zajistit a přehledně
uspořádat přepravované předměty.
V oblasti bezpečnosti sází Hyundai nejen na účinnou ochranu cestujících při nehodě, ale především také na
rozsáhlý soubor asistenčních systémů

Hyundai SmartSense, jejichž účelem je
nehodám aktivně předcházet.
Již ve standardní výbavě jsou proto zahrnuty mimo jiné funkce FCA
a FCW (autonomní nouzové brzdění,
včetně upozornění na nebezpečí kolize s překážkou vpředu), asistent pro
jízdu v jízdním pruhu LKA, asistent
pro sledování pozornosti řidiče DAW
a asistent pro rozjezd do kopce HAC.
Na přání je k dispozici například asistent pro sledování slepého úhlu BCW,
asistent pro rozpoznávání dopravních
značek ISLW, adaptivní tempomat
SCC s funkcí Stop & Go pro komfortní
a bezpečné popojíždění v dopravních
kolonách, funkce RCCW upozorňující na vozidla přijíždějící vzadu ze stran
při couvání, rozšíření systému FCA

o detekci chodců a asistent dálkových
světel HBA.
Hyundai i30 kombi nezapře své evropské geny ani svými jízdními vlastnostmi. Inženýři evropského výzkumného a vývojového centra Hyundai
optimalizovali nastavení podvozku
během důkladných testovacích jízd
na legendární Severní smyčce Nürburgringu. Zákazníci mají na výběr tři
zážehové a dva vznětové motory, které
jsou standardně kombinovány s šestistupňovou mechanickou převodovkou.
Jednotky 1.4 T-GDI (140 k) a 1.6 CRDi
(115 a 136 k) lze alternativně kombinovat se sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou DCT. Ve všech případech
je hnací síla přenášena na přední kola.
Hodnoty spotřeby paliva v kombinovaném cyklu sahají od 4,0 do 6,2 l/100 km,
čímž je zaručena maximální provozní
hospodárnost. K vynikajícímu poměru
cena/výkon přispívá v neposlední řadě
pětiletá záruka bez omezení ujetých kilometrů.

Hyundai
i30 kombi
1.4 MPI CVVT
Motor
zážehový řadový
čtyřválec, 1368 cm3
Výkon
100 k/6000 ot./min
Točivý moment
134 N.m/4000
ot./min
Hmotnost
1285 až 1439 kg
0–100 km/h 12,9 s
Maximální
rychlost 183 km/h
Spotřeba
6,2 l/100 km
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Charismatický
elegán

Mezi nejvýznamnější novinky roku 2018
na českém automobilovém trhu se zařadil zcela
nový Hyundai i30 Fastback, u něhož hraje hlavní
roli design, který přináší do segmentu nižší střední
třídy jedinečnou koncepci pětidveřového „kupé“.

T

Tým designérů značky Hyundai se
v novém modelu i30 Fastback podařilo zkombinovat
ducha legendárních automobilů kategorie „Gran turismo“ z 50. a 60. let s moderním a sportovním životním
stylem. Výsledkem je pozoruhodný, elegantní vůz
s nadčasovým designem, pro který se díky sportovně laděnému řešení
se splývavou zádí, se stále víc používá označení pětidveřové kupé.
Zákazník však s modelem i30 Fastback získá bezpochyby mimořádně atraktivní automobil, který přitahuje pohledy kolemjdoucích jako
sportovní kupé, ale zároveň nabízí velkorysý vnitřní prostor a variabilitu

praktického liftbacku. Přídi dominuje charakteristická kaskádovitá maska chladiče. Ta je v nové interpretaci pro verzi Fastback nižší
a širší, aby společně s ještě preciznějšími tvary směrovala pozornost
ke kapotě. Kromě světlometů s tmavými vnitřními plochami a pod
nimi umístěných diod LED pro denní svícení zvýrazňuje tvář vozu
také spodní horizontální otvor pro přívod vzduchu, na který navazuje přední spoiler.
Při pohledu z profilu okamžitě zaujme elegantní silueta s nízkým
obloukem střechy a velkoryse klenutým tvarem zadního spoileru,
který je integrován do zadního výklopného víka a pokračuje až k zadním skupinovým svítilnám. Fastback je v porovnání s hatchbackem
o 30 mm nižší, což ještě více umocňuje dynamické proporce.
Hyundai i30 Fastback se od svého o 115 mm kratšího sourozence odlišuje i v dalších ohledech. Rozvor náprav zůstal zachován, ale
sportovně laděnému designu odpovídá optimalizované nastavení podvozku. Světlá výška karosářské verze Fastback byla snížena
o 5 mm a tuhost odpružení se zvýšila o 15 %. Inženýři přitom úzkostlivě dbali na to, aby zvýšením jízdní dynamiky nebyla dotčena
vysoká úroveň komfortu.
Sportovnímu charakteru modelu i30 Fastback je přizpůsobena
také nabídka motorů, která na českém trhu postrádá nejméně výkonné zážehové a vznětové jednotky hatchbacku. Pro příznivce benzinu
jsou připraveny přeplňované motory T-GDI s přímým vstřikováním.
Tříválec 1,0 litru je vyladěn na nejvyšší výkon 120 k, čtyřválec 1,4 litru
poskytuje nejvyšší výkon 140 k. Oba motory se vyznačují velmi příznivým průběhem točivého momentu, jehož křivka vrcholí již při 1500
otáčkách za minutu. Maximální točivý moment 172 N.m jednotky
1.0 T-GDI je k dispozici až do 4000 otáček za minutu, u výkonnější
„čtrnáctistovky“ točivý moment neklesá pod maximální hodnotu

Aerodynamická příď, nádherné tvarování, co chtít víc

Elegantní linie pětidveřového kupé v sobě spojují dravost s prostorností interiéru
242 N.m až do 3200 otáček za minutu. Hyundai i30 Fastback
1.4 T-GDI s šestistupňovou mechanickou převodovkou zrychlí
z 0 na 100 km/h za 9,1 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 210
km/h.
Nabídku motorů doplňuje nově vyvinutý turbodiesel
1.6 CRDi s nejvyšším výkonem 136 k a maximálním točivým
momentem 280 N.m od 1500 do 3000 otáček za minutu. Verze
se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT, která
se na přání dodává také pro 1.4 T-GDI, se může pochlubit maximem točivého momentu 320 N.m, dostupným v rozsahu od 2000
do 2250 otáček za minutu. Všechny motory jsou vybaveny systémem ISG pro ještě hospodárnější provoz. Hodnoty kombinované
spotřeby paliva jsou v závislosti na verzi 4,1 až 5,9 l/100 km.
Stejně jako ostatní členové modelové řady i30 nabízí i karosářská verze Fastback nejmodernější prvky aktivní bezpečnosti.
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné asistenta pro odvrácení
kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision-Avoidance
Assist), upozorňování na únavu řidiče DAW (Driver Attention Warning) a asistenta pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane
Keeping Assist). Na přání jsou k dispozici například světlomety
LED nebo soubor rozšířených asistenčních funkcí od sledování
slepého úhlu BCW až po upozorňování na vozidla přijíždějící vzadu ze stran při couvání (RCCW), a samozřejmě pětiletou záruku.
Pro sportovně orientované zákazníky bude od konce roku
2018 zajímavou nabídkou nová výbavová linie N Line. Její
vizuální přitažlivost zvyšují vnější a vnitřní stylistické prvky, převzaté z modelu i30 N. Ostřejší charakter dodává této verzi také
optimalizované nastavení odpružení, brzdové soustavy a reakcí
motoru.

Nahoře: Zadní
část karoserie
připomíná
sportovní kupé
Vpravo:
Pracoviště
řidiče je
naprosto
přehledné

Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI
Motor zážehový řadový tříválec, 1356 cm , Výkon 140 k/6000 ot./min, Točivý moment 252 N.m/1500 až 3200 ot./min, Hmotnost 1317
až 1460 kg, 0–100 km/h 9,1 s, Maximální rychlost 210 km/h, Spotřeba 5,7 až 5,9 l/100 km
3
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Nahoře: Z každého
pohledu nabízí i30 N
ryzí sportovní styl

Hyundai i30 N

Opravdový vlk
v rouše beránčím

S třetí generací modelové řady i30 se Hyundai cítí již tak pevný a jistý
v kramflecích, že připravil i vysloveně sportovní verzi, nazvanou i30 N. Jejím
krédem nejsou jen ohromující výkonové parametry, nýbrž neměřitelné potěšení
ze sportovní jízdy.

H

Hyundai i30 N je
prvním členem řady vysokovýkonných
modelů,
označovaných písmenem N,
které je současně značkou.
Automobily N vznikly v Namyangu, globálním výzkumném a vývojovém středisku
společnosti Hyundai Motor v Koreji, a přivedeny k dokonalosti byly na Nürburgrin-
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gu, jednom z nejnáročnějších závodních
okruhů na světě, u něhož sídlí zkušební
centrum Hyundai. Logo N bylo navrženo
tak, aby symbolizovalo hbitost v sledu zatáček a v šikanách, v nichž jsou modely N
důkladně testovány.
V konstrukci modelů N se také zrcadlí
zkušenosti a úspěchy, které oddělení Hyundai Motorsport získává od roku 2014

ve vrcholných automobilových soutěžích
WRC a na závodních okruzích.
„Hyundai i30 N byl vyvinut výhradně
pro maximální potěšení z jízdy, které si mohou naši zákazníci užívat ve vysokovýkonném voze za dostupnou cenu,“ říká Albert
Biermann, výkonný viceprezident divize
pro vývoj vysokovýkonných vozů. „Vysokovýkonné modely N zvyšují atraktivitu
naší značky. Naše emocionální produkty
uspokojují potřeby řidičů, kteří chtějí mít
úsměv na tváři při řízení svého vozu na silnici plné zatáček a při poslechu zvuku motoru. Proto měříme vysoké výkony v počtu tepů za minutu místo pouhých otáček
za minutu.“
Vývojáři se u modelu i30 N zaměřili
na tři nejdůležitější pilíře, které přinášejí
maximální potěšení z jízdy, a to: chování
vozu v zatáčkách, výkony na závodním
okruhu a charakter sportovního vozu v každodenním provozu. Celkově decentní
a vkusný design s kaskádovitou maskou
chladiče Hyundai na přídi, agresivními
nárazníky vpředu i vzadu a novým zadním

Hyundai i30 N zbořil zažité konvence a hned po vstupu na trh byl dokonce
lépe hodnocen než etablovaní rivalové
spoilerem zahrnuje všechny aspekty skutečného vysokovýkonného vozu.
Hyundai i30 N miluje zatáčky a řidiči
v nich poskytuje maximální trakci, stejně
jako preciznost a citlivost řízení. Výkonný přeplňovaný motor 2,0 litru poskytuje
nejvyšší výkon až 275 k a točivý moment
353 N.m (378 N.m s funkcí přechodného
zvýšení plnicího tlaku) a nabízí bezprostřední reakce na sešlápnutí pedálu plynu.
Hnací síla je přenášena na přední kola
prostřednictvím šestistupňové mechanické převodovky. Navíc je možné měnit
zvuk výfukové soustavy od pohodového
při jízdě ve městě, po vysloveně sportovní
na okruhu.
Maximální adhezi zaručují modelu
i30 N sportovní pneumatiky Michelin
(pro 18“ kola) nebo Pirelli (pro 19“ kola)
ve specifikaci pro vozy Hyundai N. Hře-

benové řízení s elektrickým posilovačem,
uloženým na hřebenové tyči, je velmi
strmé a nabízí skvělou preciznost ovládání. Elektronicky řízené tlumiče ECS
(Electronic Controlled Suspension) minimalizují nežádoucí naklánění velmi
tuhé karoserie. Řidič si může nastavit
jejich charakteristiku pro každodenní
komfortní cestování, nebo pro sportovní
jízdu na závodním okruhu.
Optimalizovaná aerodynamika modelu Hyundai i30 N snižuje vztlakové
síly a zachovává potřebný kontakt kol
s vozovkou v situacích, v nichž je zapotřebí maximální trakce. Diferenciál N
Corner Carving zvyšuje adhezi a přenáší
maximální výkon na vozovku. Fanoušci
skutečně sportovní jízdy si mohou kompletně vypnout elektronicky řízený stabilizační systém ESC (Electronic Stability

Hyundai
i30 N
Performance

Control). Exkluzivně vyvinutá sportovní
sedadla N poskytují řidiči a spolujezdci vpředu maximální komfort, stabilitu
a boční oporu těla ve všech jízdních situacích.
Řidič si navíc může být jistý, že jeho vůz
i30 N absolvuje i celodenní jízdu na závodním okruhu bez úhony. Hyundai i30 N totiž absolvoval v rámci testů odolnosti a spolehlivosti 10 000 km na známé Severní
smyčce Nürburgringu. Vůz se také dvakrát
zúčastnil nejnáročnějšího vytrvalostního
testu na světě, závodu 24 h ADAC na Nürburgringu. Motor a jeho komponenty byly
v roce 2016 testovány v rámci optimalizace celkového vozidla, aby byla v roce 2017
zajištěna nejen naprostá připravenost pro
závodní nasazení. Hyundai i30 N je opravdovým divočákem, v rouše dopravního
prostředku pro každý den.

Motor
zážehový řadový
čtyřválec, 1998 cm3
Výkon
275 k/6000 ot/min
Točivý moment
353 N.m/1450 až
4700 ot/min
(krátkodobě:
378 N.m/1750 až
4200 ot/min)
Hmotnost
1504 kg
0–100 km/h 6,1 s
Maximální
rychlost 250 km/h
Spotřeba
7,8 l/100 km
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Fastback i30 N v sobě spojuje enormní výkony, radost
z ostré jízdy i možnost praktického využívání
v každodenním provozu.
sportovními pneumatikami Pirelli P-Zero ve specifikaci pro
vozy Hyundai N. Standardní verze se dodává s 18“ koly a pneumatikami Michelin.
Přímo nad tlačítkem N na pravé straně volantu může řidič
stisknout tlačítko systému vyrovnávání otáček, který přidáváním meziplynu usnadňuje řazení nižších převodových stupňů.
Zvýšení otáček motoru během řazení nižšího převodového
stupně na úroveň otáček v převodovce zabrání změnám v průběhu točivého momentu.
Nezávislé zavěšení všech kol je doplněno elektronicky řízenými tlumiči ECS (Electronic Controlled Suspension). Elektromagneticky ovládaný ventil v tlumičích upravuje tlumicí
sílu v závislosti na požadovaném chování vozu při průjezdu
zatáčkou, zrychlování a zpomalování. Výsledkem je ještě lepší
jízdní komfort, ovladatelnost i celková stabilita vozidla, zejména na závodním okruhu.
U vysokovýkonného automobilu hraje klíčovou roli dobré ovládání a vysoká účinnost brzdové soustavy. Hyundai
i30 Fastback N je proto vybaven velkými brzdovými kotouči
s vnitřním chlazením a plovoucími brzdovými třmeny s osobitým červeným designem N a optimalizovaným chlazením.

Hyundai i30
Fastback N

Dravec

elegantních tvarů

Hyundai i30
Fastback N
Performance
Motor zážehový řadový
čtyřválec, 1998 cm3
Výkon 275 k/6000 ot./min
Točivý moment
353 N.m/1450 až 4700 ot./min
(krátkodobě: 378 N.m/1750
až 4200 ot./min)
Hmotnost 1516 až 1595 kg
0–100 km/h 6,1 s
Maximální rychlost
250 km/h
Spotřeba 7,8 l/100 km

Ostré modely N se líbí a dobře prodávají, proto Hyundai rozšiřuje jejich nabídku.
Od prosince 2018 přibude k mimořádně úspěšnému hatchbacku i30 N neméně
atraktivní i30 Fastback N, který kombinuje sportovní techniku s elegancí
a praktičností karosářské verze Fastback.
Nahoře: Na vlka
v rouše beránčím
upozorňují červené
linky podél dolní linie
obou nárazníků, velké
N na masce chladiče
vpředu a dvojice
mohutnějších koncovek
výfuku vzadu.
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Nov ý Hyundai i30 Fastback N
přichází po velkém úspěchu pětidveřového
hatchbacku i30 N, jenž byl uveden na trh v létě
2017 a ihned způsobil pozdvižení. Není tedy divu,
že překonává původní prodejní plány. Jen v první
polovině roku 2018 musel být výrobní plán hned ztrojnásoben,
aby uspokojil enormní poptávku. V Německu trvalo pouhých
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48 hodin, než si zákazníci rozebrali všech 100 vozů speciální
edice First Edition a odbyt vozů N úspěšně pokračuje.
„Hyundai zřejmě způsobí další silné zemětřesení na trhu se
zcela novým modelem i30 Fastback N. První opravdu ostré
pětidveřové kupé v segmentu kompaktních vozů je připraveno pro závodní okruhy,“ říká Andreas-Christoph Hofmann,
viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt. „Druhý model v naší evropské
řadě N potvrzuje naši schopnost uvádět na trh emocionální
produkty, které od nás nikdo nečekal.“
Hyundai vyvíjí vozy řady N podle stejné filozofie jako své
závodní vozy, což je skvělý příslib pro zákazníky. Značka N
totiž od svého založení v roce 2015 podává výkony na nejvyšší úrovni, což dokládají její úspěchy v závodech VLN
na Nürburgringu, TCR International Series, Pirelli World
Challenge i ve vyčerpávajícím vytrvalostním 24h závodě
na Nürburgringu.
Ostrý Fastback je rozpoznatelný na první pohled podle
jedinečných sportovních stylistických prvků, mezi něž patří přední nárazník z hatchbacku i30 N, zadní spoiler s leskle
černým ozdobným prvkem, jedinečný zadní nárazník včetně
trojúhelníkového zadního mlhového světlometu, velká kola
z lehké slitiny a boční prahy N. Tep řidiče zrychlí samozřejmě také motor o nejvyšším výkonu 250 k ve standardní verzi,

resp. 275 k s paketem Performance, který se v případě hatchbacku dodává na přání, za velmi výhodných 20 000 Kč (ceny
pro Fastback nebyly dosud stanoveny).
Zcela nový i30 Fastback N v sobě skvělým způsobem
snoubí sportovní výkony pro jízdu na závodním okruhu
s praktičností rodinného vozu, i dopravního prostředku pro
každodenní cestování po městě.
Nejmodernější vysokovýkonné systémy jsou efektivně
kombinovány tak, aby byla zajištěna plynulá jízda s pocitem
naprosté kontroly. Řidič může speciálními tlačítky na volantu individuálně měnit celkové nastavení vozidla prostřednictvím systému N Grin Control s pěti různými jízdními
režimy: Eco, Normal, Sport, N a N Custom.
Pro opravdové fanoušky sportovních vozů je určen i30
Fastback N s paketem Performance. Tato verze je vybavena
elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem „N Corner Carving Differential“ (e-LSD), který zaručuje výjimečnou trakci. Systém kromě zvyšování rychlosti při průjezdu
zatáčkou také ve specifických podmínkách minimalizuje
prokluz kol a sklon k nedotáčivosti. Výfuková soustava s variabilní klapkou, další součást paketu Performance, umožňuje
řidiči vybrat si různé zvuky výfuku v závislosti na jízdním
režimu. Silnější zvuk ještě více zvyšuje emocionalitu zážitků z jízdy. Paket Performance zahrnuje rovněž 19“ kola se

Nahoře: Ostrý
charakter modelu i30
N Fastback zvýrazňují
mnohé detaily v
interiéru, ale také
snížená světlá výška či
elegantní litá kola.
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Vlevo i vpravo:
Při pohledu
zepředu i zezadu
je Hyundai i20
nepřehlédnutelný
a jeho interiér
je nečekaně
prostorný. Co
chtít víc.

Nov ý Hyundai i20

Ještě více zdokonalený
nejdospělejší rodinný vůz
Zatímco ostrý soutěžní vůz Hyundai i20 WRC úspěšně bojuje
svou rychlostí ve světových rallye o mistrovské body, nová „civilní“
verze si získává srdce zákazníků svěžím designem, spolehlivostí
a mimořádnou úrovní komfortu a bezpečnosti.

V polovině roku 2018 představil
Hyundai modernizovanou modelovou řadu i20.
Letošní inovační kúra jeho zástupce v populárním segmentu B pojal mnohem velkoryseji
a důsledněji, než bývá u tzv. faceliftů obvyklé.
Tuzemskou nabídku tvoří oblíbený pětidveřový hatchback i20
ve třech výbavových verzích – Family, Family+ a Style. Vzhled
jednoho z nejprodávanějších modelů Hyundai v Evropě osvěžila ještě dynamičtější příď s kaskádovitou maskou chladiče a optimalizovaná záď, která má stejně jako příď nový nárazník, nově
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tvarované zadní výklopné víko, nesoucí nyní také registrační
značku, a navíc i nově řešené zadní sdružené svítilny. Rostoucím požadavkům zákazníků na individualizaci vozidla vychází
vstříc možnost objednání vozidla s barevně odlišenou střechou
a rozšířená paleta barev karoserie s novými odstíny. Atraktivitu
pětidveřové verze i20 zvyšují nová 15“ a 16“ kola z lehké slitiny.
V podobném duchu se nesou také změny v interiéru, který si
zachovává sofistikovaný design s přehledným a ergonomickým
uspořádáním všech zobrazovacích a ovládacích prvků. Také
interiér svého vozu i20 si mohou zákazníci nakonfigurovat
v různých barevných kombinacích. Ještě osobitější styl dodávají vnitřnímu prostoru varianty interiérů Red Point a Blue Point
s červenými nebo modrými ozdobnými prvky, které doplňují
dosavadní verze v odstínech černá a šedomodrá. Vnitřní design
tím ještě více umocňuje dynamický a mladistvý charakter modelu i20.
Stejně jako předchůdce boduje také nový Hyundai i20 mimořádně prostorným interiérem a velkorysým zavazadlovým
prostorem, jehož objem činí v základní konfiguraci se vzpřímenými zadními opěradly velice slušných 326 litrů.
Kromě designérů se na modernizaci modelové řady Hyundai i20 významně podíleli také inženýři, kteří se zaměřili především na ústrojí pohonu, konektivitu, komfort a bezpečnost.
K příjemnému cestování tak přispívají mimo jiné nové informační a zábavní systémy, zahrnující také vyspělé funkce v oblasti konektivity. Řidič si tak může propojit chytrý telefon se
svým vozem a pomocí systémů Apple CarPlay a Android Auto
využívat, a ovládat aplikace chytrého telefonu přímo na displeji
vozidla. Na vrcholu nabídky stojí informační a zábavní systém

Hyundai i20 disponuje prakticky vším, co se dá od vozu této kategorie očekávat, nabízí
moderní design, prostorný interiér i komfortní výbavu.
se sedmipalcovým displejem, který integruje veškeré navigační
a multimediální funkce i konektivitu a podporuje již zmíněné
systémy Apple CarPlay a Android Auto, jakož i služby LIVE
Services. Nový i20 je k dispozici se vstupem USB včetně funkce nabíjení, aby si cestující mohli za jízdy dobíjet svá přenosná
zařízení.
Na rozdíl od svých soutěžních sourozenců je „civilní verze“
modelu Hyundai i20 opatřena výhradně pohonem předních
kol. Zdrojem hnací síly jsou pouze zážehové motory ve čtyřech
výkonových alternativách, od 55 kW (75 k) do 88 kW (120 k),
které se vyznačují nejen výbornými výkonovými charakteristikami, ale také kultivovaným během a v neposlední řadě i příkladnou hospodárností a ohleduplností vůči životnímu prostředí. Kompletní řada tří zážehových motorů pro modernizované
modely i20 totiž splňuje emisní normu Euro 6d-Temp. Naprostou novinkou v nabídce je, na přání dodávaná, sedmistupňová
dvouspojková převodovka 7DCT s automatickým řazením, pro
obě výkonové varianty motoru 1.0 T-GDI (74 kW a 88 kW).
Automobily značky Hyundai pravidelně dosahují vynikajících výsledků v nezávislých testech bezpečnosti Euro NCAP.
Důsledné zaměření na bezpečnost potvrzuje také nový Hyundai i20, jehož výbava byla v rámci modernizace rozšířena
o nejmodernější prvky aktivní bezpečnosti a asistenční systémy

Hyundai i20
1.25 DOHC
D-CVVT 16V
Motor
zážehový řadový
čtyřválec, 1248 cm3
Výkon
75 k/6000 ot./min
Točivý moment
120,7 N.m/4000 ot./min
Hmotnost
1055 až 1233 kg
0–100 km/h
13,6 s
Maximální
rychlost
170 km/h
Spotřeba
5,6 l/100 km

Hyundai SmartSense. Mezi ně patří asistenti pro jízdu v jízdním
pruhu LDWS (Lane Departure Warning System) a LKA (Lane
Keeping Assist), asistent pro odvrácení kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) v městském
provozu i mimo město, asistent pro rozpoznávání únavy řidiče
DAW (Driver Attention Warning) a asistent dálkových světel
HBA (High Beam Assist).
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H y u n da i i 10

Hyundai i10

Obdivuhodný

Nahoře: V interiéru
je nejen dostatek
prostoru pro
cestující, ale také
variabilní prostor pro
přepravované věci.

nejen svou velikostí
Základem nabídky automobilky Hyundai
je model i10, který toho navzdory svým
kompaktním vnějším rozměrům a velice
příznivé ceně umí nabídnout více než dost.

P

pokud hledáte vůz, se kterým
se vám bude dobře jezdit po městě, případně
pokud chcete získat své nové, ale plnohodnotné auto za velmi zajímavou cenu, nebo sháníte
druhé auto do rodiny, Hyundai Vám může nabídnout model střižený přímo na míru. Konkrétně hatchback
i10, který se v současné generaci objevil na trhu v roce 2013, ale
díky každoročním inovacím představuje stále naprosto moderní model.
Hyundai i10 je svými vnějšími rozměry přímo předurčen pro
pohyb po městě. Kompaktní karoserie je dlouhá 3665 mm, široká 1660 mm, ale na poměry této kategorie zároveň také příjemně vysoká (1500 mm). To v praxi znamená jediné. Konstruktéři
mohli navrhnout vyšší posaz a tím získat více prostoru pro posádku nejen v oblasti hlavy, ale také v podélném směru. Jestliže
patříte vzrůstem k vyšším osobám, hned na úvod tu tedy máme
jeden pádný argument, hovořící pro toto sympatické autíčko.
Hyundai i10 je vůz pro zákazníky, kteří hledají dobře vybavený malý vůz za velmi zajímavou cenu (od 249 990 Kč) a podle
toho interiér také vypadá. Je navržen především tak, aby byl jednoduchý, odolný a praktický. Najdete zde mnoho praktických
a už na pohled zajímavých prvků. Z hlediska uživatelů je důležitý prostor nad hlavou, o kterém jsme se už zmínili, stejně jako
hodně místa v podélném směru. S modelem i10 se Vám bude
snadno manévrovat a parkování proto není žádný problém.
Co se týká praktičnosti, najdete v modelu i10 řadu různých
přihrádek a odkládacích prostorů. Zadní sedák se dá překlopit
vpřed a díky tomu se opěradla mohou sklopit poměrně nízko.
V zavazadlovém prostoru se můžete těšit na objem 252 litrů
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Nahoře: Hyundai
i10 je atraktivní,
sportovní
a sebejistý.
Stejně jako Vy.

v základním uspořádání, respektive 1046 litrů po sklopení
zadních opěradel, což jsou hodnoty běžné u vozů o kategorii
vyšší. V praxi vás Hyundai i10 určitě překvapí tím, kolik toho
je schopen odvézt.
Hyundai nabízí model i10 s dvěma benzinovými motory
– zážehovým řadovým tříválcem o objemu 988 cm 3, který
disponuje výkonem 66 k (48,5 kW) a hodnotou točivého
momentu 95,2 Nm. Pro zájemce o výkonnějším motor je
připravena dvanáctistovka o výkonu 87 k (64 kW) a 120

Nm. Jízdní výkony jsou u i10 v její kategorii nadprůměrné,
když s litrovým motorem zrychlí z nuly na 100 km/h za
14,7 s a dosáhne maximální rychlosti 156 km/h, ale nezapomínejme, k čemu přesně je tento model určen především, takže pro pohyb po městě bohatě postačí i tyto parametry. Výkonnější motor 1.2 l už umí s autem lépe zahýbat,
takže zrychlí o 2,6 s na 100 km/h dříve (za 12,1 s) a dokáže
uhánět až 175 km/h.
Obě motorové verze jsou standardně doplněny pětistupňovou, velmi přesně řadící manuální převodovku, což
je pro převažující městský a příměstský provoz optimální.
V nabídce je také čtyřstupňový automat, což jistě potěší
nejen ženskou část řidičské populace. Komfort řazení je
vyvážen lehce horšími dynamickými vlastnostmi, v podobě pomalejšího zrychlení a nižší největší rychlosti, ale to
u uživatelů určitě vyváží snadná obsluha, takže jim to nebude vadit.
Uživatelsky příjemnou stránkou jízdy s Hyundai i10
bude jistě spotřeba, která podle reálných hodnot nové metodiky měření dosahuje v kombinovaném provozu u litrové
motorizace 5,1 l/100 km, s automatem pak 5,6 l/100 km
a u výkonnější dvanáctistovky 5,5, resp. 6,2 l (s automa-

Největší vnitřní prostor ve své třídě
a barevné provedení interiéru činí
i10 ještě působivější.

tem) na 100 km. V běžném provozu se tříválec snadno
spokojí i s jen 5 l/100 km, a ani pokud poženete i10 naplno
po dálnici, nemusíte se obávat o účty za palivo. Přesto mu
z hlediska komfortu jízdy i spotřeby asi nejlépe svědčí přirozenější městské a příměstské prostředí.
Jízdní dojmy jsou u tohoto modelu velmi příznivé. Již
po zasednutí zaujme, u tak relativně malého automobilu,
příjemné tvarování předních sedadel a po spuštění motoru,
na tak malý vůz, také velmi dobré odhlučnění interiéru. To
se projevuje i na silnicích s horším povrchem, i když samozřejmě klasické díry českých silnic nemá, zejména podvozek v oblibě. Hyundai i10 se nezalekne ani dálničního provozu, kdy při 130 km/h motor pracuje v oblasti za čtyřmi
tisíci otáček. Co je ale zajímavé, že i přes poměrně vysoké
otáčky při rychlejším dálničním cestování, nevládne v interiéru nikterak zásadně nepříjemný hluk. Motor samotný
je skvěle odhlučněn, stejně jako podvozek.
Dalším důkazem jeho městského zaměření je velmi
účinný posilovač. Ano, zážitek ze sportovního vozu vám
nedopřeje, jenže na to najdeme u Hyundai jiné modely.
Zde je opět důležitá skutečnost, že při městském cestování,
a hlavně při parkování se nemusíte tolik namáhat. Komfort
a cestování zlepšuje také bohatá standardní výbava, ve které nechybí už od základního provedení např. manuální
klimatizace, palubní počítač, centrální zamykání a řada
dalších vymožeností, dodávaných u konkurenčních modelů za příplatky. Významným uživatelským bonusem je
i u modelu i10 pětiletá záruka bez omezení počtu ujetých
kilometrů.

Hyundai
i10 1.0 D-CVVT
Motor zážehový řadový tříválec,
998 cm3
Výkon 66 k/5500 ot./minin
Točivý moment
95,2 Nm./3500 ot./min
Hmotnost 1008 až 1089 kg
0–100 km/h 14,7 s
Maximální rychlost 156 km/h
Spotřeba 5,1 l/100 km
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H y u n da i H 3 5 0 a H y u n da i H - 1
Vlevo:
Hyundai H 350 je
v nabídce také
jako zajímavý
a praktický
podvozek
s robustní
platformou
pro různorodé
nástavby.

Hyundai H350 a Hyundai H -1

Lehké užitkové automobily
Nabídka vozů Hyundai obsahuje také dvojici praktických modelů z kategorie lehkých užitkových automobilů, a to
modely H350 a H-1. Přestože tyto modely směřují mezi u nás etablované vozy evropských značek, nacházejí díky
svým, pro značku Hyundai charakteristickými vlastnostmi a kvalitou své zákazníky a zájem o ně roste.

Hyundai H350

K

Koncem roku 2014 byla
představena i u nás zcela nová velká dodávka s označením H350. Značka Hyundai vyvinula tento vůz speciálně pro evropský
trh s cílem narušit hegemonii do té doby zavedené
konkurenci modelům Ford Transit, Fiat Ducato
a dalším. Na vývoji H350 si proto dala hodně záležet. Testovací exempláře najely během různých
zkoušek miliony kilometrů, než byl projekt H350
prohlášen za dokončený. Samozřejmostí byly také
nejrůznější testy odolnosti.
Hyundai H350 se nabízí ve třech základních variantách. Klasikou je skříňová dodávka, pořídit si
ale můžete také mikrobus nebo valník, respektive
podvozek, který lze osadit nejrůznějšími nástavbami. Mimochodem, osobní, resp. velký mikrobus pojme až patnáct cestujících. Skříňová verze
je nabízena ve dvou variantách. Kratší, s celkovou
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délkou 5,5 m, ale zájemci si mohou pořídit také
vůz o více než půl metru větší. Menší varianta pak
zvládne odvézt náklad těžký téměř 1,4 tuny, delší
provedení je na tom zhruba o sto kilogramů hůře,
aby mohl být dodržen limit celkové hmotnosti
do 3,5 tuny. Obě varianty navíc zvládnou táhnout
přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny.
Při vývoji modelu H350 využil Huyndai údajně
zkušenosti s osobních automobilů. V praxi je to
znát, a to hned z několika pohledů. Především tato
dodávka vypadá skutečně velmi dobře. Svou roli
v tomto ohledu určitě hraje výrazná maska, nebo
světla s diodami denního svícení. Design je ale také
funkční. H350 má totiž na poměry užitkových automobilů velmi dobrou aerodynamiku. Součinitel
odporu vzduchu Cx, je pouze 0,37.
Pohon zadních kol obstarávají dvě výkonové varianty přeplňovaného naftového čtyřválce CRDi
o zdvihovém objemu 2.5 l. Ta slabší má výkon 150
k a hodnotu točivého momentu 372 Nm, zatímco výkonnější, disponuje výkonem o 20 k vyšším
a hodnota točivého momentu je 422 Nm. Tato

výkonnější varianta se umí rozjet až na 170 km/h
a věřte tomu, že pokud zrovna nefouká silný boční
vítr, nemá H350 s takto vysokými rychlostmi žádný problém. Převodovka je šestistupňová, přičemž
převody jsou kratší, což je vzhledem k užitkovému
zaměření pochopitelné. S prázdným autem se klidně můžete rozjíždět rovnou na dvojku. Převodovka
je také velmi přesná a řadicí páka je umístěná ideálně při ruce. Hyundai H350 se řídí velmi příjemně,
prakticky jako větší osobní auto, přestože to je obrovská dodávka.
Nemalý vliv osobních aut se nakonec pozná
hlavně v interiéru. Jistě, sedí se hodně vysoko, což
vyžaduje trochu zvyk, a ovladače jsou takové řekněme větší, ale to je asi tak všechno. Zpracování je
na výborné úrovni a celkově prostor pro posádku
vypadá hodně skvěle. V kabině je mnoho různých
odkládacích přihrádek. Něco lze odložit do schránek ve výplních dveří, něco do přihrádek na přístrojové desce nebo na poličce pod stropem, ale
nejvíce se toho vejde do prostoru pod dvousedadlem spolujezdců. Tam se dá uložit hned několik

zavazadel, která tím pádem zůstanou skryta před
zraky případných zvědavců. Nechybí ani držáky
nápojů atd.
Uživatele potěší i přítomnost multimediálního
systému s dotykovým displejem, přičemž všechny
základní funkce lze ovládat přímo na volantu. Velmi praktická je rovněž možnost uzamknout zvlášť
nákladový prostor a zvlášť kabinu, což je výhodou
při nakládání či vykládání na ulici a nemáte dveře
kabiny na očích. Nákladový prostor lze jednoduše
nechat otevřený a vše ostatní může zůstat uzamčené v kabině. Kabina jako taková je také velmi prostorná. Jen nad sedadly je ke stropu 1414 mm a šířka
v úrovni ramen je 1,6 metru. Řidič a dva spolucestující zde mají s přehledem víc než dost místa.
A nákladový prostor? Ten je jedním slovem
obrovský. Kratší verze nabídne na délku až 3,1 m,
na šířku 1795 mm a na výšku 1955 mm. Mezi podběhy je pak 1380 mm. Za zmínku určitě stojí úchyty, kterých je vzadu celkem čtrnáct, takže není problém převážený náklad pečlivě upevnit. Součástí
výbavy na přání je např. okno do dělicí přepážky,
které umožní kontrolu nákladu přímo z kabiny.
Boční posuvné dveře jsou taktéž obrovské, ty zadní
křídlové můžete otevřít souběžně s karoserií, nebo
po odjištění se jejich úhel otevření zvětší o dalších
devadesát stupňů.
Jízda s H350 je překvapivě klidná a komfortní,
ale také dynamická, což jen umocňuje výborný
dojem, který poskytuje design a interiér kabiny.
Pocitově nemá daleko k osobním automobilům.
Zaujme také velmi dobré odhlučnění kabiny, kdy
ani při dálniční rychlosti 130 km/h se nijak výrazně nepřenáší aerodynamický hluk, od rozměrných
vnějších zpětných zrcátek. V nižších rychlostech je
Hyundai H350 sympaticky tichý. Součástí výbavy
je i řada asistenční systémů, jako např. asistent sledování jízdních pruhů, který upozorní na situaci,
kdy začnete bez zapnutí blikačů najíždět na vodorovné značení. S parkováním pomůže couvací
kamera, která je zde k nezaplacení. V kombinaci
s velkými dvojitými zrcátky zaparkujete i s takto
obrovským autem bez problémů. Spotřeba se při

běžném ježdění pohybuje kolem osmi až devíti
litrů. Při trvalé jízdě na dálnici okolo limitu 130
km/h, nebo na německé dálnici ještě rychleji, spotřeba pochopitelně stoupne. Objem nádrže 75 litrů
je pro běžný provoz plně dostačující.
Hyundai H350 je nabízen ve třech úrovních
výbavy – základní Entry, bohatší Classic a nejlépe
vybavená Comfort, v kombinaci s dvěma variantami výkonů motorů a dvěma délkami karoserie, je

opravdu z čeho vybírat. V nabídce nechybí klimatizace kabiny, již zmíněné centrální zamykání, multimediální systém s Bluetooth a USB, případně dva
reproduktory navíc, navigace, elektricky ovládaná
okna v kabině, elektricky ovládaná a vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka, vyhřívání čelního skla, tempomat, systém hlídání jízdních pruhů, automatické
ovládání světel, parkovací senzory vpředu i vzadu,
couvací kamera a další vymoženosti.
Hyundai H350 je užitkovým vozem s nejlepší
zárukou na trhu, když si uživatelé mohou vybrat záruku: 3 roky bez omezení najetých km, včetně asistenční služby, popř. 5 let, nebo 200 000 km, včetně
asistenční služby. Už proto je H350 velmi zajímavá
alternativa k zavedeným hráčům na poli velkých
užitkových aut, a díky svým přednostem dokázal
během pár let působení na trhu přilákat množství
zákazníků. Nakonec se není čemu divit.

Hyundai H350 2.5 CRDi
skříňová dodávka

Motor vznětový přeplňovaný
čtyřválec, 2497 cm3
Výkon 170 k@3600 ot./min
Točivý moment 422 Nm@1500-2500 ot./min
Hmotnost 2220 kg
Maximální rychlost 170 km/h
Spotřeba 8,7 l/100 km

Vlevo: Komfort a luxus jsou vlastní
modelům H-1 Tour

Hyundai H-1 Tour
Původně
nabízel
Hyundai na evropském
trhu jen jediné užitkové
auto – tradiční model
H1, který díky neustálým inovacím
zraje jako víno. Pro rok 2019 je nabízen jako tří nebo šesti sedadlová
dodávka Van, či osmimístné MPV
s označením Tour. Karoserie má
délku 5150 mm, šířku 1920 mm
a výšku 1925 mm. Pohon obstarávají osvědčené přeplňované vznětové čtyřválce se zdvihovým objemem 2.5 l, s výkony 85, 100 a 125
kW (116, 136 a 170 k). Převodovka je
šestistupňová, mechanická, u nejvýkonnější verze automatická. Motorizaci odpovídají pochopitelně

P

i jízdní parametry. Maximální rychlost dosahuje 158, 167 a 180 km/h,
zrychlení z 0 na 100 km/h za 22,1 až
14,4 s, a kombinovaná spotřeba se
pohybuje od 7,5 do 9,3 l/100 km.
Tyto hodnoty jsou samozřejmě
uváděny již podle aktuálně platných přísnějších norem Euro.
Velmi zajímavou verzi modelu
H-1 představuje verze Tour, což
je velké, komfortní, až osmimístné MPV s uspořádáním sedadel
2-3-3. H-1 Tour je charakteristický
mimořádně atraktivní výbavou,
obsahující prakticky všechny současné vymoženosti, bez nutnosti
příplatků za prvky na přání. Je také
znám svou vyhlášenou odolností,

spolehlivostí a vynikající tříletou
zárukou, bez omezení počtu ujetých kilometrů a třemi roky asistenčních služeb s celoevropskou
platností.

Hyundai H-1 2.5 CRDi
osmimístné MPV

Motor vznětový přeplňovaný
čtyřválec, 2497 cm3
Výkon 116 až 170 k@3600 ot./min
Točivý moment
343 až 441 Nm@1500-2500 ot./min
Hmotnost 2030 až 2380 kg
Maximální rychlost 158 až 180 km/h
Spotřeba 7,5 až 9,3 l/100 km
HYUNDAI cars
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V Ý BAV Y A P Ř Í S LU Š E N ST V Í

H yundai indi v idua l i z a c e

Výbavy a příslušenství
Ne každý zákazník si chce koupit nové auto v základním provedení
tak, jak jej nabízí ceníky u položky „od“, a proto také Hyundai
nabízí mnoho možností vylepšení a individualizace.

Co je vhodné při výběru
v dnešní době neopomenout?
U automobilů Hyundai může každý počítat s tím, že s rezervou
splňují veškeré emisní i bezpečnostní předpisy, už základní verze
mají více než solidní úroveň výbav a platí pro ně prodloužená
pětiletá záruka.
Bezpečnost především, hlásá jedno známé úsloví,
a z tohoto hlediska se mohou zákazníci spolehnout na úroveň, která se u vozů
Hyundai, již od základních provedení dá označit za špičkovou. To nakonec potvrzují skvělé výsledky náročných bezpečnostních testů, uskutečňovaných např.
nezávislou institucí Euro NCAP, kde už po řadu let získávají modely Hyundai
nejvyšší – pětihvězdičkové – ocenění. Podobně vítězí, také podle amerického nezávislého institutu IIHS, v hodnocení úrovně bezpečnosti nad všemi tradičními
výrobci z celého světa, včetně těch, kteří na prezentaci své bezpečnosti staví image
svých značek. Nejvyšší aktuální úroveň bezpečnosti je pro automobily Hyundai
prostě už neoddiskutovatelnou samozřejmostí.
I když úroveň bezpečnostní výbavy je u automobilů Hyundai standardně bezkonkurenční, nabízejí se ještě některé možnosti nadstandardního vybavení, o kterých
je možné uvažovat v případě nejvyšších uživatelských nároků. Tyto prvky jsou
obvykle součástí bezpečnostních „balíčků“ na přání, nebo vyšších výbavových
úrovní jednotlivých modelů. Do této skupiny patří především některé asistenční
systémy, jako je autonomní nouzové brzdění, aktivní tempomat a další.

Šířka nabídky je opravdu téměř neomezená, takže bude jen na Vás, pro co se rozhodnete.
Odborně vyškolení prodejci Vám rádi s výběrem pomohou.
U ž i vat e l s k ý k o m f o r t
resp. mnohé jeho prvky, které k němu přispívají,
jsou dnes už také od nejzákladnějších verzí, běžnou
výbavou osobních i lehkých užitkových automobilů.
V této oblasti jsou nejčastěji požadovány:

S

Samotná
nabídka
ř ady
modelů osobních vozů značky Hyundai
zajišťuje pokrytí takřka celého zákaznického zájmového spektra. Od kompaktního komfortně vybaveného automobilu,
přes nejvíce prodávané kategorie, až k manažerským
modelům. Nabízí se otázka, jak pomoci zákazníkům s výběrem, když chtějí určitý model, mají na jeho koupi určité prostředky, popřípadě finanční limit, do kterého by se
mělo vejít jako celek financování, spolu s jeho, co neméně
problémovým splácením.
Nabízí se samozřejmě několik možností, jak řešit způsob
financování, ale tomu se věnujme v samostatné kapitole
této přílohy. Určitě nemálo starostí dělá potenciálním
kupujícím otázka, jak si nakonec vybrat úroveň vybavení,
resp. co si k autu ještě přikoupit, aby nám co nejvíce vyhovovalo. A zde je obvykle tolik možností, že se z toho leckomu může zatočit až hlava.
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l

Klimatizace, ale ta patří u automobilů Hyundai
u převážné většiny modelů už ke standardu

l

Autorádio, popř. s ovládáním na volantu chybí
jen u malé části nabídky

l

Navigace – je také stále častěji požadovaná

l

Vyhřívání sedadel, je příjemné a praktické

l

Vyhřívání volantu – používá ho stále víc
zákazníků

l

Parkovací senzory, popřípadě parkovací
kamera, vzadu nebo i vpředu – jsou velmi
praktický prvek

l

Sklápění vnějších zpětných zrcátek – hodí se
zejména při parkování

l

Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek – je už
často standardem

l

Kůží obšitý volant – zpříjemňuje řízení

l

Kvalitnější materiál čalounění sedadel

l

l Atraktivnější kola z lehkých slitin

Praktické pryžové koberečky a vana do
zavazadlového prostoru

l

l Sada kol se zimním obutím,

Střešní okno

a samozřejmě mnoho dalších vymožeností.

I když úroveň
bezpečnostní
výbavy je u automobilů
Hyundai standardně
bezkonkurenční,
nabízejí se ještě
některé možnosti
nadstandardního
vybavení

Vnější vzhled a dojem
– patří dnes také k důležitým aspektům při výběru automobilů
z hlediska výbav. Nejčastěji se „přikupuje“ například:
l Metalíza

l Ale také tažné zařízení a další praktické prvky.

Jak na to co nejefektivněji
Možností doplnění, resp. lepšího vybavení pro ty, kteří nechtějí vybrané
modely jen v základních verzích, je v nabídce vozů Hyundai celá řada.
K dispozici je obvykle několik
stupňů výbavových variant, dále alternativa výběru z akčních modelů, nesoucích u
modelů Hyundai v současné době zpravidla
označení Trikolor. Nechybí ani možnost výběru výbavových paketů – balíčků, které nabízejí u jednotlivých modelů soubory cenově
zvýhodněných prvků, zpravidla pro zvýšení
komfortu, bezpečnosti, ale také luxusnějšího
vzhledu vně a zejména uvnitř.
Kromě toho mají zájemci o automobily Hyundai možnost využít pro zlepšení jízdního
pohodlí, funkce, ovládání, či vnější atraktivity, řadu prvků, dodávaných na přání. Z nich

lze uvést například výběr z pestré palety nabízených barev. Kdo nechce řadit, má možnost
nechat si vybavit vůz samočinnou převodovkou, v několika verzích.
Zájemci o vozy Hyundai mají opravdu široké možnosti výběru z bohaté nabídky, která
uspokojí prakticky každého. A nejde jen o
výbavy z oblasti technického či komfortního
vylepšování. Vozy Hyundai lze také vzhledově zajímavě individualizovat. Šířka nabídky
je opravdu téměř neomezená, takže bude
jen na Vás, pro co se rozhodnete. Odborně
vyškolení prodejci Vám rádi s výběrem pomohou.
HYUNDAI cars
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H y u n da i N O pt i o n a N L i n e

je opatřena jedinečným matným
lakem, vytvořeným speciálně pro
i30 N „N Option“.
V interiéru jsou ozdobné prvky
z černého uhlíkového kompozitu
na přístrojové desce i kolem výdechů ventilační soustavy, na klikách
dveří a na spodní části volantu
s věncem, obšitým velmi kvalitním
materiálem Alcantara. Horní část
přístrojové desky a lehká sportovní anatomická sedadla s charakteristickou červenou podélnou linií
jsou rovněž obšity, resp. čalouněny
Alcantarou. Dokonalá závodní atmosféra je završena sportovními
pedály, řadicí pákou s dynamickým vzhledem a několika dalšími
prvky pro individualizaci interiéru.

V případě modelu i30 Fastback kombinuje výbavová linie N Line eleganci pětidveřového kupé
s vytříbeným výběrem dynamických prvků N Line. Stupeň výbavy N Line je koncipovaný pro
zákazníky, kteří chtějí dodat svému vozu ještě ostřejší charakter.

Hyundai N Option a N Line

Výbava a doplňky
pro fajnšmekry
Rozsáhlá publicita, skvělý ohlas ve všech hodnoceních
a testech, ale především mimořádný prodejní úspěch
hatchbacku i30 N, byly podnětem k vytvoření
kolekce řady různých a velmi kvalitních doplňků pro
individualizaci exteriéru a interiéru, s označením
N Option a N Line.

U

Uvedené příslušenství je přímou
odezvou na poptávku po sportovně laděných doplňcích
a poskytuje současně výhled na budoucí aktivity značky
Hyundai v oblasti nazývané krátce „N“. Součástí prezentace
tohoto projektu byla i představení mimořádně sportovního
koncepčního automobilu i30 N „N Option“. Na něm, resp. také v něm, jsou
realizovány vize možného budoucího příslušenství N. Je to současně i ukázka pohledu na další rozvoj nabídky značky Hyundai, zaměřená na fanoušky
vysokovýkonných vozů.
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N Option koncept
Nová nabídka N Option obsahující rozsáhlý sortiment
doplňkové výbavy pro náročné a náruživé řidiče. Jejím cílem
je poskytnout široké možnosti individualizace náročnějším
řidičům, kteří chtějí ještě více umocnit a individualizovat
jedinečnost svých vozů. Je to přímá reakce na zájem našich
zákazníků o úrovně emocí i výkonů u jejich vozů Hyundai.

„V

„V ý voj našich
vozidel N je ukotven
v motoristickém sportu a naše účast v něm je vrcholem
N. Nový i30 N Line a koncepční
vůz i30 N ‚N Option‘ ilustrují náš
duální přístup k individualizaci, jímž zpřístupníme N širšímu
okruhu zákazníků.“ řekl Thomas
Schemera, výkonný viceprezident
a vedoucí divize vysokovýkonných vozidel a motoristického
sportu ve společnosti Hyundai
Motor Group.
Vlastní koncepční vůz i30 N „N
Option“ představuje celkem 25
různých a velmi kvalitních doplň-

ků pro individualizaci exteriéru
a interiéru. Mezi díly pro exteriér
patří například zadní spoiler z uhlíkového kompozitu s logem N,
kapota z uhlíkového kompozitu
s integrovanými ventilačními otvory, ohromující čtyři koncovky
tlumičů výfuku a maska chladiče
N s rámečkem, doplněným červenou charakterovou linií. Dalším výjimečným stylistickým
prvkem, který zároveň vylepšuje
provozní vlastnosti, jsou 20“ kola
z lehké slitiny, „obutá“ do speciálních sportovních pneumatik
s hladkým dezénem. Karoserie
tohoto koncepčního automobilu

N Line
Podobný záměr jako N Option sleduje také již realizovaný nový výbavový stupeň „N Line“,
který přináší ušlechtilý design a sportovní nastavení, což vozům dodává ještě ostřejší
charakter.

N

Nová verze výbavy N
Line je prezentována úrovní výbavy,
která vylepšuje i30 Fastback dyna-

mickými stylistickými prvky a technickými
úpravami, které optimalizují jízdní vlastnosti. Stupeň výbavy N Line zahrnuje mimo jiné

prvky vnějšího a vnitřního designu, převzaté
z řady vysokovýkonných modelů Hyundai N.
Sportovní vzhled završuje vyvážené nastavení
podvozku a odpružení, které umožňuje ještě
sportovnější zážitky z jízdy ve verzích s motorem 1.4 T-GDI.
Součástí vylepšeného vnějšího designu
modelu i30 Fastback „N Line“ je nejen přední
nárazník s exkluzivní stříbrnou charakterovou linií, ale i charakteristická kaskádovitá
maska chladiče Hyundai se síťovou mřížkou.
Světlomety mají černé vnitřní plochy. Na zádi
umocňuje sportovní vzhled vozu s výbavou N
Line sportovní zadní nárazník, převzatý z ryze
sportovního modelu i30 Fastback N, s linií
tvořenou červenými odrazovými skly, trojúhelníkovým zadním mlhovým světlometem
a speciálním zadním difuzorem. Na předních
blatnících je umístěno logo N Line. V interiéru
si mohou zákazníci užívat sportovní sedadla
a sportovní volant s logy N. Mezi vylepšení
N Line patří také kovové pedály a hlavice řadicí
páky N.
Hyundai i30 Fastback N Line se zážehovým
motorem 1.4 T-GDI o výkonu 140 koní nabízí
ještě podmanivější zážitky z jízdy díky optimalizovanému nastavení podvozku, rychlejším
reakcím motoru a výraznějšímu zvuku výfuku.
Ke sportovně laděným jízdním vlastnostem
přispívají také sportovní pneumatiky Michelin
PS4, 18“ kola z lehké slitiny a větší kotoučové
brzdy, dodávané pro verze s motorem 1.4 T-GDI nebo s turbodieselem 1,6 litru o výkonu
136 k.
HYUNDAI cars
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H y u n da i A s i s t e n č n í syst é m y

Hyundai
Asistenční
systémy
P
Významný podíl na mimořádné
úrovni bezpečnosti automobilů
Hyundai mají nejmodernější
technologie, a z nich zejména
asistenční systémy, které
do značné míry přispívají
k vynikající bezpečnosti jízdy
i posádky.

ASCC

s funkcí úplného zastavení a opětovného rozjezdu
Tento systém, při jeho aktivaci, udržuje řidičem nastavenou rychlost jízdy a vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a automaticky
snižuje nebo zvyšuje rychlost jízdy, aniž by řidič musel ovládat pedály
plynu nebo brzdy. Při popojíždění v kolonách dokáže vozidlo zcela zastavit a opět se automaticky rozjet.

FCA

SEA

(Safety Exit
Assist)

Je souborem asistenčních systémů používaných ve výbavě automobilů Hyundai, který zahrnuje vyspělé asistenční systémy a nejmodernější
technologie v oblasti aktivní bezpečnosti. Nabízí uživatelům větší pocit jistoty díky maximalizované bezpečnosti. Jsou to například.

Asistent pro
bezpečné
vystupování

Asistent ROA
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Systém FCW využívá přední kameru pro detekci
překážek, do kterých by mohl vůz narazit, a varuje
před nimi řidiče. Následně, v případě nutnosti zasahuje FCA
(dřívější označení FCWS)

(Forward Collision-Avoidance Assist)

Autonomní nouzové brzdění

Hyundai SmartSense

První asistent ROA (Rear Occupant Alert) v automobilovém
průmyslu chrání děti
Nově vyvinutý asistent pro upozorňování na cestující vzadu ROA (Rear Occupant Alert) je nejnovější součástí souboru prvků aktivní bezpečnosti Hyundai
SmartSense. ROA sleduje prostor zadních sedadel a upozorní řidiče na přítomnost
cestujících na zadních sedadlech, pokud vystupuje z vozu a uvnitř zůstanou cestující ve druhé a třetí řadě.
Ultrazvukový senzor detekuje pohyby dětí nebo domácích mazlíčků na zadních
sedadlech. Systém nejprve po vypnutí motoru upozorní řidiče, aby zkontroloval
zadní sedadla zprávou na centrálním displeji panelu přístrojů. Pokud systém detekuje pohyb na zadních sedadlech i po uzamčení vozidla řidičem, aktivuje houkačku
a přerušovaně rozsvítí světla. Systém se aktivuje i v případě, že se dítě náhodně
uzamkne uvnitř vozu.

(Forward Collision Warning)

Varování před čelním
nárazem

Inteligentní adaptivní tempomat

Právě díky nim se mohou vozy hyundai pyšnit ziskem
řady špičkových ocenění, jak v nejnovějších, všeobecně uznávaných testech bezpečnosti vozidel podle metodiky Euro NCAP, stejně jako prvním místem v americkém
hodnocení bezpečnosti značek a modelů za rok 2018, o kterém píšeme na jiném místě,
či vítězstvím v testech automatického brzdění a vyhýbacího manévru, při nedávných
zkouškách, konaných v rámci hodnocení vozů porotou Evropského auta roku COTY 2018.
Hyundai přitom patří ve vývoji a technologické úrovni asistenčních systémů, používaných u svých
automobilů, mezi nespornou elitu současného automobilového průmyslu. I proto je ve všech oblastech
jízdní bezpečnosti i bezpečnosti posádky, víc než uznávaným konkurentem. K objasnění pokročilých
funkcí asistenčních systémů, co vše dokáží a jaký nabízejí přínos uživatelům vozů Hyundai, je věnován
následující přehled výrazů a označení.

sledující prostor zadních sedadel

FCW

(Adaptive Smar t Cruise Control)

RCTA

(Rear Cross-Traf fic Collision-Avoidance Assist)

Asistent
zabraňující kolizi
s vozidly
přijíždějícími ze
stran při couvání
Asistent zabraňující kolizi s vozidly přijíždějícími ze stran při couvání RCTA (Rear
Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)
upozorňuje řidiče a automaticky aktivuje
brzdy, aby zabránil kolizi s vozidly, která
se přibližují ze stran, například při couvání z úzkého vjezdu se špatným výhledem.
Systém snímá radarovými senzory na rozích zádě oblast za vozem v rozsahu 180
stupňů. Asistent RCTA se aktivuje po zařazení zpětného chodu.

Asistent pro bezpečné vystupování SEA (Safety Exit
Assist) zabraňuje nehodám
způsobeným otevřením dveří
v situacích, v nichž se zezadu
přibližují vozidla. Systém radarovým senzorem detekuje
přijíždějící vozidla a upozorní
řidiče na otvírané dveře (dveře
bez dětské pojistky). Pokud se
řidič pokusí odemknout dveře
s dětskou pojistkou a systém
detekuje přibližující se vozidlo,
zůstane dětská pojistka aktivována a zazní zvukové upozornění.

Systém FCA využívá přední kameru a radarový snímač k monitorování provozu před
vozidlem. Pokud systém zjistí hrozící srážku s vpředu jedoucím vozidlem nebo s chodcem, varuje řidiče a v případě potřeby automaticky zpomalí nebo zcela zastaví vozidlo.
Součástí této funkce je varování před čelním nárazem FCW (Forward Collision Warning). Některé verze systému FCA využívající jen kameru a detekují pouze vozidla.

LKA

(Lane Keeping Assist)

Asistent pro
vedení vozu
v jízdních pruzích

Přední kamera detekuje podélné čáry
a okraje vozovky s cílem zabránit nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu. Zamíří-li
vozidlo mimo svůj jízdní pruh (nebo vozovku), systém aktivuje vizuální a zvukové upozornění a automaticky zasáhne
do řízení, aby zabránil vyjetí vozidla mimo
jízdní pruh (nebo vozovku).

Asistent pro
vedení vozu
v jízdních pruzích

(LFA)
Nová generace KONY Electric je vybavena inovovaným asistentem pro vedení
vozu v jízdních pruzích (LFA). Když je systém aktivován, udržuje vůz přesně uprostřed jízdního pruhu a může být použit již
v rychlostech mezi 0 a 150 km/h na dálnicích a také v ulicích města.

RCCA

BCW

(Blind-Spot Collision Warning)

Sledování mrtvého úhlu
Senzory umístěné v zadních náraznících detekují přítomnost jakýchkoli vozidel v mrtvém úhlu a spouští varovnou světelnou signalizaci ve zpětném zrcátku, při zapnutí směrového
ukazatele také varovný zvukový signál (dříve vylo toto zařízení
označováno také jako BSD)

BCA

(Blind-Spot Collision-Avoidance Assist)

Aktivní sledování mrtvého úhlu
Vylepšení varianta BCW, u níž radarové senzory umístěné
v zadním nárazníku informují řidiče o vozidlech, která
se přibližují v zóně mrtvého úhlu. V případě rizika kolize při změně jízdního pruhu začne vůz automaticky brzdit, aby zabránil
kolizi.

DAW

(Driver Attention Warning)

Asistent pro rozpoznávání únavy řidiče
Tento systém rozpoznává náznaky únavy
řidiče a upozorněním mudoporučí přestávku
k odpočinku.

(Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)

Asistent pro odvrácení kolize s vozidly přijíždějícími ze
stran při couvání
Radarové senzory v zadním nárazníku sledují vozidla přijíždějící z pravé a levé strany během couvání. V případě
potřeby zabrání kolizi prostřednictvím automatického nouzového brzdění.

Kromě uvedených asistenčních systémů jsou automobily Hyundai
samozřejmě vybaveny známými systémy jako ABS – protiblokováním brzd,
elektronickým stabilizačním systémem, systémem zabraňujícím couvnutí
při jízdě do kopce atd.

Řízení trakce při průjezdu zatáčkou – ATCC
(Advanced Traction Cornering Control)
ATCC užívá elektronické senzory k tomu, aby simulovaly
funkci samosvorného diferenciálu, konkrétně přibrzďováním vnitřního kola během jízdy v zatáčkách. Přidává tak vozidlu na trakci, jistotě a přilnavosti k vozovce a přináší vyšší
úroveň bezpečí i lepší požitek z jízdy.
Automatické přepínání dálkových světel –
HBA (High Beam Assist)
Systém napomáhá co nejlepší viditelnosti při jízdě v noci
a současně zabraňuje oslňování ostatních řidičů. Jakmile
detekuje protijedoucí vozidlo nebo koncová světla vozu
jedoucího před Vámi, automaticky přepne dálková světla
na potkávací.
Asistent sjezdu ze svahu – DBC (Downhill Brake
Control)
DBC pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem při jízdě ze
strmého kopce prostřednictvím udržování konstantní
rychlosti.
Prostorový kamerový systém – SVM (Surround
View Monitor)
Vícekamerový systém poskytuje přehled o situaci kolem
vozidla v rozsahu 360°, čímž řidiči usnadňuje manévrování
při parkování. Někdy je tento systém také označován jako
AVM. Součástí této funkce je upozorňování na vozidla přijíždějící ze stran při couvání RCCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning).
Rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost – ISLW
Systém ISLW využívá přední kameru a informace z navigačního systému pro identifikaci dopravních značek
a zobrazování rychlostního limitu v reálném čase. Informace je zobrazována jak na displeji navigačního systému, tak
i na přístrojovém panelu.
Dvouspojková převodovka – DCT (Dual Clutch
Transmission)
Dvouspojková samočinná převodovka DCT zajišťuje vynikající zrychlení, spolu s nízkou spotřebou paliva. Poskytuje okamžité a plynulé změny rychlostních stupňů bez ztráty
výkonu a kombinuje úspornost manuální převodovky s pohodlím automatického řazení.

Pro podrobnější seznámení s pokročilými asistenčními funkcemi vozů Hyundai si můžete prohlédnout krátká videa na webových stránkách hyundai.cz

HYUNDAI cars
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Apple CarPlay a Android Auto
K používání Apple CarPlay nebo Android Auto ve vozech Hyundai je nutné kompatibilní mobilní
zařízení iPhone/Android s aktivním připojením k datové síti. Apple CarPlay and Android Auto využívá datové připojení telefonu, které může být v závislosti na podmínkách Vašeho operátora zpoplatněno. Podrobnější informace o používání aplikací Apple CarPlay a Android Auto, stejně jako
o jedinečné konektivitě, kterou vozy Hyundai nabízejí, se snadno dozvíte na webových stránkách
Hyundai – https://www.hyundai.cz/prodej-a-sluzby/konektivita. Další informace o kompatibilních aplikacích třetích stran, včetně možnosti kontroly kompatibility telefonu se systémy, naleznete
na adresách http://www.apple.com/ios/carplay/ nebo https://www.android.com/auto/.

L

LIVE Services jsou standardní součástí navigačních systémů Hyundai
a nabízejí v reálném čase informace
o aktuální dopravní situaci, měřených
úsecích na trase (tako služba je dostupná v závislosti na lokální legislativní úpravě), POI (POI je
webová a mobilní aplikace určená pro plánování,
synchronizaci a sdílení bodů na mapě) – bodech
zájmu, popř. zobrazuje počasí ve zvolených lokalitách apod. Novinkou ve vybraných modelech je
přístup k informacím o cenách pohonných hmot,
popř. nabíjecích stanicích na trase Vaší cesty.
Na konci cesty oceníte přehled parkovacích míst
a v neposlední řadě i autorizovaných partnerů
Hyundai. Získané informace a doporučení Vám
pomohou se snadno vypořádat s neočekávanými
situacemi, šetří Váš cenný čas a pomohou dojet
do cíle maximálně bezpečně.

Jedinečná konektivita
u automobilů Hyundai
Není to nijak dávno, co do automobilového světa vstoupilo magické slůvko „konektivita“, a dnes se
u soudobých automobilů skloňuje v nejrůznějších obměnách takřka na každém kroku.

P

Popisy nových vozů a brožury
o nich se předhánějí ve velebení konektivity a také
je pravidelně zmiňována v nejrůznějších testech.
Stejně tak se stala neodmyslitelnou součástí každodenního života uživatelů motorových vozidel.
Krátce a dobře, současné automobily žijí nejen výkony či spotřebou
paliva a jízdními vlastnostmi, ale také konektivitou.
Konektivita jako taková je známa především ze světa počítačů
nebo jiných elektronických zařízení, kde znamená jejich spojení či
propojení. Vzájemně se tak propojují i počítačové terminály, mobilní přístroje a všechna další zařízení, vyskytující se v dané síti.
U automobilů konektivita zajišťuje možnosti propojení řady v nich
zabudovaných zařízení s vnějšími přístroji, zejména s dnes nejvíce
používanými mobilními telefony – smartphony a v nich uloženými
aplikacemi, jako jsou navigace, ale i internet a další komunikační
možnosti.
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Nabídka možností využívání konektivity je v automobilech Hyundai opravdu bezkonkurenční a potvrzuje, že také oblasti moderní
komunikace patří Hyundai ke světové špičce.
Celý komplex konektivity je u automobilů Hyundai zahrnut
do systému LIVE Services, který představuje online služby, díky
nimž se jeho uživatelé doslova dotýkají prsty tepu života informací
a zábavy. Právě prostřednictvím LIVE Services se můžete u vozů
Hyundai propojit nejchytřejším způsobem, při jakýchkoliv cestách,
s okolním světem, a tou nejjednodušší cestou.
K využívání služeb LIVE Services v automobilech Hyundai je potřeba sdílet datové připojení smartphonu s navigačním systémem.
Dostupnost a plná funkčnost online služeb Live Services vychází
z možností připojení se k sítím v jednotlivých zemích, protože zatím
nejsou podmínky ve všech teritoriích stejné. Podrobné informace
o místních omezeních získáte prostřednictvím zákaznického servisu společnosti TomTom.

Možnosti LIVE Services
Hledání adresy, či údajů POI, popř. kombinace
obojího nebylo nikdy tak jednoduché. Objevíte
zajímavá místa ve svém okolí a necháte se k nim
rovnou navigovat. Možnost vyhledávat libovolnou frázi umožní obsáhlá databáze 11 milionů
položek v 500 kategoriích, které Vám vždy poskytnou správné informace.
Počasí
Znát počasí v cíli Vaší cesty dříve, než na ní vyrazíte, se vždy hodí. Díky informacím LIVE Services
budete připraveni na jakékoliv rozmary počasí
během cesty i v jejím závěru. Průběžně aktuali-

zované informace pro hlavní evropská města jsou
zobrazeny na přehledné mapě.

Nabíjecí stanice
S elektrickými vozy Hyundai najdete nabíjecí
stanici vždy snadno a rychle. On-line informace
o poloze, dostupnosti a typu konektoru Vám pomohou najít tu pravou nabíjecí stanici, kdykoliv
a kdekoliv potřebujete. Se službou LIVE Services
se můžete vydat na cesty bez obav o stav nabití
akumulátoru Vašeho vozu.
On & of-street parkování
Volné parkovací místo najdete rychleji a snadno
zaparkujete bez zbytečného stresu. Informace
o možnostech parkování v parkovacích domech
nebo ulicích Vám pomohou se správně rozhodnout a najít to nejlepší místo pro Váš vůz Hyundai. Při rozhodování, kde zaparkovat, oceníte data
o aktuální obsazenosti, adrese, cenách, provozní
době či omezeních s ohledem na velikost vozu.
Systém Vám i spočítá docházkovou dobu do cílového místa.

Upozornění na rychlostní kamery
a radary *
Více klidu a ochrany před nechtěným překročením dovolené rychlosti poskytuje upozornění
na rychlostní radary a kamery. Tato komplexní
služba poskytuje upozornění na stacionární i mobilní radary a kamery, a umožňuje se soustředit
na bezpečnou jízdu.
* Služba je dostupná v závislosti na lokální legislativní
úpravě

Autorizovaní partneři Hyundai
Díky LIVE Services máte snadný přístup k aktuálním informacím o autorizovaných partnerech
Hyundai. Podají Vám pomocnou ruku kdekoliv,
kam Vás cesty zavedou.
Aktuální ceny pohonných hmot
Vyberte si z nabídky nejbližších čerpacích stanic vždy, když potřebujete doplnit nádrž Vašeho
vozu. Průběžně aktualizovaná databáze čerpacích stanic a cen pohonných hmot je na dosah jednoho Vašeho doteku. Rozhodnutí Vám usnadní
i doplňkové informace o provozní době, možnostech placení a dalších službách, jako je například
myčka nebo obchod.
Dopravní informace
Stále se zvyšující hustota provozu vede k přetížení nejen hlavních komunikací, existuje ale řešení tohoto problému – průběžně aktualizované
dopravní informace. Díky nim si dokážete zvolit
cestu, která Vás co nejrychleji provede k cíli, navíc
s přesným odhadem času příjezdu.
Aplikace Hyundai
Access Point
Aplikace Hyundai Access Point
usnadní připojení s LIVE Services
na zařízeních s operačním systémem Android. Stačí jen nastartovat vůz a aplikace Hyundai Access
Point App automaticky aktivuje
přístupový bod (hotspot) Vašeho
smartphonu a zajistí tak jeho spojení s navigačním systémem. To Vám umožní využívat výhod
služby LIVE Services napřímo, aniž byste museli
pokaždé ručně nastavovat připojení smartphonu.
Hudba
Bezproblémový přístup k oblíbeným skladbám,
umělcům a playlistům prostřednictvím dotykové
obrazovky. Aplikace Android Auto také podporuje vybrané hudební aplikace z Google Play pro
užívání si hudby, rádia, podcastů nebo streamovacích služeb, jako je např. Spotify.
Aplikace na cestách
Ať už jedete za roh na nákup nebo se vydáváte
na dlouhou cestu za hranice všedních dnů, Android Auto Vám usnadní přístup k vybraným
aplikacím a obsahu ve Vašem voze Hyundai
HYUNDAI cars
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Výrobní závod Hyundai
v Nošovicích u Frýdku-Místku
vyrábí už 10 let
V pátek 2. listopadu 2018 si nošovická automobilka
Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC),
která je jediným výrobním závodem značky Hyundai
v zemích Evropské unie, připomenula 10. výročí zahájení sériové výroby. Za těchto deset let sjelo z linky
2 835 000 automobilů a výroba samozřejmě pokračuje
plným tempem dál.
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Od počátku se zde vyráběly
modely Hyundai i30, dále SUV Hyundai ix35, který vystřídal jeho následovník, model Tucson a malá MPV Hyundai ix20 a Kia Venga. Zatím posledním modelem, který
opouští nošovický závod je sportovní vůz Hyundai i30
Fastback N. Ve vlastním závodě HMMC pracuje 3 190 zaměstnanců a dalších 8 700 lidí působí u subdodavatelů, kteří si vybudovali u naší automobilky v regionu své výrobní kapacity.
Bylo to 3. listopadu 2008, tedy právě před rovnými deseti lety, kdy z konce
montážní linky sjel první automobil vyrobený v Nošovicích. Byl jím bílý Hyundai i30 první generace. Výroba se postupně zvětšovala a následovaly další
a další kusy řady i30, ale i další oblíbené modely, které putovaly k zákazníkům

v 66 zemích světa. Vzhledem ke geografické poloze uprostřed Evropy
je pochopitelné, že největší část produkce HMMC Nošovice je dodána do evropských zemí. Auta z Nošovic ale jezdí také v Austrálii, Mexiku, v Jihoafrické republice nebo v Saúdské Arábii. Největšími odběrateli byly za uplynulých 10 let: Německo (359 000 dodaných vozů),
Velká Británie (264 000) a Rusko (202 000). Zajímavým údajem také
je, že 96,5 % celkové produkce nošovického závodu bylo exportováno
a na domácím českém trhu bylo prodáno 3,5 %.
Kromě kompletních aut se v závodě HMMC vyrábějí také samostatné převodovky pro montáž v dalších závodech koncernu Hyundai.
Za deset let jich bylo vyrobeno celkem 3 969 000. Z nich bylo použito
1 754 000 při výrobě aut Hyundai v Nošovicích, a zbylých 2 215 000
převodovek bylo exportováno do sesterského závodu Kia Motors Slovakia (KMS) v Žilině a Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR)
v Petrohradu.
Za deset let se v závodě HMMC vyrábělo už celkem devět modelů
osobních automobilů. Jsou, resp. byly to: Hyundai i30 první generace,
Kia Venga, Hyundai ix20, Hyundai ix35, Hyundai i30 druhé generace,
Hyundai Tucson, Hyundai i30 třetí generace (samozřejmě ve všech
třech svých karosářských variantách – hatchback, kombi a Fastback),
sportovní Hyundai i30 N a Hyundai Tucson, mild hybrid. Zatím posledním modelem je sportovní vůz Hyundai i30 Fastback N, jehož
sériová výroba začala 1. listopadu 2018. Nejvíce vyrobených kusů má
na kontě Hyundai Tucson (812 000 včetně inovativní verze mild-hybrid), na druhém místě je Hyundai ix35 (603 000) a na třetím Hyundai
i30 druhé generace (530 000).

„Projekt Hyundai“
vytvořil v kraji,
ve kterém byla
jedna z největších
nezaměstnaností
v České republice,
téměř 12 000
pracovních míst

Co do počtu vyráběných kusů, představují zdánlivě menší objem produkce, zatím celkem cca 8 000 automobilů, sportovní speciály kategorie N. Slovo zdánlivě je zde použito úmyslně a jen proto, že tento počet je naopak mimořádně velkým úspěchem. Jedná
se totiž o velmi zajímavé, skutečně imidžové auto pro nadšence,
představující skutečně specifickou nabídku. Z tohoto pohledu je
počet vyráběných vozů značně překvapující už proto, že poptávka
po nich výrazně převyšuje očekávání i původně plánovaný objem
produkce. V současné době je jejich výroba zvyšována na tisíc kusů
měsíčně a je velmi pravděpodobné, že bude ještě dál postupně
zvětšována.
Hyundai Motor Manufacturing Czech ale není jen významným
výrobcem a exportérem aut, ale je také významným regionálním
zaměstnavatelem. Aktuálně je v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech zaměstnáno 3 190 lidí, z nichž plných 97 % tvoří
obyvatelé České republiky, především občané Moravskoslezského
kraje. Kromě samotné automobilky Hyundai vybudovalo v České republice své české dceřiné společnosti dalších 15 korejských
společností, které v blízkém okolí továrny představují hlavní
dodavatele pro výrobu v Nošovicích. Tyto firmy, rozmístěné
od Mošnova přes Ostravu, Frýdek-Místek, Karvinou až po Třinec
a Český Těšín, by v moravskoslezském kraji bez závodu HMMC
nebyly. Společně zaměstnávají dalších 8 700 pracovníků, takže
„projekt Hyundai“ vytvořil v kraji, ve kterém byla jedna z největších nezaměstnaností v České republice, téměř 12 000 pracovních
míst.

Všechna oddělení
výrobního
procesu značky
Hyundai, stejně
jako každý nástroj
symfonického
orchestru, ve
výsledku tvoří
jedinečné umělecké
dílo, které svou
hodnotou trvá

Za dobu existence závodu
bylo v Nošovicích vyrobeno
přes 2,8 milionu osobních
automobilů
každoročně jich přibývá
okolo dalších 350 tisíc
HYUNDAI cars
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hrdý dodavatel vozových parků
Hyundai je mezi značkami na českém trhu největším dodavatelem osobních automobilů
soukromým zákazníkům, ale stejně tak je i velmi agilní v oblasti dodávek podnikům,
soukromým firmám, podnikatelům i státním institucím.

P

Úspěchy
na poli dodávek
fleetovým
odběratelům
dokumentují
flotily automobilů
Hyundai například
ve službách České
policie

Pro ještě účinnější podporu prodeje
firemním zákazníkům, byl úspěšně realizován speciální program, jehož cílem je nabídnout firemním
zákazníkům komplexní řešení jejich vozových parků, které by dokonale uspokojilo individuální požadavky mobility a zajistilo jejich ekonomický provoz. Proto jsou, prakticky
u všech prodejních partnerů Hyundai odborní konzultanti,
specificky orientovaní na problematiku podnikové dopravy.
Snadno a věcně poskytují informace o možnostech firemního
využívání vozů Hyundai, ale také o jejich zákaznických výhodách. Stejně tak jsou připraveni předložit detailní nabídku ušitou
doslova na míru jakéhokoli odběratele.
Dodávky úspěšně rostou
Celkové prodeje autorizované sítě Hyundai se za posledních
8 let zdvojnásobily, a jsou tak vzorem moderního designu a zákaznické vstřícnosti. Zatímco prodeje soukromým zákazníkům
vykazují trvale rostoucí trend, odbyt do firemní, ale také státní
sféry neustále posiluje a nabírá podstatně vyšší otáčky. Jestliže
byl v roce 2014 podíl dodávek osobních vozů Hyundai soukromým uživatelům a do firemní sféry prakticky 50 : 50, s malým
rozdílem ve prospěch „domácností“, v roce 2018 se podíl fleetových odběratelů zvýšil na více než 55 %, oproti něco přes 44 %
vozů umístěných v soukromé oblasti.
Úspěchy na poli dodávek fleetovým odběratelům dokumentují flotily automobilů Hyundai například ve službách České policie, ale také dalších významných velkoodběratelů. Za zmínku
stojí například rozsáhlejší prodeje útvarům Městské policie, České poště, Zdravotnické záchranné službě, ale také společnostem,
jako jsou pojišťovně Uniqa, Unicredit Bank, Allrisk, Tipsport,
Ředitelství silnic a dálnic, Hanácká Kyselka, Televize Prima, Jetax Taxi, STES, Siko Koupelny, Projekt Auto za stovku, Parfums,
Best a mnoho dalších.
Dokonalý vozový park
Hyundai nabízí na českém trhu opravdu dokonalý vozový
park, opírající se o nejžádanější modely, kterými jsou i30, ix20
a Tucson, tedy vozy, které jsou domácího původu a vyrábí se
v Nošovicích. Dodávkami státním institucím, podnikům i podnikatelům tak Hyundai pokračuje v úspěšném oslovování stále
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většího počtu českých zákazníků a výrazně tím posiluje svoje
postavení na trhu. Je velmi příjemné vidět na českých silnicích
nové kvalitní vozy Hyundai, které postupně nahrazují modely
jiných značek.
Současné portfolio automobilů Hyundai tedy může na českém trhu uspokojit poptávku nejen z řad soukromých odběratelů, ale také širokou škálu firemních zákazníků, na které se
v poslední době značka stále více zaměřuje. Nabídka zahrnuje
širokou škálu modelů: od menších i10 a i20, přes populární ix20,
nejprodávanější řadu i30, ale také inovovanou řadu i40 ve verzích kombi i sedan. Prodejně jsou velmi úspěšné všechny modely
kategorie SUV a crossoverů, reprezentované vozy Kona, Tucson
a Santa Fe. Mezi našimi modely jsou také zákaznicky velmi zajímavé užitkové vozy H350 a H-1.
Samostatnou kapitolou jsou velice perspektivní a výjimečně ekologicky šetrné modely, jako je Hyundai IONIQ ve třech
provedeních: Hybrid, Electric a Plug-in Hybrid. Novinkou roku
2018 je plně elektrická Kona Electric a dalším vozem z kategorie bezemisních je NEXO – jako představitel nové generace
SUV, na vodíkový pohon.
Cenná ocenění
Rok 2018 je pro společnost Hyundai další příležitostí nabídnout náročným českým zákazníkům opravdu kvalitní vozy
a přesvědčit je o přednostech všech jejich produktů a služeb.
V tom určitě pomáhají nejen vlastnosti charakterizované kombinací kvality, moderního designu, vyspělých technologií a atraktivní ceny, ale také bezkonkurenční 5letá komplexní záruka bez
omezení ujetých kilometrů. Cenná jsou také nejrůznější domácí
ocenění, jakými bylo například vítězství v internetovém hlasování v anketě Firemní auto roku, které získal v kategorii „Referentské vozy“ model i30 kombi a stejné ocenění obdržel také Tucson,
v kategorii „Manažerské vozy“.
Významný úspěch dosáhl také opavský zástupce značky Hyundai, který si historicky udržuje výsledky tak stabilně, že patří
mezi pouhé 0,2 % firem, které získaly prestižní ocenění Czech
Stability Award, s titulem „Nadstandardní obchodní partner pro
trh“. Velmi kvalitní produkt, spolu s optimalizovaným a vstřícným prodejním i servisním zázemím je zárukou dalších úspěchů
značky Hyundai, jak na českém, tak i na dalších trzích.
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Financování na míru
Nejde ale jen o samotná vozidla. Již pro nákup může zájemce využít velmi zajímavé
možnosti značkového financování od Hyundai Finance, které je nejvýhodnější cestou
k pořízení Vašeho nového vozu. Sníte o novém autě, ale nechcete mnohonásobně
přeplatit cenu nového vozu, jak se často stává u některých poskytovatelů
financování?
Právě proto je tu pro Vás značkové financování Hyundai, které Vám nabízí nejen
širokou paletu alternativ, ale také schopnost přizpůsobení se Vašim požadavkům
a možnostem. Současně Vám nabízí v převážné většině případů lepší podmínky než
bankovní instituce.
Hyundai Finance nabízí řadu forem financování. Každý si může vybrat
takovou, která mu bude nejlépe vyhovovat.
Zde je několik příkladů:
l Chci si auto pronajmout – pro tuto alternativu je nejvýhodnější operativní

S automobily Hyundai jste vždy mobilní
Ať se děje, co se děje s Programem permanentní mobility zůstanete stále
mobilní. Tento unikátní program značky Hyundai je dalším důkazem toho,
že pro své řidiče děláme mnohem víc, než ostatní automobilové značky.
Všem svým zákazníkům zajistíme 100 % servis, a to právě v případě, že se jejich
vozidlo ocitlo v opravě. V této situaci majitel vozu může ihned využít náhradní
vozidlo a pokračovat v běžném životě dál, jako by se nic nestalo.
V případě záruční opravy je automaticky náhradní vozidlo zdarma. V případě
jiného typu opravy vozidla je nabídnuto náhradní vozidlo za absolutně
bezkonkurenční ceny.
Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce nebo servis.
Nezapomeňte, že Hyundai Assistance je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

leasing Hyundai finance, kde existuje i několik akčních nabídek.

l Chci kombinovat hotovost a splátky – pak je nejvýhodnější úvěr šitý na míru

Vašim potřebám, a ten Vám nabízíme jako Hyundai Premium Finance, a to pro
modely i30, Kona, Tucson a Santa Fe.

l Nebo produkt Hyundai Tucson+ Finance pro model Tucson, s úvěrem již od 0 %

akontace, a navíc dárkem v podobě zimních kol.

l Popřípadě nabídku Hyundai Free Finance pro modely i10, i20, ix20, i30, i40

a Tucson, při kterém je akontace od 10 %, plus nízké splátky a garance budoucí
hodnoty vozu.

l Pokud máte celou hotovost, ale chcete si nechat rezervu – pro tuto

alternativu je nejvýhodnější Hyundai Smart i30 Finance, kde nabízíme úvěr
s úrokem 0 %.

Více informací Vám rádi poskytne každý z prodejců automobilů Hyundai

co vás může
nejvíc zajímat?
Na automobily Hyundai se vztahuje celoevropské pětiletá záruka na výrobní vady
vozidla, bez omezení ujetých kilometrů.
To znamená, že se vztahuje i na cesty
v zahraničí.
Podmínky záruky spočívají v absolvování
předepsaných prohlídek, a to jednou ročně,
nebo podle počtu najetých kilometrů.
Rozsah prací závisí na konkrétním modelu vozu, jeho stáří a najetých kilometrech.
Tato prohlídka je standardně zpoplatněna.
Zdarma, nad rámec údržby vám provádí
autorizovaný servis pravidelné kondiční
prohlídky, a to opět po dobu pěti let. Při
kondiční prohlídce Vám profesionálně
prohlédneme 17 kontrolních bodů – motor,
podvozek, brzdy, provozní kapaliny.

H yundai s l u ž b y

Bezkonkurenčně

komplexní služby

5 let asistenční
služby zdarma

Vítejte ve světě Hyundai, kde vítězí špičková kvalita,
prodloužená pětiletá záruka a jedinečné služby.

H

Hlavní předností automobilů Hyundai
je skutečnost, že všem svým zákazníkům nejen nabízí, ale
také poskytuje opravdu kvalitní vozy, které jsou zkonstruované a vyráběné s využitím špičkových technologií a maximálních požadavků na bezpečí každého člena posádky.
Každý, kdo se rozhodne stát se majitelem vozu Hyundai si může být jistý
unikátní pětiletou zárukou bez omezení počtu najetých kilometrů, a navíc
získá celou řadu výhod a služeb, díky kterým se pořízení nového vozu mění
v radost z dobré volby a příjemnou životní zkušenost.
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Záruka – dopřejte si 5 let
bezstarostné jízdy
s Vaším vozem Hyundai
Vynikající kvalita vozů Hyundai nám dovoluje nabídnout dlouhodobou
záruku, díky níž mají naši zákazníci jistotu, že po celých pět let budou
jezdit bez starostí, a o jejich vůz bude špičkově postaráno. V roce
2009 jsme byli první automobilkou, která majitelům svých vozů
poskytla 5letou záruku. Dnes jsme jedinou automobilkou, která
poskytuje u všech osobních modelů 5letou komplexní záruku, bez
omezení ujetých km, jako standard.

Pro případ jakýchkoli problémů na cestách, mají uživatelé vozů Hyundai k dispozici značkové asistenční služby. Navíc mají
možnost využít asistenční služby v rámci
České republiky, nad běžný rámec i v případě
vybití akumulátoru, defektu pneumatiky,
ztrátě nebo poškození klíčů, nedostatku
či záměně paliva. Stačí zavolat na kontaktní telefon uvedený na asistenční kartičce,
kterou obdržíte při koupi vozu. Asistenční
pomoc v případě nepojízdnosti vozidla
z důvodů výrobní vady platí pro celé
území Evropy.

Koupě
kteréhokoli
vozu Hyundai
je sázka na
jistotu.

Jedinečné pojištění
Vybrat si dobrou pojistku nemusí být snadné. Hraje totiž klíčovou roli
v neočekávaných situacích jako jsou nehody, poruchy nebo úmyslné poškození
či krádež vozu. Dobře víme, že v těchto momentech naši klienti ocení, že jsme
silným partnerem, který umí nabídnout komplexní pojistné řešení, díky němuž
mají jistotu, že o jejich vůz bude profesionálně postaráno a jejich rozpočet
oprava nijak nezatíží. Pojištění Hyundai nabízí majitelům našich vozů jedinečné
služby za výjimečně atraktivní cenu. Jsou to např. Kompletní pojištění s 0 %
spoluúčastí, bezplatné rozšíření Vašeho pojištění o modul Safe Line, nastavení
pojistného dle počtu kilometrů, možnost dalšího snížení pojistného až o 25 %,
čtvrtletní/pololetní/roční platby pojistného, možnost využití náhradního
vozidla z programu permanentní mobility Hyundai GAP, program permanentní
mobility, a to vše za jedinečnou sazbu.
HYUNDAI cars
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Hyundai Motorsport
j e d e na p l n ý p l yn
V automobilovém sportu se Hyundai zaměřil na dvě disciplíny, rallye a okruhové závody cestovních vozů. Boj o tituly
v mistrovství světa WRC byl otevřený až do poslední soutěže a rozjezd klientského programu s vozy i30 N TCR ve Světovém
poháru WTCR přinesl totální úspěch. Hyundai Motorsport měl v sezóně 2018 hodně napilno a ubírat plyn nehodlá ani
v příštím roce.

D

Do své páté sezóny
v mistrovství světa WRC vstupoval
Hyundai s ambicí ovládnout jak
šampionát jezdců, tak i bodování
továrních značek. V sezóně 2017
získal celkem čtyři vítězství a skončil těsně druhý v obou kategoriích.
Tým nadále vede velezkušený Michel Nandan, který před úvodní soutěží letošního roku řekl: „Pečlivě jsme analyzovali minulou sezónu, víme, kde jsme byli dobří a kde
jsme měli slabiny. Naším cílem je tyto slabiny
letos napravit.“
Tým Hyundai Shell Mobis World Rally
Team 2018 nasazoval tři speciály Hyundai
i20 Coupe WRC a vybíral ze čtyř posádek;
Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Andreas
Mikkelsen/Anders Jæger, Dani Sordo/Carlos
del Barrio a Hayden Paddon/Seb Marshall.
Nepsanými jedničkami týmu byli jezdci Mikkelsen a Neuville, které vždy doplňoval buď
Sordo nebo Paddon.
Angažmá značky Hyundai v automobilovém sportu výstižně komentoval prezident
divize Motorsport, Scott Noh: „Všechno, co
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děláme přispívá ke globální změně vnímání
značky Hyundai. Vyvíjíme vysoce výkonné
technologie, které jsou hnací silou značky N,
a zároveň vyvolávají emoční náklonnost s našimi zákazníky. Motorsport je ideální ukázkou
našich hodnot Hyundai. Vylepšuje inženýrské
dovednosti, které jsou rozhodující pro naše poslání při vytváření vysoce výkonných vozidel.“
Předpisy pro vozy, které se účastní WRC
stanovuje Mezinárodní automobilová federace
(FIA). Karoserie musí mít základ ve standardním vozu a výrobce musí splňovat požadavek
na celosvětovou výrobu v počtu minimálně
25 000 kusů zvoleného modelu za rok. V případě Hyundai je to model i20 Coupe.
Tento model mohli obdivovat fanoušci automobilových soutěží i minulý rok, nicméně v sezóně 2018 nastoupily vozy WRC značně posílené. Úprava předpisů ze strany FIA umožnila
týmům zvětšit průměr restriktoru turbodmychadla z 33 na 36 mm. To mělo za následek nárůst výkonu z cca 315 na 380 k. Objem motoru
1,6 l zůstal nezměněn. Minimální předepsaná
šířka povyrostla o 55 milimetrů. Vozy WRC
2018 jsou výkonnější, aerodynamicky efektivnější a celkově tedy i rychlejší.

Úplně nahoře: Soutěžní vozy, stejně tak jejich posádky,
musí zvládat bezpočet skoků. Nahoře: Thierry Neuville byl
v sezóně 2018 žhavým kandidátem na titul mistra světa.
Vlevo dole: Jízda ulicemi před samotnou Rallye Argentina
Vpravo dole: Thierry Neuvile při jednom ze skoků na
rychlostních zkouškách Rallye Argentina

Ohlédnutí
za sezónou
WRC 2018

Thierry Neuville, který letošní sezónu dobře rozjel, ale druhá
polovina byla smolná, takže skóroval nakonec s 201 body
a stal se vicemistrem světa. V hodnocení značek brala titul
Toyota s 368body, tým Hyundai získal 341 bodů a po právu

Nahoře: Nevidíme to
často, ale na světových
soutěžích se najde čas
i pro zábavu. Vpravo
nahoře: Posádky
Paddon/Marschall
s poháry v Turecku
a Neuville/Gilsoul na
Sardinii. Vlevo: Startovní
rampa na Rallye Monte
Carlo je místo, kde celá
sezóna WRC tradičně
začíná

tak získal druhé místo.

Na 19 rychlostních zkouškách
s celkovou délkou měřených úseků 314,25 km
pokrytých čerstvým sněhem byl nejrychlejší
Thierry Neuville. Na stupních vítězů však nebyl
sám, protože třetím nejrychlejším byl Andreas
Mikkelsen. Třetí Hyundai dovezl do cíle Hayden
Paddon na celkově pátém místě. Švédská rallye
tak odstartovala úspěšné tažení Thierryho Neuvilla za možným titulem. Za připomenutí stojí
ještě účast v kategorii WRC2, kde finský jezdec
Jari Huttunen a jeho spolujezdec Antti Linnaketo
nastoupili s vozem Hyundai i20 R5 do prvního
z několika vybraných podniků WRC2.
Po zmrzlém Švédsku tým přezul na šotolinové pneumatiky, aby se vydal vstříc rychlostním
zkouškám ve vyprahlém Mexiku. V soutěži, kde
nebyla nouze o kolize a zvraty si skvěle vedla španělská posádka Sordo/del Barrio, která skončila
na skvělém druhém místě. Dani Sordo sobě i fanouškům dokázal, že umí zúročit letité zkušenosti
za volantem soutěžního vozu. Andreas Mikkelsen
skončil tentokrát těsně pod stupni vítězů a Thierry
Neuville dojel na celkově šestém místě.
Čtvrtým podnikem sezóny byla Tour de Corse,
zakládající soutěž Mistrovství světa v rallye. Soutěž na Korsice patří mezi nejnáročnější soutěže

v kalendáři. Tamní asfalt neodpouští chyby a klade
na vozy i na posádky velké nároky. Už od 80. let
platí, že kdo chce uspět na Korsice, ten musí mít
výkonný motor i brzdy. Po prvním dni byl Thierry Neuville na fantastickém druhé místě, Dani
Sordo sedmý a Andreas Mikkelsen devátý. Sordo
i Mikkelsen se průběžným pořadím postupně
prokousávali a Neuville bojoval o udržení druhé
příčky. Bohužel, o druhé místo ho připravil Tänak.
Na stupních vítězů obsadil Neuville třetí stupínek,
následován čtvrtým Sordem a sedmým Mikkelsenem.
Na Rallye Argentina zaznamenal tým Hyundai
další úspěch, když obsadil dvě místa na stupních
vítězů a zvětšil svůj náskok v průběžném pořa-

Od prvního dne bylo jasné, kdo
opanoval tuto soutěž - Thierry
Neuville se v Portugalsku ukázal
ve vynikající formě a dostal se na
první místo v průběžném hodnocení
šampionátu

dí v hodnocení konstruktérů. Thierry Neuville
skončil druhý a zajel pozoruhodný nejrychlejší čas
ve speciální zkoušce – Power Stage. Dani Sordo
na třetím místě dosáhl svého druhého umístění
na stupních vítězů v této sezoně, zatímco Andreas
Mikkelsen si zajistil vítězstvím v jedné rychlostní
zkoušce v posledním dni soutěže celkové páté místo, pouhé čtyři sekundy za Sébastienem Ogierem.
Portugalská rallye byla šestým podnikem sezóny a po Argentině a Mexiku dalším místem, kde
se závodí na šotolině. Na posádky čekalo 20 rychlostních zkoušek, které byly shodné s předešlým
ročníkem. Podobně jako Švédsko, které má svůj
„Colinův skok“, tak i portugalská soutěž se může
pochlubit ikonickým skokem Fafe. Od prvního
dne bylo jasné, kdo opanoval tuto soutěž – Thierry Neuville se v Portugalsku ukázal ve vynikající
formě. O své tažení za vítězstvím se nehodlal dělit
a díky němu se dostal na první místo v průběžném
hodnocení šampionátu. Čtvrtá příčka jako by byla
rezervována pro tým Hyundai, tentokrát si pro
„bramboru“ dojel Dani Sordo. Andreas Mikkelsen
dojel v Portugalsku jako šestý.
Italská Sardinie je stejně malebná jako Korsika, avšak zcela jiným způsobem. Tato náročná
technická soutěž se jede po šotolině, konkrétně na
HYUNDAI cars
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Zhora dolů: Bez skoků, přetáčivých smyků
a jízdy na samé hranici by to nebyla správná
rallye, jak dokazují snímky z Mexika, Portugalska,
Finska a Velké Británie.

20 rychlostních zkouškách o celkové délce
313,36 km. Do soutěže vykročil nejlépe Mikkelsen, ale porucha převodovky zmařila jeho šance.
Neuville si držel svůj standardně vyrovnaný
výkon, zatímco Paddon nebyl se svými výsledky spokojen. Druhý den se Thierry nebezpečně
dotahoval na Ogiera, aby jej v závěru soutěže porazil o sedm desetin! Od vítězství na Sardinii bylo
jasné, že letošním kandidátem na titul je Belgičan
Thierry Neuville. Opět těsně pod stupni vítězů
skončil druhý vůz Hyundai, tentokrát pilotovaný
Paddonem.
Finská rallye letos zahrnovala 23 rychlostních
zkoušek, které vedly malebnou krajinou středního Finska, rozsáhlými lesy a kolem jezer. Byla
to poslední ze čtyř šotolinových soutěží v řadě
a zároveň ta nejrychlejší. Vozy i posádky dostávají zabrat, když musí zvládnout bezpočet skoků.
Tento podnik je jedním z nejnáročnějších pro
spolujezdce, protože musí zajistit, aby byly jejich
záznamy o trati naprosto precizní, včetně jejich
dokonalého sdělování jezdci. Pro Hyundai nepatří Finsko mezi nejšťastnější soutěže, neboť tým
na této soutěži nikdy nebyl úplně silný.
Thierry Neuville vyrážel jako první a připadla
mu tak nevděčná role, kdy „čistil“ trať pro ostatní.
Hayden Paddon podával první den konzistentní výkony a držel se v první pětce. Finští piloti
konkurenčních týmů ale byli doma a předvedli
vlastní show. Hayden Paddon nakonec vybojoval čtvrté místo a skončil před Ogierem a připsal
tak další cenné body do hodnocení značek.
Neuville a Mikkelsen tentokrát uzavírali první
desítku.
Na finské rallye opět startovali Jari Huttunen
a Antti Linnaketo z programu podpory mladých
talentovaných jezdců HMDP (Hyundai Motorsport’s Driver development Program) s vozem
i20 R5 v kategorii WRC2.
Rallye Deutschland má v kalendáři WRC pro
tým Hyundai Motorsport mimořádný význam,
protože se jedná o domácí soutěž a zároveň i rallye, v níž v roce 2014 slavil své historicky první
vítězství ve WRC. Letošní německá rallye se
skládala z 18 rychlostních zkoušek o celkové délce
325,76 km. Specifikem německé soutěže je skutečnost, že se jedná o tři asfaltové rallye najednou:
trasa vede po úzkých cestičkách mezi vinicemi,
ve vojenském prostoru (tzv. Panzerplatte, na což
má čeština svůj termín – tankodrom) a po venkovských silnicích.
Šéf týmu Michel Nandan před soutěží řekl:

„Rallye Deutschland je pro nás důležitým
podnikem, z jehož předchozích ročníků máme
mnoho dobrých vzpomínek. V porovnání
s ostatními soutěžemi vyžaduje velmi odlišný
přístup kvůli jedinečné kombinaci rychlostních
zkoušek. Na korsickém asfaltu, na začátku sezony
jsme nepodávali ideální výkony, proto jsme se
ve vývojových testech našich vozů i20 Coupe
WRC zaměřili na pokrok v této oblasti. Naše práce
se týkaly dílů zavěšení a rozvodovek, abychom
dosáhli vyváženějšího nastavení vozu. Před touto
rallye jsme uskutečnili intenzivní pětidenní testy
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kvůli rozmanitosti podmínek, jimž budeme čelit
v jednotlivých rychlostních zkouškách. Chceme
předvést sebevědomé výkony a jsem poměrně
optimistický, že dokážeme být konkurenceschopní.“

Jak se nakonec soutěž vyvinula? Posádky týmu
Hyundai začaly opatrně a zvolily strategii jízdy
bez rizika. Po prvním dni si tým odnášel následující skóre: Neuville třetí, Sordo šestý a Mikkelsen devátý. Druhý den byl náročný zejména pro
Thierryho Neuvilla, který se propadl na čtvrté
místo. Naopak Dani Sordo se vyšvihnul na druhý
místo za vedoucího Tänaka a Andreas Mikkelsen zakončil druhý den soutěže čtvrtým místem. Třetí a zároveň poslední den soutěže nesedl
Danimu. Andreas Mikkelsen dokončil soutěž
na šestém místě, a Thierry Neuville se nakonec
dostal na bednu, kde bral pohár za druhé místo.
Německá rallye tak pro tým nedopadla úplně dle
očekávání, ale nakonec z toho byly důležité body
do celkového hodnocení šampionátu.
Turecká rallye, která letos nahradila v kalendáři Polsko (Rajd Polski), se ukázala jako náročná
šotolinová soutěž s rozbitými cestami. První den
se blýskl Thierry Neuville, který zvolil správné
obutí a vyhýbala se mu smůla v podobě defektů.
Odměnou mu bylo první místo. Rovněž Andreas
Mikkelsen si tureckou rallye slušně rozjel a první
den zakončil na krásném třetím místě. Hayden
Paddon dojel šestý. Druhý den se štěstí otočilo
k týmu Hyundai zády. Neopravitelné poškození
podvozku znamenalo konec pro Neuvilla pro
tento den. Andreas Mikkelsen si vybral svůj díly
smůly kvůli poruše na hnacím hřídeli, a tak jediný kdo zachraňoval body byl Hayden Paddon,
který dojel na třetím místě.
Poslední den turecké rallye dělal Thierry Neuville co mohl, ale sobotní výpadek mu nedal šanci na dobré umístění, v Turecku tak skončil jako
celkově šestnáctý. Andreas Mikkelsen dojel pátý
a Hayden Paddon udržel třetí místo, na pódiu tak
stál vedle Tänaka a Latvali.
Letošní britská rallye se konala o tři týdny
dříve než v předešlém roce. Na rozpisu bylo
23 rychlostních zkoušek vedoucích hlubokými
lesy ve Walesu. Pochopitelně za typicky britského
počasí. Thierry Neuville sice skončil první den
na druhém místě, avšak s dost velkým odstupem
na prvního Tänaka. Mikkelsen s Paddonem se ne
a ne dostat do správného tempa a výsledkem bylo
sedmé a deváté místo. Sobotní den byl dramatický a pro tým ne zcela šťastný. Jezdci týmu Hyundai skončili na šestém, sedmém a osmé místě.
Neděle přinesla nevelký posun, když Thierry Neuville dokončil soutěž na pátém místě, Mikkelsen
na šestém a Paddon na sedmém místě. Sen o titulu mezi značkami doznal vážných trhlin a bodový
náskok Thierryho se zmenšoval. Zbývaly poslední dvě soutěže.
Španělská rallye je mixem asfaltových a šotolinových rychlostních zkoušek. Tým Hyundai
odjížděl na soutěž plně připraven bojovat o cenné
body do posledního kilometru soutěže. A kdo
jiný by se na tamních tratích měl cítit lépe než

Španěl Dani Sordo. Po prvním dni, kdy nebyla
nouze tvrdé souboje s časomírou, skončil Sordo
na druhém místě. Mikkelsen kontroval šestým
místem a Thierry Neuville, ač jel maximálně
uvolněně, tak to nestačilo na lepší než deváté místo. Zato druhý den se Neuvillovi dařilo podstatně
lépe, naopak Dani Sordo se nevyvaroval řidičských chyb, čímž propadl na šesté místo. Mikkelsen uzavíral první desítku. V neděli bojoval Neuville statečně, ale smůla se mu úplně nevyhnula.
Poškození zadního ráfku se podepsalo na celkově
čtvrtém místě. Dani Sordo se před domácím publikem ukázal v dobrém světle, ale nakonec z toho
bylo páté místo. Andreas Mikkelsen dojel desátý.
V letošní napínavé sezóně se o titulu rozho-

dovalo až v samotném závěru. Posledním podnikem byla Austrálie, charakteristická prašnými
šotolinovými a lesními cestami. Na posádky čekalo 24 testů s celkovou délkou 318,64 km, navíc
s výrazně přepracovanými trasami oproti sezóně
2017. Přetahovaná Neuvilla s Ogierem se vyvíjela dobře, než došlo na jeden skok, který skončil
defektem a následným zdržením pro Neuvilla.
Andreas Mikkelsen potkal na rychlostní zkoušce
traktor! Jediným, komu se z týmové trojky vyhýbaly nástrahy byl Hayden Paddon. Druhý den
znamenal posun pro Neuvilla na osmou příčku,
Paddon byl skvěle třetí. Seb Ogier měl svých problémů taky dost, takže vítězství neměl jisté nikdo.
Poslední den australské rallye opět sedl Paddonovi a svůj vůz dovezl na vynikajícím druhém místě. Naopak Thierry Neuville musel jít do rizika,
pokud chtěl zabojovat o titul, ale srážka se stromem a poškození vozu ukončilo veškeré naděje
na titul. Australskou rallye vyhrál Latvala, druhý
byl zmíněný Hayden Paddon, třetí byl Østberg,
čtvrtý Lappi a pátý Ogier.
V konečném součtu tak Ogier zakončil sezónu
2018 s 219 body a stal se tak mistrem světa, Thierry Neuville, který letošní sezónu dobře rozjel, ale
druhá polovina byla smolná, takže skóroval nakonec s 201 body a stal se vicemistrem světa. V hodnocení značek brala titul Toyota s 368 body, tým
Hyundai získal 341 bodů a po právu tak získal
druhé místo.

Posádky Hyundai Motorsport v sezóně 2018

Hlavní postavy
Hyundai Motorsport
 Scott Noh – Prezident
Pan Noh přestoupil v rámci globální reorganizace
Hyundai do Hyundai Motorsport
v březnu 2018 jako prezident.
Jeho úlohou je řídit všechny
aktivity značky na poli
motoristického sportu
včetně zákaznického
programu závodních vozů.
 Michel Nandan - Vedoucí týmu
Michel Nandan je jedním z nejzkušenějších
a nejvlivnějších osobností světové rally.
Jako vedoucí týmu je zodpovědný za vývoj
motoristického programu
Hyundai od samého
začátku. Vybudoval
tým kvalifikovaného
a specializovaného
personálu, který se uchází
o úspěch ve WRC.
 Alain Penasse - Týmový manažer
Funkce týmového manažera je
jednou z nejrozmanitějších
a nejdůležitějších v řízení
celého týmu. Do jeho
kompetence spadá logistika,
organizace a každodenní
provoz týmu.

 Thierry Neuville (nar. 1988, Belgie)
 Nicolas Gilsoul (nar. 1982, Belgie)

 Hayden Paddon (nar. 1987, Nový Zéland)
 Seb Marshall (nar. 1988, Velká Británie)

 Dani Sordo (nar. 1983, Španělsko)
 Carlos del Barrio (nar. 1968, Španělsko)

 Andreas Mikkelsen (nar. 1989, Norsko)
 Andres Jaeger (nar. 1989, Norsko)

 Bertrand Vallat - Šéfdesignér
Jako šéf designér je zodpovědný
za vedení inženýrské stránky
týmu. Je to všestranná
role, která pokrývá celou
škálu technického vývoje;
od designu až po testování
a shromažďování dat.
 Julien Moncet - Manažer pohonných
jednotek
Julien Moncet nastoupil do Hyundai Motorsport
krátce před první sezónou ve WRC v listopadu
2013. O dva roky později převzal odpovědnost
za veškeré aktivity zákazníků
související s motorem. Nyní
je předním vedoucím všech
motorových programů
v Alzenau, včetně WRC
a zákaznických vozů.
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Hyundai i30 N TCR – na okruzích k neporažení

Jak šel čas
s Hyundai i20 WRC

Světový pohár WTCR a jeho regionální a národní odnože (TCR Europe, North American
Pirelli World Challenge a další) vzbudily v automobilkách velký zájem. V těchto pohárech
závodí automobily značek Alfa Romeo, Audi, Seat, Volkswagen, Honda, Peugeot a
samozřejmě Hyundai.

2014


Kalendář
WRC 2019
Monte Carlo

24. – 27. 1.

Švédsko

14. – 17. 2.

Mexiko

7. – 10. 3.

Korsika

28. – 31. 3.

Argentina

25. – 28. 4.

Chile
Portugalsko
Sardinie
Finsko

Výkonnější i20 R5 pro rok 2018
Zákazníci divize Hyundai Motorsport, kteří nasazují soutěžní
vozy i20 R5, mohli díky nepřetržité práci inženýrů oddělení
Customer Racing používat v letošní sezoně ještě výkonnější verzi
s pohotovějšími reakcemi. Vylepšení vozu jsou plodem neúnavného
vývoje a testování od soutěžního debutu v září 2016.
Zákazníci divize Hyundai Motorsport, kteří nasazují soutěžní
vozy i20 R5, mohli díky nepřetržité práci inženýrů oddělení Customer Racing používat v letošní sezoně ještě výkonnější verzi s pohotovějšími reakcemi. Vylepšení vozu
jsou plodem neúnavného vývoje a testování od soutěžního debutu v září 2016.
Mezi hlavní změny soutěžních vozů pro sezonu 2018 patří zvýšení výkonu motoru,
doplněného o proměnné časování ventilů, a nový software řídicích jednotek motorů.
Motory o objemu 1,6 litru poskytují díky všem vylepšením vyšší výkon a pohotovější reakce na povely pedálu plynu. Výše uvedené změny jsou nejnovějším „trumfem“
dostupným pro i20 R5 v rámci jeho prvních dvou soutěžních sezon. Nejedná se však
o jediné úpravy soutěžních vozů.
Změny jsou výsledkem rozsáhlých, nepřetržitých testů a práce inženýrů oddělení
v rámci podpory zákaznických týmů na soutěžích po celé Evropě. Jejich práce jim
umožnila optimalizovat několik zásadních konstrukčních celků, čímž došlo ke zvýšení výkonu a zlepšení ovladatelnosti soutěžního vozu i20 R5. Mezi tyto změny patří
nová specifikace tlumičů pro asfaltové a šotolinové nastavení, jakož i širší škála možností nastavení diferenciálu pro tento vůz. Na zákazníky v Portugalsku, Irsku a Paraguayi udělal i20 R5 tak
Technická
skvělý dojem, že si tyto soutěžní vozy pořídili pro lespecifikace i20 R5
tošní účast na příslušných národních mistrovstvích.
„Vždy se maximálně snažíme, aby naši zákazníci
Motor přeplňovaný
mohli se soutěžními vozy i20 R5 bojovat o nejvyšší
čtyřválec 1,6 l s přímým
vstřikováním, restriktor
umístění na jakémkoli mistrovství. Rychlé tempo
o průměru 32 mm
vývoje v kategorii R5 znamená, že musíme neustále
Elektronika: Magneti
pracovat na tom, abychom to mohli zaručit. NejnoMarelli
vější inovace jsou nejrozsáhlejší, jaké jsme uskutečnili
Převodovka: Ricardo
od debutu tohoto vozu, a našim zákazníkům umož5stupnová, sekvenční
ní, aby mohli znovu bojovat o vítězství v soutěžích
Kola: 7×15 (šotolina),
a o mistrovské tituly na celém světě. Naši zákazníci
5,5×16 (sníh), 8×18 (asfalt)
se v letošní sezoně zúčastní rozmanitých mistrovBrzdy: Brembo 4pístkové
ství, takže musíme ve své práci pokračovat, aby měli
třmeny, ventilované
kotouče, hydraulická ruční
vynikající dynamiku i rychlost za všech podmínek,“
brzda, brzdové destičky
uvedl Andrea Adamo, vedoucí oddělení Hyundai MoWinmax
torsport Customer Racing.
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9. – 12. 5.
30. 5. – 2. 6.
13. – 16. 6.

2015


2016


1. – 4. 8.

Německo

22. – 25. 8.

Turecko

12. – 15. 9.

Velká Británie

3. – 6. 10.

Španělsko

24. – 27. 10.

Austrálie

14. – 17. 11.

2017


2018


Hyundai i20 R5
na Barum Czech Rallye Zlín
Zajímavou epizodou letošní
Barum Rallye (podnik Mistrovství
Evropy) byla účast továrního jezdce
Hyundai. Dani Sordo ukázal českým
divákům erpětku a poměřil síly
s domácími i evropskými matadory.
Španěl, ač vycepovaný světovými
soutěžemi, jel ve Zlíně poprvé. Jistou
premiérou byl pro něho rovněž
start s vozem i20 R5. Naděje byly
značné, ale to byla nebyla správná
Barumka, aby neukázala svoji
zrádnost. Celá soutěž se odehrávala
za proměnlivého počasí, ve kterém
převládal déšť. Následkem toho
bylo množství bláta a vytahaných
nečistot. Soutěž začal Dani Sordo
na jedenácté příčce po městské
speciálce, po prvních klasických
vložkách se postupně posunul
na čtvrté místo. V neděli pak

našel s autem společnou řeč
a v poslední sekci dokázal vystoupat
na bronzový stupínek a zajistit tak
pro značku Hyundai historicky první
stupně vítězů na Barum Rallye.
“Byla to opravdu hezká soutěž
s dobrou atmosférou a diváků
tu bylo víc, než na některých
soutěžích mistrovství světa.
Pokud bude potřeba, abych přijel
znova, tak se vrátím. Musím ovšem
pogratulovat soupeřům, jelo se
na opravdu vysoké úrovni. Ale
byla to jedna z nejtěžších soutěží,
co jsem odjel. Možná, že některé
zkoušky na Monte Carlu s černým
ledem jsou těžší, ale za letošních
podmínek byly vložky na Barumce
opravdu náročné,” uzavřel své
hodnocení Dani Sordo.

Technické údaje
i20 Coupé WRC 2018
Motor
Typ: zážehový přeplňovaný čtyřválec s přímým
vstřikováním
Zdvihový objem: 1 600 ccm
Vrtání a zdvih: 83 mm a 73,8 mm
Výkon (max.): 380 k při 6 500 ot / min
Točivý moment (max.): 450 Nm při 5 500 ot
/ min
Průměr restriktoru: 36 mm
Řídicí jednotka motoru: Magneti Marelli SRG
Kapacita palivové nádrže: 80 l
Transmise
Stálý pohon všech kol
Převodovka: 6stupňová sekvenční
Diferenciály: mechanický přední a zadní,
elektro-hydraulický mezinápravový
Podvozek
Vzpěry MacPherson s nastavitelnými tlumiči
Hydraulický posilovač řízení
Chlazené 4pístkové brzdy Brembo s kotouči
o průměrech 370 mm (asfalt) a 300 mm
(šotolina)
Hydraulická ruční brzda
Kola 8x18 palců (asfalt), 7x15 (šotolina)
Pneumatiky Michelin
Rozměry a hmotnost
Délka 4 100 mm
Šířka 1 875 mm
Rozvor 2,570 mm
Hmotnost min. 1 190 kg
Hmotnost max. 1 350 kg s řidičem a
spolujezdcem

A

Angažmá značky Hyundai
probíhá prostřednictvím divizi Customer Racing, pod kterou spadá celý zákaznický program. Zákazníky jsou pak soukromé
týmy.
Hyundai vycítil příležitost na samém začátku
WTCR/TCR. Vývoj vozu i30 N TCR započal
v druhé polovině roku 2016 a už na jaře roku 2017
sbíraly vozy první testovací kilometry. Předepsanou jednotkou jsou dvoulitrové přeplňované
agregáty ve spojení s šestistupňovou sekvenční
převodovkou. Aktuální cena vozu i30 N TCR činí
128 000 Euro.
Světový pohár WTCR se v roce 2018 skládal
z deseti podniků, které byly pořádány v Maroku,
Maďarsku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, na
Slovensku, 2x v Číně, Japonsku a Macau. Pohár se
tak částečně odehrává na světoznámých tratích,

Sériový vůz

na kterých se jezdil i předešlý šampionát WTCC,
jmenovitě Nürburgring, Suzuka, Macau, Zandvoort, ale i Slovakiaring u našich sousedů.
V letošní sezóně s vozy Hyundai i 30 N TCR závodily ve WTCR dva týmy; YMR a BRC. V obou
týmech najdeme ostřílené okruhové harcovníky;
Yvan Muller (YMR) a Gabriele Tarquini (BRC).
Mullerovi v týmu dělá dvojku Thed Björk a Tarquinimu zase Maďar Norbert Michelisz. Zatímco
vozy Hyundai prokázaly své kvality a rychlost,
zkušení jezdci za jejich volanty ukázali, že si s vozy
dobře rozumí, a tak sezóna 2018 skončila, jak nejlépe mohla. Pohár vyhrál Gabriele Tarquini (BCR)
s 306 body. S minimálním odstupem za ním skončil Yvan Muller (YMR) s 303 body. V hodnocení
týmů to bylo přesně naopak, YMR získal celkem
562 bodů, BRC pak 559 b. Hyundai tak dosáhl
v ročníku 2018 maximálního vítězství.

soutěžní speciál WRC

vs.
Hyundai i20 Coupe		
1.0 T-GDI
120 k

Hyundai i20 Coupe WRC

motor

závodní 1.6 T

výkon

380 k

172 Nm

toč. moment

450 Nm

6st. manuální

převodovka

6st. sekvenční

přední

náhon

4x4

10,2 s

0 – 100 km/h

<4 s
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Hyundai
rozšiřuje podporu
fotbalu novým
partnerstvím
s pěticí vrcholných
fotbalových klubů

Hyundai je novým

globálním automobilovým
partnerem pětinásobného
mistra anglické Premier
League – fotbalového
klubu Chelsea

Hyundai Motor uzavřel v roce 2018 víceleté partnerství s legendárním londýnským fotbalovým klubem Chelsea. Od této sezóny
až do roku 2022 bude Hyundai Motor globálním automobilovým
partnerem tohoto slavného anglického fotbalového klubu s přezdívkou „The Blues“, jehož nové dresy ve všech domácích soutěžích budou na rukávech zdobeny logem značky Hyundai. Hyundai
nově uzavřenou smlouvou s klubem Chelsea tak poprvé vstoupil
na fotbalový trh ve Velké Británii. Nové partnerství rozšiřuje dlouhodobé angažmá značky Hyundai ve světě fotbalu na nejvyšší
úrovni o novou dimenzi.

Hyundai se stal
novým partnerem
německého
fotbalového klubu
Hertha BSC Berlín

Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Hyundai Motor, jako jeden z největších světových výrobců automobilů, je dlouhodobě také významným
podporovatelem světové sportu. Určitě nejvíce viditelným je v celosvětově nejvýznamnější a nejsledovanější
sportovní týmové disciplíně, kopané.

N

Na nejvyšší úrovni trvá angažmá
značky Hyundai ve světě fotbalu už 20 let a prezentuje
se nepřetržitou podporou národních i mezinárodních soutěží a vrcholných turnajů. Vždyť oficiálním
automobilovým partnerem Mistrovství světa FIFA
je od roku 1999 a po celou tuto dobu hraje důležitou roli při úspěšném
zajišťování průběhu všech vrcholných turnajů. Zde stojí za připomenutí
i významná spolupráce s evropskou federací UEFA, která trvala 18 let,
až do roku 2017, když Hyundai i nadále intenzivně podporuje národní
týmy a jednotlivé kluby.
Vozidla Hyundai tak významně přispívají k zajišťování hladkého
průběhu nejvrcholnějších akcí, přepravují hráče, novináře, funkcionáře a hosty VIP po celou dobu trvání mistrovství světa. Světová fotbalová federace FIFA a Hyundai Motor skutečně sdílejí vášeň pro fotbal
a nadšení z této nádherné hry fanouškům po celém světě. Při minulém
Mistrovství světa v Rusku to bylo například celkem 530 vozidel Hyundai Santa Fe, Tucson a H-1, včetně 32 autobusů Hyundai pro jednotlivé
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účastnické národní týmy. V nich byly přepravovány fotbalové legendy
jako Messi, Ronaldo, Iniesta, Salah, Modrič a všichni další.
Značka Hyundai se také angažuje v českém fotbalu, kde je už řadu let
oficiálním partnerem české reprezentace. Hyundai letos nechyběl ani
při exhibičním utkání, které se konalo u příležitosti rozlučky Tomáše
Rosického s aktivní kariérou. V rámci této akce bylo nasazeno celkem
13 vozů, které přepravovaly po Praze hvězdy světového fotbalu, jako
např. Cesc Fabregase, Mathieu Flaminiho, Robina van Persie a z českých
legend pak Petra Čecha, Karla Poborského či Jana Kollera a další. Tomáš
Rosický měl k dispozici sportovně laděný Hyundai i30 N a ve flotile nechybělo několik vozů Santa Fe, Tucson, i40 kombi, a dokonce dva modely Ioniq Hybrid.

Hyundai je už řadu let oficiálním partnerem
české fotbalové reprezentace

Hyundai letos

také uzavřel dlouhodobé
partnerství s Atlético de Madrid
Hyundai Motor se stal letos i globálním automobilovým partnerem desetinásobných mistrů nejvyšší španělské fotbalové soutěže La Liga.
Na základě smlouvy o víceletém partnerství s klubem Atlético de Madrid,
jsou od letošní sezony až do roku 2021 prezentována loga značky Hyundai na rukávech dresů klubu Atlético de Madrid ve všech domácích soutěžích.
Hyundai uzavřel takové partnerství poprvé na španělském fotbalovém trhu.
Jedná se tím o další smlouvu, ujednávající prezentaci loga značky Hyundai
na rukávech dresů hráčů, jednoho z vrcholných evropských klubů, dále prezentaci na stadionu a při dalších marketingových aktivitách.
AS Roma, trojnásobný mistr nejvyšší italské fotbalové ligy „Serie A“,
za který hraje i český reprezentant
Patrik Schick, je pátým z významných
evropských fotbalových klubů, jehož
hráči nosí na svých dresech symboly
Hyundai.

Hyundai Motor se v roce 2018 stal také globálním automobilovým partnerem klubu Hertha
Berliner Sport-Club e.V., založeného už v roce 1892.
Od sezony 2018/19 až do roku 2021 budou zdobit
loga značky Hyundai rukávy dresů klubu Hertha
BSC ve všech zápasech bundesligy.
Na základě tohoto víceletého partnerství se
stane Hyundai Motor novým globálním automobilovým partnerem německého klubu, což je o to
významnější, že se jedná o zemi, kde si automobily
Hyundai vybudovaly opravdu významnou pozici
na trhu.

Fotbalové
partnerství
na úrovni
Hyundai se již delší
čas angažuje u týmu
Olympique Lyonnais
ve Francii, a od letošního
roku rozšiřuje silnou
podporu fotbalu novým
partnerstvím se čtveřicí
vrcholných britských,
španělských, italských
a německých fotbalových
klubů – Hertha BSC, AS
Roma, Chelsea FC a Atlético de Madrid. S nimi
se výrobce automobilů
hodlá zviditelňovat nejen
svým logem na dresech,
ale také flotilou vozidel
Hyundai, poskytnutých
klubům, přítomností při
domácích zápasech,
včetně zobrazování loga
na panelech LED po obvodu hrací plochy a právy
na různé multimediální
a digitální prezentace.
Nebude chybět ani
vývoj řady vzrušujících
iniciativ a hodnotných benefitů pro fanoušky klubu,
jejichž cílem bude usnadnit mobilitu, a ještě více
zpřístupnit fotbal jeho
fanouškům, prostřednictvím různých iniciativ,
zaměřených na příznivce
tohoto sportu.
HYUNDAI cars
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Hyundai Boutique
K automobilům dnes neodmyslitelně patří také nejrozmanitější věci a věcičky, určené speciálně příznivcům
jednotlivých značek. Hyundai pochopitelně také v této oblasti disponuje širokou nabídkou nejrůznějších
zajímavých doplňků a dalších prvků výbavy. Více můžete nalézt na webových stránkách www.hyundai.cz
ve sloupci „O nás“ pod řádkem Hyundai Brand Collection.

V nabídce doplňků
si každý příznivec
značky Hyundai
určitě vybere

N ěc o p ěk n éh o
n a s eb e

P r a k t i c k é d r o b n os t i
v ž dy p ot ě š í

Praktické stylové oblečení z kvalitních a
perfektně zpracovaných materiálů, od pletených čepic, přes příjemná funkční trička,
fleecové mikiny, až po teplé bundy, pro muže
i ženy, vše s emblémy Hyundai, pro umocnění
Vaší identity s oblíbenou značkou. V nabídce
rovněž nechybí vesty, šály, košile, ani módní
apartní slaměný klobouk.

Do této skupiny patří největší počet nejrůznějších praktických pomůcek a dárků, opět doplněných logem, či značkou Hyundai. Za zmínku stojí
bavlněné tašky, peněženky, manikúra, parfém
H-faktor, -Hautolékárnička, hrnky, cestovní taška
na kolečkách, pikniková deka, přívěsky, škrabky
na námrazu, flashdisk 16 GB, vak na obleky a další
kousky s logem Hyundai.
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Pro naše malé
a n e j m en š í

M o d ely, k t er é n i k dy
nezkl amou

Z e s tá j e H y u n da i
M oto rs p o r t

Hyundai ve své nabídce nezapomíná ani
na naše malé a nejmenší. Od roztomilých
vystřihovánek a puzzle, přes plyšáka,
batůžek, dětskou kšiltovku Hyundai
Motorsport, dětskou bezpečnostní sadu,
až po odstrkovací dětské autíčko.

Nabídka modelů automobilů Hyundai obsahuje, do
detailu vypracované modely různých barevných verzí
oblíbených automobilů Santa Fe v měřítku 1 : 38, přes
dvě verze soutěžních speciálů pro mistrovství světa
WRC v měřítku 1 : 43, až po velký luxusní model Genesis.
Všechny tyto modely jsou určené spíše pro vystavení.

Úspěchy v motoristickém sportu se
odrážejí v oblibě doplňků z oblasti WRC. Zde
opět nalezneme trička, košile a bundy, stejně
jako originální kšiltovky Hyundai. V nabídce
nechybí ani praktické deštníky, vak na záda,
vše s emblémy Hyundai Motorsport.

HYUNDAI cars
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Zítřek už dnes
Společnost Hyundai již před časem prezentovala svůj ambiciózní plán, postupně rozšiřovat v globálním měřítku ekologicky šetrnou paletu vozů. V praxi to znamená uvedení 22 bezemisních nebo nízkoemisních nových modelů do roku 2020.
V roce 2021 tak bude k dispozici 60 % modelů, nabízených
v Evropě, dostupných v ekologickém provedení. Všechny současné osobní vozy Hyundai jsou zároveň již nyní připraveny
na emisní normu Euro 6d-Temp, která má vstoupit v platnost
v září 2019.

Hyundai HDC-2 Grandmaster

Zcela vlevo:
Koncepční studie
vozu „Le Fill
Rouge“.
Nahoře: Velké
SUV Hyundai HDC2 Grandmaster.
Vlevo: Velmi
úspěšný model
Tucson
Dole: V Americe
je v nabídce také
ostrá verze modelu
Veloster N
„Le Fil Rouge“ ukazuje
nový směr vývoje
designu Hyundai

Hyundai

je budoucnost
české i světové
mobility
V čisté mobilitě značka Hyundai předběhla dobu
a úspěšně pracuje na splnění emisních cílů už i pro rok
2030. Zanedbáván samozřejmě není ani vývoj v oblasti
bezpečnosti, technologií ovlivňujících kvalitu, a tím
i záruky, stejně jako designu.
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Tucson

S

vět
automobilů
a silniční dopravy prochází
v současnosti velice revolučním obdobím. Po mnoha
letech relativně poklidného
vývoje, charakterizovaného systematickým
zlepšováním bezpečnosti automobilů a zvyšování jejich ohleduplnosti k životnímu prostředí,
přišla doba, kdy je další vývoj ovlivňován především legislativními opatřeními, s horizontem
často delším než deset let.
Automobily Hyundai mají v tomto ohledu velkou výhodu, protože jejich vývoj probíhá už
řadu let s velkou perspektivou a předvídavostí.
Hyundai je proto na všechny legislativní nástrahy už nyní velmi dobře připravený. Ve svých vývojových odděleních se kromě systematického
vývoje bezpečnosti či designu, věnuje už dlouhodobě značná pozornost prakticky všem variantám možných druhů alternativních pohonů
a využívání nejrůznějších paliv.

Veloster N

V této souvislosti stojí za zmínku to, že pro mnohé konkurenční
výrobce, a zejména pro některé jimi používané druhy pohonných
jednotek, představovaly už aktuální legislativní požadavky často až
smrtící rány. Pro leckteré modely, a zvláště pro některé motorizace
to dokonce znamenalo skončení jejich výroby.
O vyspělosti vývoje ve skupině Hyundai v oblasti pohonů budoucnosti, ale také na úseku bezpečnosti či designu, svědčí některé
projekty, představené například na nedávném autosalonu v Paříži.
Hyundai zde představil nejen bohatou nabídku nejnovějších modelů „klasických“ automobilů, vybavených hospodárnými spalovacími
motory, které samozřejmě plní nejen požadavky aktuálních legislativních norem, ale už s předstihem i podmínky budoucích předpisů.
Zajímavé jsou také iniciativy, prezentované v rámci konceptu
„Hyundai Motor Studio Paris“, které zahrnují tři odlišné zóny, a to
„Budoucí mobilitu“, „Vysoké výkony“ a „Design“. Současně byly
představeny navazující výhledy na budoucí vývoj značky, na základě tří klíčových pilířů – „záruky“, „pokroku“ a „sportovních výkonů“.
Průkopnického ducha značky Hyundai v oblasti budoucí mobility
zde reprezentovaly zcela nové, již prodávané modely Kona Electric
a Nexo.
Směr budoucího vývoje designu značky Hyundai
Jedním z klenotů expozice Hyundai na pařížském autosalonu
byla koncepční studie vozu „Le Fil Rouge“, ztělesňující směr budoucího vývoje designu značky Hyundai. Stejně jako byly studie Intrado
a FE Fuel Cell Concept zřetelnou ukázkou pojetí designu připravovaných modelů Kona a Nexo, předkládá „Le Fil Rouge“ první představu o dalším směrování vývoje designérského stylu značky, v duchu
„smyslného sportovního stylu“.
Základní atributy, jako proporce, architektura, styl a technika
vytvářejí v harmonickém souladu osobitý a jedinečný charakter
příštích vozidel Hyundai. Uvedený smyslný sportovní švih budou
ztělesňovat i všechna budoucí vozidla Hyundai od hatchbacků přes
sedany a kombi až po SUV. Jak již název studie naznačuje, je Le Fil
Rouge, tedy červená nit, odrazem přesvědčení značky Hyundai
o tom, že minulé, současné a budoucí designérské styly značky jsou
vzájemně propojeny. Le Fil Rouge je také novou interpretací DNA
designu značky Hyundai, který zahajuje novou éru designu značky Hyundai. Jeho cílem je vybudování zákazníky milované značky,
prostřednictví navrhováním vozidel s větší emocionální hodnotou
a ještě výraznějšímu prosazení se, ve světě automobilového designu.
Také nový koncepční Hyundai HDC-2 Grandmaster rozvíjí filozofii
budoucího směřování designu značky Hyundai v oblasti SUV a reinterpretuje jeho DNA. Design se zde zaměřuje na harmonizaci již
uvedených čtyř klíčových prvků. Výsledkem je nevšední emocionální hodnota a mimořádná atraktivita celkového uspořádání. Název
konceptu Grandmaster je odvozen z šachu – tedy velmistr a má
evokovat harmonickou produktovou řadu vozidel ve stylu Hyundai
Look, zachovávající si svůj osobitý mistrovský charakter a roli. Nový
přístup této „lehké architektury“ vytváří dokonalou siluetu přední
a zadní partie vozu. Technické inovace se navíc snoubí s atraktivním
designem a mimořádným komfortem pro řidiče a cestující. Stylistické prvky „smyslné sportovnosti“ budou použity také u nadcházejících modelů Hyundai s karoserií sedan a SUV.
HYUNDAI cars
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Výběr globálních ocenění pro značku Hyundai v roce 2018
Máme bý t na co hrdí

Nejvýznamnější
ocenění pro značku Hyundai

Za dobu své existence získala značka Hyundai a její produkty bezpočet významných mezinárodních ocenění
a uznání. Pro ilustraci uvádímestručný výběr z ocenění, získaných jen za prvních deset měsíců roku2018, z něhož
je vidět nejen úspěšnost automobilů Hyundai, ale také
jejich konstrukce, technologií a designu.

J. D. Power

Euro
NCAP

ADAC
EcoTest

Úspěšnost cesty a vývoje značky Hyundai dokazují také významná ocenění, kterých se jí dostává
na vrcholné mezinárodní úrovni. Hyundai dnes patří k naprosté světové špičce, v mnoha oblastech, ať už
se jedná o techniku a nejmodernější technologie, ohleduplnost k životnímu prostřední, nebo tak specifickou
oblast, jakou je design. Získaná ocenění potvrzují, že se Hyundai úspěšně etabloval na vrcholu světového
automobilového průmyslu a dosažené pozice zde systematicky posiluje a upevňuj

P

Potvrzují to například taková
ocenění, jako triumf v soutěži „Red Dot Award“,
v níž byl značce Hyundai udělen čestný titul „Značka roku 2018“, oceňující inovativní design, kvalitu
designu a know-how v oblasti řízení značky. Společnost Hyundai
Motor také obdržela v roce 2018 za svůj kreativní a pokrokový
design další ocenění v kategorii „komunikační design“. Přitom
Red Dot Award patří mezi nejuznávanější mezinárodní designérské soutěže na světě a ocenění „Red Dot: Značka roku“ je udělováno značce, která se prezentovala zvlášť působivým a tvůrčím
designem na mimořádně vysoké úrovni. Hyundai v letošním
roce bodoval svými originálními řešeními v oblasti designu, jejich kvalitou a know-how pro řízení značky.
„Je pro nás ctí, že jsme byli zvoleni jako Značka roku 2018
v soutěži Red Dot. S velkou pokorou přijímáme toto vyznamenání, které potvrzuje správnost našeho tvůrčího úsilí a je pozoruhodným milníkem ve vývoji image naší značky,“ řekl Wonhong
Cho, výkonný viceprezident a ředitel marketingu ve společnosti
Hyundai Motor Company. „Toto ocenění je pro nás zároveň výzvou k tomu, abychom se ještě více snažili rozvíjet náš přístup,
a je současně i odrazovým můstkem pro další objevné a pokrokové projekty v budoucnosti, aby naše značka mohla být skutečně všemi milována a uznávána.“
Slova uznání vyslovil také prof. Dr. Peter Zec, zakladatel a generální ředitel soutěže Red Dot Award, když řekl: „Hyundai
na velmi nasyceném a náročném trhu opakovaně a s mimořádným úspěchem oslovuje originálním způsobem své zákazníky
a dokáže jim univerzálně srozumitelným způsobem vysvětlovat
technickou podstatu svých automobilů. Inovativní přístupy společnosti k designu jsou skutečně vynalézavé a velmi kvalitní. Zákazníkům tak ve všech ohledech poskytují jedinečné zážitky při
setkávání se značkou Hyundai“.
Hyundai Motor v srpnu 2018 rovněž stanovil historický rekord v počtu získaných ocenění v soutěži Red Dot, když obdržel
celkem sedm ocenění Red Dot, a to za: „Nejlepší z nejlepších“,
za luxusní vozidlo Solati Moving Hotel, expozici Hyundai Pavilion, showroom Genesis Gangnam, zvukový design Genesis, video Pioneers a bezpečnostní hologram v příslušných kategoriích
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„maloobchodní design“, „zvukový design“, „prostorová komunikace“, „video a animace“ a za „design uživatelských rozhraní“.
Neméně významným oceněním je, že Hyundai je řazen
do TOP 40 nejhodnotnějších značek na světě (Best Global
Brands), každoročně vyhlašovaných společnosti Interbrand.
Hyundai si pozici v TOP 40 udržel už potřetí v řadě. Umístěním
na 36 pozici se tak nachází v těsném společenství po boku firem
jako jsou Apple, Google nebo Microsoft. Zároveň společnost Hyundai navýšila svou tržní hodnotu na 13,5 bilionů dolarů.
V žebříčku hodnocení světových automobilových značek je
Hyundai na šestém místě, tedy o dvě příčky před koncernem
Volkswagen, pod jehož křídla spadá také lokální Škoda Auto.
„Filozofie a plán stát se pro zákazníka nejen prodejcem, ale především partnerem pro život, vede značku Hyundai stále kupředu,
což se jednoznačně projevuje růstem naší hodnoty. Kromě výjimečné kvality, špičkové bezpečnosti, bezkonkurenční technologie a nejlepšímu poměru cena/výkon jsme přesvědčeni, že nám
zejména inovativní zaměření značky Hyundai pomůže dosahovat udržitelný růst také v budoucnu,“ komentuje toto ocenění Jan
Pohorský, komunikační specialista Hyundai Motor Czech.
Žebříček společnosti Intrebrand se sestavuje na základě tří
hodnotových kritérií značky: finančních výsledků produktu
nebo služeb dané značky; role, kterou tato značka hraje v ovlivňování rozhodování zákazníka; a síly, s jakou si značka udržuje své
ceny a zajišťuje zisk. Společnost Interbrand byla založena v roce
1974 a je největší integrovanou poradenskou firmou na světě.
Do její základny zákazníků patří zhruba dvě třetiny podniků
z žebříčku Fortune 100. Výroční ocenění s názvem „Best Brands
Ranking“ je mezinárodně uznávané a běžně se používá jako ukazatel celosvětové hodnoty značky.

Hyundai byl německým časopisem
Auto Zeitung vyhlášen také
nejinovativnější značkou roku 2018

Kvalita nových vozidel Hyundai patří
podle studie Initial Quality Study
(IQS) SM 2018, realizované organizací
J.D. Power na americkém trhu, mezi
nejlepší v automobilovém průmyslu.
Hyundai dosáhl v prestižní studiidruhého nejlepšího výsledku mezi
neprémiovými značkami a zároveň je
jednou ze značek, které se mohou
pochlubit největším meziročním
zlepšením výsledků.

Hyundai Motor obdržel pro zcela
nový model NEXO nejvyšší pětihvězdičkové celkové hodnocení od nezávislé organizace Euro NCAP, která
testuje bezpečnost vozidel. Hyundai
NEXO prokázal vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti ve všech
čtyřech kategoriích hodnocení Euro
NCAP. NEXO je prvním elektromobilem s palivovým článkem, který
obdržel maximální pětihvězdičkové
celkové hodnocení Euro NCAP.

IONIQ Electric se stal vítězem
hodnocení ADAC EcoTest 2017. Největší německý autoklub v průběhu
roku podrobil průběžným testům
105vozidel se všemi druhy pohonu
a zkoumal jejich skutečnou ohleduplnost vůči životnímu prostředí. IONIQ
Electric byl jedním z pouhých pěti
vozů s nejvyšším pětihvězdičkovým
hodnocením.

Red Dot
Award 2018

iF Design
Award

Reviewed.
com

Jedná se o nejprestižnější mezinárodní uznání za design a inovace.
Hyundai NEXO s palivovými články
a malé SUV Kona byly oceněny
v kategorii „Automobily a motocykly“. Kona si vysloužila uznání za
výjimečný design a inovace v kategorii „SUV/terénní vozidla“ a Hyundai
NEXO prokázal své vynikající
vlastnosti v příslušné podkategorii.
Porotci prestižní soutěže hodnotí u produktů jejich funkčnost,
odolnost, úroveňinovací a celkovou
kvalitu z hlediska tvaru a funkce.

Modely Hyundai Kona a Hyundai i30
Fastback zvítězily v letošní soutěži
iF Design Award, a připsaly si tak již
krátce po svém uvedení na trh první
úspěch v oblasti designu. Ocenění iF
DESIGN AWARD uděluje jednou
ročně nejstarší nezávislá designérská instituce na světě iF
International Forum Design GmbH
v Hannoveru.

Hyundai NEXO získal cenu časopisu
Reviewed.com. Vůz s vodíkovým
pohonem NEXO získal pro rok 2018
ocenění jako klíčový produkt v
auto-moto kategorii. Ocenění
Reviewed.com je každoročně udělováno na základě rozhodnutí týmu
redaktorů a vědeckých pracovníků,
kteříposuzují obrovské množství
produktů prezentovaných na CES.

J. D. Power
Nezávislá organizace J.D. Power
zveřejnila studii spolehlivosti
automobilů na území Velké Británie.
Výzkum označil Hyundai jako nejspolehlivější značku na trhu. Automobilka v provedeném průzkumu, který se
zaměřuje na vozy o stáří 1 až 3 roky,
zaznamenala vůbec nejméně nahlášených problémů za posledních
12 měsíců. Další značka koncernu
Hyundai se umístila na třetím místě,
což potvrzuje vyspělou technologickou úroveň i úroveň kvality. Pro
Hyundai jde, ve srovnání s ostatními
značkami, o významný úspěch už
jen proto, že vozy této značky jsou již
v základních verzích nadstandardně
vybavené bezpečnostními a asistenčními technologiemi. Pro Hyundai
jde v krátkém časovém horizontu
o další z řady ocenění kvality vozů.

Sust-it

Hyundai IONIQ Electric se, podle
nezávislého hodnocení, stal
automobilem s nejnižšími provozními náklady ze všech modelů
nabízených na evropském trhu. První
elektromobil značky Hyundai
obsadil první místo v konkurenci
66 650 vozidel, zkoumaných nezávislým webovým portálem Sust-it,
který pomáhá spotřebitelům kupovat nejlepší produkty v příslušných
cenových kategoriích.
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Společnost Hyundai Motor Company oznámila, že po řadě minulých
ocenění v prestižní designérské soutěži Red Dot Award obdržela za rok
2018 dalších pět ocenění za svůj
kreativní a inovativní design v oblasti
„komunikační design“.

Honest John
Awards 2018

Titul ‘Nejlépe hodnocený vůz
roku‘ (The Most Highly Rated Car of
the Year) byl v soutěži Honest John
Awards udělen modelu Hyundai
i10 na základě zkušeností uživatelů
portálu HonestJohn.co.uk. Uživatelé
portálu HonestJohn.co.uk oceňují
na svém vozu Hyundai i10 komfort,
spolehlivost a hospodárnost

Titul „Český energetický a ekologický projekt roku“ pro Hyundai NEXO
Hyundai NEXO v Evropě kráčí po
vítězné cestě a sbírá jedno ocenění za druhým. V České republice
obdržel, v soutěži Top Expo CZ, která
proběhla pod záštitou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstva životního prostředí ČR
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
titul ČEEP – Český energetický a ekologický projekt roku 2018, v kategorii
výrobků a inovací.
Hyundai má v současné době ve světovém výzkumu a aplikacích vodíkového
pohonu jasně vedoucí postavení a

Autobild

Hyundai Motor obsadil s dvěma
svými modely první místa v letošním
ročníku ankety německého motoristického časopisu AutoBild.
Hyundai i10 získal nejvyšší hodnocení
za poměr cena/výkon v kategorii
městských vozů, zatímco Grand
Santa Fe získal stejné ocenění v
segmentu velkých SUV. Více než
70 000 hlasů odevzdali čtenáři
časopisu AutoBild, který je svým
nákladem největším motoristickým
periodikem v Evropě.
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druhá generace elektromobilu, poháněného vodíkovými články, konkrétně
model NEXO, to jasně potvrzuje. O jeho
výjimečnosti svědčí i řada prestižních
ocenění, získaných po celé Evropě. Hyundai modelem NEXO prezentuje reálné
principy čisté mobility, neboť jej můžete
na silnicích potkávat již dnes.
Odborná porota ČEEP získání titulu
komentovala slovy: „Hyundai NEXO
nabízí nejvyspělejší techniku na trhu,
také díky funkcím autonomní jízdy, chytrým vyspělým asistenčním systémům
a nejvýkonnějšímu poháněcímu ústrojí
ve svém segmentu.“

Auto Zeitung
Design
Trophy 2018

Čtenáři německého motoristického
časopisu Auto Zeitung zvolili v anketě Design Trophy 2018 Hyundai i30
Fastback nejatraktivnějším vozidlem
v kompaktní třídě. 13 351 čtenářů
německého motoristického časopisu Auto Zeitung hlasovalo v anketě,
v níž vybírali aktuálně nejlepší vozy
v šesti kategoriích.

Czech
Stability
Award

Zelené auto
roku 2018
É

AUTO

KU

Model Hyundai IONIQ 2018, který
nabízí tři elektrifikované druhy
pohonu, obdržel nejvyšší ocenění
(Supreme Award) v anketě Women’s
World Car of the Year. „Supreme
Award“ je nejvyšší ocenění, udělované každoročně 25 nejrenomovanějšími motoristickými novinářkami
z celého světa.

Red Dot

IIHS

Best Global
Brands

Hyundai má nyní největší počet
vozidel s hodnoceními TSP+ a TSP
v automobilovém průmyslu díky
modelům Hyundai Santa Fe 2019
a Accent 2019, jimž nezávislá
americká organizace IIHS (Insurance
Institute for Highway Safety) udělila
ocenění TOP SAFETY PICK+ (Santa
Fe), resp. TOP SAFETY PICK (Accent).

Společnost Interbrand každoročně
vyhlašuje TOP 100 nejhodnotnějších
značek světa (Best Global Brands).
Hyundai si už potřetí v řadě udržel
pozici v TOP 40. Po boku firem jako
Apple, Google nebo Microsoft se
značka Hyundai umístila na 36.
pozici. Zároveň navýšila svou tržní
hodnotu na 13,5 bilionů dolarů.

RO

Hyundai i30 N byl v každoroční anketě časopisu Autocar, v níž jsou
oceňovány nejlepší automobily
představené v uplynulých dvanácti
měsících, vyhlášen „převratným
vozem“. Britský motoristický časopis
Autocar označil Hyundai i30 N za automobil, který stanovuje nová
měřítka v automobilovém průmyslu.

Women´s Car
of the Year

ZELEN

Autocar

Vítězem letošního ročníku ankety
Zelené auto roku se stal model Hyundai KONA Electric. Výherce ankety
vybrala odborná porota složená z řad
odborných motoristických novinářů
i odborníků z automobilové branže,
nezávislých na kterékoli vyrábějící
nebo dovážející firmě.

AutoCZECH, obchodní partner značky Hyundai, získal prestižní ocenění
Czech Stability Award udělované
mezinárodní agenturou Bisnode. Ta
každoročně hodnotí přes 2 500 000
firem z hlediska jejich spolehlivosti
a efektivity hospodaření. Opavský
zástupce značky Hyundai si historickyudržuje výsledky tak stabilně, že
patří mezi pouhé 0,2 % firem, které
splňují velmi přísná kritéria hodnocení.

Hyundai je podle BBC Top Gear „Výrobcem roku 2018“
Nejnovější tematické vydání časopisu BBC Top Gear
zaměřené na oceňování udělilo společnosti Hyundai
titul „Výrobce roku 2018“.
Hyundai byl oceněn za svou „rozmanitou“ a „ambiciózní
produktovou řadu“, kterou jí mohou více zavedené
značky jen „závidět“. Zvláště vyzdvižen byly model i30
N, vyráběný v Nošovicích, a dále modely IONIQ a KONA
Electric, chválené navíc jako mimořádně důvěryhodná
nabídka na trhu.
Časopis BBC Top Gear obzvláště zvýraznil rychlý rozvoj

Autobild

Německý motoristický časopis Auto
Bild a nezávislá poradenská
společnost pro výzkum trhu
Schwacke GmbH vyhlásily model
Hyundai IONIQ Electric podruhé
v řadě „Šampionem zůstatkové
hodnoty 2018“ („Wertmeister 2018“)
v kategorii elektromobilů. Ocenění je
udělováno vozidlům s nejstabilnější
zůstatkovou hodnotou v Německu
ve třinácti kategoriích.

New Car
Awards

Hyundai Motor dosáhl dvojitého
vítězství v anketě „Auto Express
New Car Awards 2018“. Nový model
Kona Electric získal ocenění „Cenově
dostupný elektromobil roku“ a IONIQ
Plug-In se stal „Cenově dostupným
hybridním vozem roku“. Porotci Konu
EV doporučují nejen pro jeho dlouhý
dojezd 482 kilometrů na jedno nabití,
ale i pro jeho dostupnou cenu.

Automotive
Brand
Contest

Hyundai i30 Fastback získal ocenění
v kategorii „Exterior Volume Brand“
a zcela nový elektromobil NEXO
s palivovými články obdržel vyznamenání v kategorii „Future, Mobility
& Parts“. Porotu soutěže, pořádané
každoročně německou Radou pro
design, tvoří zástupci médií, designéři a členové vzdělávacích institucí.
Soutěž, založená v roce 1953, je
jedinou mezinárodní designérskou
soutěží, určenou výhradně pro
automobilové značky.

značky Hyundai v uplynulých letech a ocenil její rozmanitou a ambiciózní produktovou řadu. Při hodnocená
byly použity termíny, jako „mega bombastický“ i30 N,
„kapkovitý ekologický hatchback“ IONIQ a „svérázně
vypadající, ale skvěle jezdící“ elektromobil KONA
Electric. Hyundai v současnosti nabízí zákazníkům
jednu z nejširších produktových řad v automobilovém
průmyslu, od městských vozů, přes tradiční i „ostré“
hatchbacky, až po velká i malá SUV, a to vše s rozmanitými druhy poháněcích ústrojí od spalovacích motorů

IDEA 2018

Talent designérů společnosti
Hyundai Motor byl oceněn porotci
mezinárodní designérské soutěže
IDEA 2018 (International Design
Excellence Awards). IDEA patří mezi
tři nejvýznamnější ocenění na světě
v oblasti designu. Středně velké SUV
Hyundai Santa Fe, SUV s palivovými
články Hyundai NEXO a malé SUV
Hyundai KONA obdržely stříbrná
ocenění v kategorii „automobily
a doprava“.

přes hybridní systémy až po elektromobily a pohony na
vodík s nulovými emisemi.
Časopis BBC Top Gear k tomu napsal: „Po desetiletích, během nichž jsme vám říkali, že vozy Hyundai
mají méně charakteru než hudba, hrající při čekání na
spojení s telefonním centrem, se Jihokorejci odvázali.
Hyundai se nyní může pochlubit arzenálem automobilů,
který mu mohou zavedené konglomeráty jen závidět.
Dříve předem poražený, dnes získává první cenu!
Hyundai zkrátka udělal obrovský pokrok.“

Auto Bild

Red Dot

Německý časopis Auto Bild
udělil vozu Hyundai Tucson v rámci
dlouhodobého testu na sto tisíc
kilometrů perfektní hodnocení. Oblíbený Tucson, vyráběný v Nošovicích
u Frýdku-Místku, byl ohodnocen
známkou 1- a stal se tak třetím vůbec
nejlépe hodnoceným SUV. V závěru
testu Auto Bild zdůrazňuje, že kdo
vyrábí takové vozy, jako je Hyundai
Tucson, může bez problémů poskytovat pětiletou záruku.

Hyundai Motor znovu triumfoval
v soutěži „Red Dot Award“, v níž
mu byl udělen čestný titul „Red
Dot: Značka roku 2018“. Společnost
Hyundai Motor obdržela v roce 2018
za svůj kreativní a inovativní design
již pět ocenění v kategorii „komunikační design“. Red Dot Award patří
mezi nejuznávanější mezinárodní designérské soutěže na světě. Ocenění
„Red Dot: Značka roku“ je udělováno
značce, která se prezentovala
inovativním a kreativním designem
na mimořádně vysoké úrovni.
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Nahoře:
Evropská
centrála
Hyundai
v německém
Offenbachu

Hyundai v Evropě
Hyundai při svém expandování do Evropy nesázel jen na prodej samotných produktů, ale rozhodl
se vybudovat zde také jak výrobní, tak i vývojové kapacity a další střediska. Došlo tak na praktickou
realizaci evropské strategie značky Hyundai, podle které byl před deseti lety vybudován nový
moderní závod HMMC v Nošovicích a postupně došlo i k dalším investičním aktivitám.
Na základě koncepce perspektivního
rozvoje evropských kapacit značky Hyundai vzniklo Výzkumné a vývojové středisko v německém městě Rüsselsheim, úzce
spolupracující s Výzkumným a vývojovým střediskem Hyundai Motor Group v Koreji. Dalším významnými pracovišti
v Evropě jsou designové centrum, oddělením motoristického
sportu, zastupované společností Hyundai Motorsport GmbH,
divize pro podporu prodeje vysokovýkonných vozidel a působení v motoristickém sportu, a v neposlední řadě středisko pro
testování automobilů, vše na území Německa.
Výsledky činnosti evropských pracovišť na sebe nenechaly
dlouho čekat. Již v roce 2012 bylo téměř 95 % ze všech v Evropě prodaných automobilů Hyundai navrženo, zkonstruováno a testováno v Evropě, a to včetně prodejních bestsellerů
i30, ix35 a i40, resp. jejich následných variant a generací. Tato
střediska samozřejmě úzce spolupracují nejen s hlavními kapacitami v Koreji, ale také s výrobními závody, zejména s Nošovickým, kde se vyrábějí prodejně úspěšné modely řady i30,
ve všech verzích a v Evropě nejprodávanější model značky Hyundai, Tucson.
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Své, stále se zlepšující postavení v oblasti designu posiluje
Hyundai Motor Group také zefektivněním činnosti svých
designérských studií, umístěných nejen v Koreji či USA, ale
zejména toho v Evropě. V čele designu stojí renomovaný a mezinárodně věhlasný odborník, jeden z dnes nejuznávanějších
světových designérů, Peter Schreyer, který má na starosti
i dlouhodobou vizi skupiny Hyundai v oblasti designu se zaměřením na jeho diferenciaci, s cílem významného posílení
růstu prodeje na globálním trhu.
Peter Schreyer dohlíží na designérská střediska Hyundai
a Kia s cílem zefektivnit v jejich činnosti při využívání zdrojů
a vytvořit ještě dokonalejší synergie mezi oběma značkami.
Woong-Chul Yang, viceprezident Výzkumného a vývojového
střediska Hyundai Motor Group v Koreji na toto téma řekl:
„Design je nejen nejviditelnějším aspektem vozu, ale také oblastí, s níž zákazníci navazují silné emocionální spojení. V tomto duchu také zaměřujeme veškeré naše úsilí na zvyšování
hodnoty naší značky. Posilováním našich základů, zejména
v oblasti designu, je pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti zcela nezbytné“.

Hyundai Motor Company, největší výrobce automobilů
v Jižní Koreji, také založil vlastní divizi na podporu prodeje
vysokovýkonných vozidel a působení v motoristickém sportu.
Hlavním úkolem této divize je zefektivnit strategii, produktové plánování, prodej a marketing značky Hyundai v segmentu
vysokovýkonných vozidel a maximalizovat synergie mezi centrálou a oddělením motoristického sportu, zastupovaném společností Hyundai Motorsport GmbH, s cílem dosahovat ještě
lepších sportovních výsledků a více rozvíjet obchod s produkčními vysokovýkonnými vozy.
Specifickým krokem společnosti Hyundai bylo také zřízení
nového střediska pro testování automobilů v blízkosti legendární Severní smyčky okruhu Nürburgring, kde probíhají
nejnáročnější jízdní zkoušky. Nové středisko pro testování automobilů u okruhu Nürburgring představuje investice ve výši
5,5 milionu Euro a současně demonstruje zaměření značky Hyundai na Evropu. Nové vozy Hyundai jsou testovány
na jedné z nejslavnějších závodních tratí na světě, čímž nové
středisko ještě víc přispěje k vylepšování kvality a jízdních
i provozních vlastností vozů Hyundai.
Poloha budovy se zastavěnou plochou 3050 m² umožňuje přímý přístup na slavnou závodní trať přezdívanou vzhledem ke své
náročnosti „Zelené peklo“. Stejně jako účast značky Hyundai
v seriálu WRC, umožní i testování na Nürburgringu vylepšovat
jízdní dynamiku, spolehlivost a odolnost vozidel Hyundai.
Allan Rushforth, viceprezident a výkonný ředitel společnosti Hyundai Motor Europe, k tomu poznamenal: „Testovací
středisko Hyundai na Nürburgringu je výrazem našeho záměru zaměřit se na zlepšování zážitků zákazníků z řízení našich vozidel, na další zdokonalování jejich jízdních vlastností,
komfortu odpružení a ovladatelnosti, což jsou důležité aspekty
pro evropské řidiče. Nové středisko reprezentuje významnou
investici, od níž si slibujeme, že ve značné míře přispěje k vylepšení vnímání značky Hyundai a našich klíčových konkurenčních výhod v Evropě.“
Uvedené kroky jsou také součástí širší strategie skupiny Hyundai Motor Group, zaměřené na posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím kvalitativního růstu a posilují ambice
značky, stát se také předním evropským výrobcem automobilů, s orientací na „značkové inovace založené na kvalitě“.

Vpravo:
Šéfdesigner Peter
Schreyer má být
na co hrdý

V této podobě se jako designová skica poprvé
objevila aktuální generace
modelu Tucson
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Nahoře: Na model Pony, který začal exportní expanzi, v té době jen velmi málo známé jihokorejské
značky Hyundai, už jen málokdo vzpomene. Existoval v několika karosářských verzích.

HISTORIE ZNAČKY HYUNDAI
Co do objemu výroby je Hyundai dnes jedním z pěti největších automobilových koncernů na světě, ale také velkým
a významným výrobcem v oblastech strojírenství, hutnictví, chemického i ekologického průmyslu, či elektroniky
a polovodičů, dále stavitelem dálnic, jaderných elektráren, dodavatelem zařízení pro výzkum vesmíru, a především
největším výrobcem lodí na světě. Tak lze stručně charakterizovat skupiny Hyundai, kterou dnes tvoří desítky
společností, které jen v Jižní Koreji zaměstnávají 170 000 lidí.

H

Historie dnešního
impéria Hyundai není ani příliš dlouhá. Jeho začátky sahají
do roku 1940, kdy pětadvacetiletý Čong Ču-jong (anglicky
Chung Ju Yung – 1915 až 2001)
začal opravovat nákladní a osobní automobily. Jeho životní
příběh připomíná pohádku. Byl nejstarším
z osmi dětí chudé vesnické rodiny a jeho cesta
na průmyslový Olymp byla zpočátku složitá
a posetá mnoha překážkami. Díky své píli
a vytrvalosti, ke které se přidal také mimořádný podnikatelský instinkt, dosáhl velmi rychle obrovské úspěchy. Ještě před tím ale získával zkušenosti na stavbách, prací v cukrovaru
nebo při prodeji obilí, které později využil při
rozvoji svého velkolepého podnikání.
V dubnu 1946 se poprvé objevil na jeho
firemním štítě název Hyundai (v korejštině
to znamená moderní). Tímto krokem chtěl
stále úspěšnější podnikatel zdůraznit, jak mu
leží na srdci obnova jeho, válkou rozvrácené
a nepříliš vyspělé země. O rok později založil
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další firmu – Hyundai Engineering and Constructing, která se nejvíce angažovala ve stavebnictví, a tak byly položeny základy skupiny
Hyundai. Ve svém podnikání vsadil na rychlost a kvalitu. Díky novému přístupu – rychlým a kvalitním opravám – jeho firma brzy
přilákala mnoho zákazníků. A právě zásluhou
malé, ale vyhlášené autoopravny se mladý podnikatel později tak dobře zapsal u Američanů,
kteří ve 2. světové válce pomáhali osvobozovat
Koreu od Japonců. Zakázky se mu postupně
jen hrnuly.
Za úspěchy značky Hyundai stál vždy osobně její zakladatel, který si uměl poradit i v nejzapeklitějších situacích. Američany si získal třeba
tím, že za neuvěřitelně krátkou dobu postavil
rezidenci pro generála Eisenhowera. Nové kontakty mu přinesly významné stavební zakázky
od americké armády na Aljašce či na ostrově
Guam.
Další zajímavé a lukrativní objednávky získal Chung Ju-Yung striktním naplňováním
hesla, že čas jsou peníze. Často vymyslel netradiční postup, který byl rychlejší a levnější,

než nabízela konkurence. Například v Saúdské
Arábii mu jeho nápad pomohl přesvědčit zákazníka, aby vybral právě Hyundai k postavení
přístavu za miliardu dolarů. Zatímco konkurence obří jeřáby vždy nejdříve vyrobila, potom
je rozmontovala, převezla k zákazníkovi a tam
je znovu pracně sestavovala, korejský Hyundai je přivezli do Arábie vcelku na speciálních
plavidlech. Ušetřili tak čas i peníze. K tomu

Nahoře: O vyspělosti vozů Hyundai svědčí
i to, že v posledních letech bojují o nejvyšší
umístění v mistrovství světa WRC

byla samozřejmě potřebná mimořádná invence
a vynalézavost. Není divu, že společnost Hyundai
rostla a vzkvétala.
Podobně zářným příkladem předvídavosti
a umění najít nový, perspektivní druh podnikání,
bylo u Chung Ju-Yunga rozhodnutí pro výrobu
polovodičů, jejichž zvládnutí je ve světě měřítkem
průmyslové vyspělosti. Všichni odborníci, včetně vedení skupiny, se k záměru svého šéfa stavěli
v roce 1982 odmítavě. Ale on věděl, co dělá. Korejská značka se díky jeho předvídavosti dostala během následujících deseti let mezi světovou špičku
i v této oblasti.
Teprve uprostřed šedesátých let přišla ve společnosti Hyundai na řadu původní zakladatelova
láska – automobily. Do té doby se totiž v Jižní Koreji prodávalo pouze okolo 30 tisíc nových automobilů ročně, což bylo pro místní výrobu z hlediska
efektivity málo, a proto se pouze dovážely – hlavně
z Japonska. Není divu, že mnozí Chung Ju-Yunga
od jeho záměru založit automobilku odrazovali.
Se zanícením jemu vlastním ji založil v roce 1966,
jako Hyundai Motor Company.
V počátcích se chtěl Chung Ju-Yung spojit

s Fordem, který hledal v Koreji partnera pro montáž svých automobilů, ale přes nadějná počáteční
jednání k definitivní „svatbě“ nedošlo. Americký
partner chtěl ve společné firmě výrazně většinový
podíl, což neodpovídalo filozofii tehdy již velmi
úspěšného korejského podnikatele. A ten si jako
vždy rázně poradil.
Nejdříve vyrazil do Itálie, která tehdy představovala uznávanou velmoc ve výrobě automobilů
a Fiat se chystal vybudovat v tehdejším SSSR
novou velkou automobilku (VAZ, Lada). Jeho
záměrem bylo přivézt co nejvíce informací a zkušeností, a uvidět vše zajímavé – od organizace
sériové výroby až po vytváření automobilového designu. Byl mimořádně pozorným žákem

Kdo by ještě před čtvrt
stoletím řekl, že Hyundai bude
pátým největším výrobcem
automobilů na světě.

a vše systematicky připravil tak, že v roce 1976 se
na mezinárodních trzích objevil se značkou Hyundai první ryze korejský automobil Pony. Krátce
poté sjel z výrobních pásů automobil Excel, který
se jako první jihokorejský vůz výrazně prosadil
i v USA. Následovalo úspěšné „vylodění“ v Evropě, kde dnes patří největší jihokorejská automobilka z pohledu růstu prodeje k nejúspěšnějším.
V roce 1999 zakoupila společnost Hyundai
jihokorejského výrobce automobilů Kia Motors
a začala rovněž spolupracovat se světově věhlasnými techniky a designery. Díky rostoucí kvalitě
produktů i spojení s Kiou se stal, ještě před čtyřiceti lety mezi automobily prakticky neznámý
Hyundai Motor, už v roce 2009 pátým největším
automobilovým výrobcem na světě. Mezi tím
také došlo k vybudování výrobních a vývojových
kapacit mimo Koreu, jak v USA, či Německu, tak
mimo jiné i v České republice.
Hyundai je dnes celosvětový pojem, a proto je
velmi příjemné, že i Česká republika už více než
deset let patří do této celosvětově úspěšné skupiny a odkaz Chung Ju-Yunga tak pomáháme dál
rozvíjet.
HYUNDAI cars
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Kombinovaná
spotřeba
paliva [l/100 km]

Maximální
rychlost
[km/h]

Zrychlení
0-100 km/h
[s]

Pohotovostní
hmotnost
[kg]

Objem
zavazadlového
prostoru [l]

Vnější
rozměry
(D x Š x V - mm)

Točivý
moment
[Nm/min-1]

Výkon
[kW (k)/min-1]

										
Hyundai i10									
1.0
3/998
48,5 (66)/5500
95,2/3500
3665x1660x1500
252/1046
1008
14,7
156
5,1
1.2
4/1248
64 (87)/6000
120,7/4000
3665x1660x1500
252/1046
1016
12,1
175
5,5
										
Hyundai i20									
1.0 T-GDI 100
3/998
73,6 (100)/4500
172/1500-4000
4035x1734x1474
326/1042
1140
10,8
188
4,8-5,1
1.0 T-GDI 120
3/998
88,3 (120)/6000
172/1500-4000
4035x1734x1474
326/1042
1145
10,2
190
5,0-5,2
1.25 DOHC
4/1248
55,2 (75)/6000
120,7/4000
4035x1734x1474
326/1042
1055
13,6
170
5,6-5,8
1.25 DOHC
4/1248
61,8 (84)/6000
120,7/4000
4035x1734x1474
326/1042
1055
12,8
170
5,3-5,8
										
Hyundai i20
4/1591
91,5 (124)/6300
156/4200
4120x1765x1600
570/1486
1255
10,8
185
6,5
										
Hyundai i30									
i30 HB CVVT 100
4/1368
73,6 (100)/6000
134/4000
4340x1795x1455
395/1300
1260
12,6
183
6,2
3/998
88,3 (120)/6000
172/1500-4000 4340x1795x1455
395/1300
1295
11,1
190
5,4
i30 HB GDI 120 Turbo
4/1353
103 (140)/6000
242/1500-3200 4340x1795x1455
395/1300
1310
8,9
210
5,7
i30 HB GDI 140 Turbo
4/1598
85 (115)/4000
280/1500-2750
4340x1795x1455
395/1300
1388
10,9
192
4,1
i30 HB CRDI 115 Turbo
4/1598
100 (136)/4000
280/1500-3000 4340x1795x1455
395/1300
1388
10,2
200
4,1
i30 HB CRDI 136 Turbo
										
Hyundai i30 Fastback									
i30 HB CVVT 100
4/1368
73,6 (100)/6000
134/4000
4455x1795x1425
450/1351
1282
12,8
183
6,2
i30 HB GDI 120 Turbo
3/998
88,3 (120)/6000
172/1500-4000
4455x1795x1425
450/1351
1317
11,3
190
5,4
i30 HB GDI 140 Turbo
4/1353
103 (140)/6000
242/1500-3200
4455x1795x1425
450/1351
1330
9,1
210
5,7
i30 HB CRDI 115 Turbo
4/1598
85 (115)/4000
280/1500-2750
4455x1795x1425
450/1351
1410
10,0
192
4,1
i30 HB CRDI 136 Turbo
4/1598
100 (136)/4000
280/1500-3000 4455x1795x1425
450/1351
1440
10,2
200
4,1
										
Hyundai i30 kombi									
i30 HB CVVT 100
4/1368
73,6 (100)/6000
134/4000
4585x1795x1465
602/1650
1285
12,9
183
6,2
i30 HB GDI 120 Turbo
3/998
88,3 (120)/6000
172/1500-4000
4585x1795x1465
602/1650
1320
11,3
190
5,4
i30 HB GDI 140 Turbo
4/1353
103 (140)/6000
242/1500-3200 4585x1795x1465
602/1650
1337
9,1
210
5,7
i30 HB CRDI 115 Turbo
4/1598
85 (115)/4000
280/1500-2750
4585x1795x1465
602/1650
1415
11,1
192
4,1
i30 HB CRDI 136 Turbo
4/1598
100 (136)/4000
280/1500-3000 4585x1795x1465
602/1650
1415
10,4
200
4,1

Model

Počet válců/
objem [cm3]

Kombinovaná
spotřeba
paliva [l/100 km]

Maximální
rychlost
[km/h]

Zrychlení
0-100 km/h
[s]

Pohotovostní
hmotnost
[kg]

Objem
zavazadlového
prostoru [l]

Vnější
rozměry
(D x Š x V - mm)

Točivý
moment
[Nm/min-1]

Výkon
[kW (k)/min-1]

Model

Počet válců/
objem [cm3]

Databáze

data bá z e

										
Hyundai i30 N									
i30 N
4/1998
184 (250)/6000
353/1450-4000
4335x1795x1451
395/1301
1475
6,4
250
7,7
i30 N Performance
4/1998
202 (275)/6000
353/1450-4700
4335x1795x1447
381/1287
1504
6,1
250
7,8
										
Hyundai i30 Fastback N									
i30 N
4/1998
184 (250)/6000
353/1450-4000
4455x1795x1417
450/1351
1494
6,4
250
7,7
i30 N Performance
4/1998
202 (275)/6000
353/1450-4700
4455x1795x1417
450/1351
1516
6,1
250
7,8
										
Hyundai i40									
i40 4 dv. sedan
4/1598
100 (136)/4000
320/2000-2250
4745x1815x1470
525
1593
10,8
197
4,9
i40 5 dv. kombi
4/1598
100 (136)/4000
320/2000-2250
4745x1815x1470
553/1719
1614
11,0
195
4,9
										
Hyundai KONA									

T-GDI 120
T-GDI 177
CRDi 115
CRDi 136

3/998
4/1591
4/1598
4/1598

88,3 (120)/6000
130 (177)/5500
85 (115)/4000
100 (136)/4000

172/1500-4000
265/1500-4500
275/2000-2250
320/2000-2250

4165x1800x1550
4165x1800x1550
4165x1800x1550
4165x1800x1550

361/1143
361/1143
361/1143
361/1143

1298
1487
1393
1418

12,0
7,9
10,9
10,2

181
205
183
191

5,5
6,8
4,1
4,2

Hyundai KONA Electric									

ECO 39,2 kWh
elektromotor
100 (136)
395
4180x1800x1555
332/1114
1610
9,7
155
150
									Wh/km
Power 64 kWh
elektromotor
150 (204)
395
4180x1800x1555
332/1114
1760
7,6
167
154
									Wh/km
										
Hyundai Tucson 									
1.6 T-GDI
4/1591
97 (132)/6300
161/4850
4480x1850x1655
513/1503
1489
11,5
182
6,9
1.6 T-GDI
4/1591
130 (177)/5500
265/1500-4500 4480x1850x1655
513/1503
1545
9,2
203
7,4
1.6 CRDi
4/1598
85 (115)/4000
280/1500-2750 4480x1850x1655
513/1503
1582
11,8
175
4,8
1.6 CRDi
4/1598
100 (136)/4000
320/2000-2250 4480x1850x1655
513/1503
1582
11,4
180
4,7
2.0 CRDi
4/1995
136 (185)/4000
400/1750-2750 4480x1850x1655
513/1503
1675
9,9
201
5,7
2.0 CRDi Mild-Hybrid
4/1995
87 (115)/4000
400/1750-2750 4480x1850x1655
459/1449
1757
909
201
5,2
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Výběr vozů značky Hyundai mimo Evropu
Hyundai jako globální výrobce nabízí řadu modelů, specificky konstruovaných, upravovaných
a vybavovaných podle požadavků zákazníků a předpisů jednotlivých kontinentů či zemí.

Kombinovaná
spotřeba
paliva [l/100 km]

Maximální
rychlost
[km/h]

Zrychlení
0-100 km/h
[s]

Pohotovostní
hmotnost
[kg]

Model

Portfolio globální značky musí být pestré,
bohaté a odpovídající požadavkům jednotlivých
zákaznických skupin.
Objem
zavazadlového
prostoru [l]

H-350									
2.5 CRDi 150 - 5,5 m
4/2497
110 (150)/3600
372/1500-2500 5515x2038x2685
10 500 2230-2516
x
170
8,2
2.5 CRDi 150 - 6,2 m
4/2497
110 (150)/3600
372/1500-2500 6195x2038x2690
12 900 2324-2665
x
170
8,8
2.5 CRDi 170 - 5,5 m
4/2497
125 (170)/3600
422/1500-2500 5515x2038x2685
10 500 2230-2516
x
170
8,2
2.5 CRDi 170 - 6,2 m
4/2497
125 (170)/3600
422/1500-2500 6195x2038x2690
12 900 2324-2665
x
170
8,8

dai Creta. Zejména v USA se prosazují také luxusní modely koncernu Hyundai,
prodávané pod značkou Genesis.
V některých teritoriích se můžeme například setkat s modelem Grand i10, popřípadě nazvaným Xcent. Model Accent je na některých trzích prodáván také
pod označením Solaris. V USA je od roku 2011 stále úspěšně prodáván také
model Veloster, který se tam dokonce dočkal i ostré vrze N. Již v šesté generaci
je ve světě prodáván také model Elantra, který byl dříve nabízen také pod označením Lantra. Také u nás před časem prodávaný model Sonata nachází ve světě
uplatnění, zejména v Americe a na asijských trzích, podobně jako prodloužená
verze modelu Santa Fe, nesoucí označení Hyundai Grand Santa Fe. Na některých trzích také přežívá model ix35, a to dokonce ve verzi s vodíkovými články.
Přičteme-li k tomu produkci užitkových automobilů a autobusů, zejména pro
domácí korejský trh, ale také pro asijské země, je automobilové portfolio opravdu velice bohaté.

Točivý
moment
[Nm/min-1]

H-1									
2.5 CRDi
4/2497
125 (170)/3600
343/1500-2250
5150x1920x1935
840/44302030-2380
14,4
180
9,3

N

Některé typy z portfolia značky Hyundai
nejsou nabízeny např. v Evropě, nebo jen v České republice,
protože právě o ně nemá místní klientela takový zájem, zatímco jinde se prodávají velice dobře. Příkladem pro nás je
třeba model Accent, který se v ČR nyní neprodává. Jiné modely chybí v USA, a další jsou třeba specifikem v Jižní Americe.
Proto existují jednak různá provedení stejného modelu pro trh v mateřské Koreji, v USA, či jiných zemích Ameriky, ale existují také verze australské, pro Rusko, a v neposlední řadě nás zajímající verze výhradně evropské. Tyto odlišnosti
se týkají nejen viditelných detailů na karoseriích, či v interiérech, ale především
motorizací. A to pomíjíme skutečnost, že v Severní Americe převažují provedení s automatickou předovkou, jiným světlomety atd.
Proto existují některé modely se stejným názvem, ale v teritoriálně odlišným
provedením, stejně jako je stejně vyhlížející model prodáván někde pod odlišným názvem. Navíc existují také modely nabízené specificky jen např. v Koreji,
nebo v USA, či jen v Jižní Americe. Portfolio globální značky musí být pestré,
bohaté a odpovídající požadavkům jednotlivých zákaznických skupin.
Proto se ve světě můžeme setkat také s vozy Hyundai nesoucí málo známé
modelové označení EON, což je malý vůz pro asijský a jihoamerický trh, stejně
jako vůz vyšší střední třídy Azera, či menší modely Hyundai HB 20, čí Hyun-

Výkon
[kW (k)/min-1]

Santa Fe									
2.2 CRDi e
4/2199
147 (197)/3800
440/1750-2750 4770x1890x1680
625/1695
1860
9,4
198
6,7
2.4GDI
4/2359
136 (186)/6000
238/4000
4770x1890x1680
625/1695
1780
10,4
195
9,4
2.0 CRDi e
4/1995
110 (150)/4000
400/1750-2752
4770x1890x1680
625/1695
1855
103
193
6,4
										
IONIQ									
HEV - Hybrid
4/1580
77,2 (105)/5700
147/4000
4470x1820x1450
443/1505
1445
10,8
185
3,4
elektromotor
32 (44)
170						
PHEV - Plug-in Hybrid
4/1580
77,2 (105)/5700
147/4000
4470x1820x1450
341/1401
1570
10,6
178
1,1
elektromotor
44,5/60,5
170						
EV Elektrický
elektromotor
88 (120)
295
4470x1820x1450
350/1410
1495
9,9
165
115 (Wh/km)

Vnější
rozměry
(D x Š x V - mm)

										
Hyundai NEXO
elektromotor
120 (163)
395
4670x1860x1630
461/1466 1814-1873
9,2
179
0,84 kg
									vodíku

Počet válců/
objem [cm3]

Kombinovaná
spotřeba
paliva [l/100 km]

Maximální
rychlost
[km/h]

Zrychlení
0-100 km/h
[s]

Pohotovostní
hmotnost
[kg]

Objem
zavazadlového
prostoru [l]

Vnější
rozměry
(D x Š x V - mm)

Točivý
moment
[Nm/min-1]

Výkon
[kW (k)/min-1]

Model

Počet válců/
objem [cm3]

data bá z e

4/1197
61 (83)/6000
114/4000
4000x1660x1520
407
935
12,9
166
x
										
Hyundai Accent									
1.4 MPI
4/1368
74 (100)/6000
132/4000
4390x1730x1450
390
1060
12,2
185
6,4
1.6 GDI
4/1591
97 (130)/6300
161/6300
4390x1730x1450
390
1135
10,5
195
6,6
Hyundai Grand i10/Xcent

Hyundai Elantra									

1,4 GDI 128
1.6 GDI 205
1.6 CRDi 136

4/1353
4/1591
4/1582

95 (130)/5500
150 (205)/6000
100 (136)/4000

211/1400-3700
265/1500-4500
260/1500-3500

4570x1800x1450
4570x1800x1450
4570x1800x1450

530
530
530

1250
1380
1315

10,3
6,9
10,5

195
240
190

6,9
9,4
4,1

Hyundai Sonata									

2.0 MPI 154
2.4 GDI 185
2.0 T-GDI 245

4/1999
4/2358
4/1998

113 (154)/6200
138 (185)/6000
180 (245)/6000

196/4000
241/4000
352/1350-4000

4850x1860x1480
4850x1860x1480
4850x1860x1480

460
460
460

1435
1490
1490

10,8
9,0
7,5

200
210
240

6,7
8,1
9,0

Hyundai Grand Santa Fe									

3.3 GDI 294
6/3342
216 (295)/6400
343/5300
4910x1890x1640
635/1840
1826
8,4
210
11,2
4/2199
147 (200)/3800
441/1750-2750
4910x1890x1640
635/1840
1906
9,9
201
7,1
2.2 CRDi 200
										
Genesis									
G80 3.8 - V6 315
6/3778
232 (315)/6000
398/5000
4990x1890x1480
493
1900
6,5
240
11,6
G80 5.0 - V8 413
8/5038
304 (413)/6000
519/5000
4990x1890x1480
493
1970
5,4
240
13,0
G90 3.8 - V6 315
6/3778
232 (315)/6000
398/5000
4990x1890x1480
493
2115
6,8
240
11,8
G90 5.0 - V8 426
8/5038
313 (426)/6000
519/5000
4990x1890x1480
493
2155
5,7
240
13,1
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Přehled
autorizovaných
partnerů
značky Hyundai
Ústecký kraj
Auto KŠV s.r.o.
Obchodní zóna 250, 431 11 Otvice
www.autoksv.hyundai.cz
Autosalon Most s.r.o.
Nad Koridorem 776, 434 01 Most
www.autosalonmost.cz

Hlavní město Praha
Auto Palace Butovice s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 00 Praha – Stodůlky
www.autopalace-butovice.cz

Liberecký kraj
KB CAR s.r.o.
Gen. Svobody 86/20, 460 01 Liberec
www.kb-car.cz

Autorizovaní partneři značky Hyundai

Pardubický kraj
Horimex cars s.r.o.
Husova 736, 566 01 Vysoké Mýto
www.horimexcarsvm.hyundai.cz

Hyundai Centrum Praha s.r.o.
Českobrodská 42, 190 00 Praha – Dolní Počernice
www.centrumpraha.hyundai.cz

Královéhradecký kraj

Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.
Ke Stáčírně 2292/19, 149 00 Praha – Chodov
www.valousek.hyundai.cz

Auto Dorda plus s.r.o.
Žitavská 3112, 470 01 Česká Lípa
www.autodorda.hyundai.cz

Hyundai Praha Domanský s.r.o.
Jeremiášova 1106/1, 155 00 Praha – Stodůlky
www.domansky.hyundai.cz

BOS auto s.r.o.
Na Besedě 147, 541 01 Trutnov
www.bosauto.hyundai.cz

Hyundai Praha Domanský s.r.o.
Zdiby 195, 250 66 Zdiby
www.domansky.hyundai.cz

Hyundai Hradec s.r.o.
Bratří Štefanů 978/81A, 500 03 Hradec Králové
www.hradec.hyundai.cz

Moravskoslezský kraj
AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV, s.r.o.
Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov
www.autolasak.cz
AUTOczech s.r.o.
Krnovská 700/137B, 747 07 Opava
www.autoczech.hyundai.cz
AUTOLAROS SPEED s.r.o.
Krmelínská 748/9, 720 00 Ostrava
www.autolaros.cz
HYUNDAI LMX motors s.r.o.
Revoluční 2108/108, 741 01 Nový Jičín
www.lmx.hyundai.cz

Louda Auto a.s.
Srbice 96, 415 10 Teplice – Srbice
www.louda.hyundai.cz

RELY servis s.r.o.
Bohumínská 778, 712 00 Ostrava
www.rely.hyundai.cz

Karlovarský kraj

Olomoucký kraj

ALGON PLUS – AUTO, a.s.,
U Hilarie 2462/1, 350 02 Cheb
www.auto.algon.cz

AUTO – PYTELA s.r.o.
Konečná 516, 796 07 Prostějov
www.auto-pytela.cz

AUTOBOND GROUP a.s.,
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
www.auto.algon.cz

Horimex cars s.r.o.
Týnecká 894/53, 779 00 Olomouc
www.horimexcars.hyundai.cz

Plzeňský kraj
ASPEKTA Trading s.r.o.
Rokycanská 1162/62, 312 00 Plzeň
www.aspekta.hyundai.cz

Zlínský kraj
Auto HYUNDAI Uherské Hradiště s.r.o.
Na Morávce 1263, 686 01 Uherské Hradiště
www.uh.hyundai.cz

Autoprodej Šrámek s.r.o.
Nepomucká 784/120, 326 00 Plzeň
www.autoprodejsramek.hyundai.cz

Středočeský kraj

Středočeský kraj

AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.
U Přelízky 2601, 250 01 Brandýs nad Labem
www.autokout.hyundai.cz

Lenner Motors s.r.o.
Černokostelecká 2096/16, 251 01 Říčany
www.lennermotors.cz

Exclusive Cars, s.r.o.
Tovární 500, 267 53 Žebrák
www.excars.hyundai.cz

Louda Auto a.s.
Havlíčkova ul. 280 02 Kolín
www.louda.hyundai.cz

KB CAR s.r.o.
Pražská 169, 293 01 Mladá Boleslav
www.kb-car.cz

Hyundai Štěpánekauto s.r.o.
Americká 2754, 272 01 Kladno
www.stepanekauto.hyundai.cz

mapa je aktuální k datu vydání publikace
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Jihomoravský kraj
CARs Břeclav, s.r.o.
Bratislavská 4303, 690 02 Břeclav
www.cars.hyundai.cz

Jihočeský kraj
Hyundai Centrum CB s.r.o.
U Staré Trati 1733/5, 370 11 České Budějovice
www.centrumcb.hyundai.cz
Hyundai Centrum CB s.r.o.
Písecká 382, 386 01 Strakonice
www.centrumcb.hyundai.cz

Kraj Vysočina
AUTOCENTR HUDEC s.r.o.
Masarykova 1494, 592 31
Nové Město na Moravě
www.autocentrhudec.hyundai.cz

Jihomoravský kraj

PE Motors s.r.o.
Družstevní 3392/5a, 669 02 Znojmo
www.pemotors.hyundai.cz

AUTO – PYTELA s.r.o.
Havlíčkova 783/16, 682 01 Vyškov
www.auto-pytela.cz

T-CAR spol. s r.o.
Chrudichromská 1A, 680 01 Boskovice
www.tcar.hyundai.cz

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 570/3, 612 00 Brno
www.autobalvin.hyundai.cz

VISTA car s.r.o.
Brněnská 3955/71, 695 01 Hodonín
www.vistacar.hyundai.cz

Auto Pokorný motors, s.r.o.
Maříkova 564/46, 621 00 Brno
www.autopokorny.hyundai.cz

VISTA car s.r.o.
Strážovská 958/7, 697 01 Kyjov
www.vistacar.hyundai.cz

Ikona

Hyundai Santa Fe
Pokud bychom hledali model, který u nás výrazným způsobem přispěl k oblibě vozů
kategorie SUV, ale také značky Hyundai, pak je to jednoznačně Santa Fe.
Uvedení Hyundaie Santa Fe na český i evropský
trh se datuje do roku 2001, ale to ještě asi nikdo nemohl ani
tušit, jaký prodejní boom kategorii terénně orientovaných
osobních automobilů v dalších letech čeká. Vždyť v té době
připadalo na všechna terénně orientovaná osobní vozidla
zhruba jen dvě a půl procenta celkového trhu, zatímco dnes
je to více než desetkrát tolik a SUV, spolu s crossovery tvoří už téměř celou třetinu, v současnosti prodávaných osobních vozů. A nabídka? Ta sice byla už docela
pestrá, ale zájem o SUV se teprve rodil. V roce 2001 bylo i u nás na trhu celkem už
na tři desítky modelů v této kategorii, z toho dvě třetiny už představovala asijská
nabídka. Větší zájem přišel až později.
Hyundai Santa Fe byl na svou dobu velkým překvapením nejen svými líbivým
tvary a originálním celkovým pojetím designu, ale také prostorností a bohatou
standardní výbavou. Stal se proto už od začátku velkým lákadlem, zejména pro
mnohé úspěšnější podnikatele, kteří chtěli SUV, ale neměli zájem se okázale prezentovat německými prémiovými, ale také o dost dražšími modely. V případě
vozu Santa Fe se jim naskytla nevšední příležitost, pořídit si poměrně velké, spolehlivé, dobře vypadající a velmi slušně vybavené SUV, za solidní peníze, na což
mnoho zájemců reagovalo právě nákupem vozů Santa Fe. To bylo dokonce jednu
dobu vůbec nejprodávanějším SUV v České republice.
Není divu, že za šest měsíců prvního roku prodeje vůz Santa Fe koupilo, na tu
dobu velmi solidních 161 zákazníků a v roce následujícím už 465. To byl velmi
slušný počin. Léta velké slávy zažilo SUV Santa Fe po uvedení druhé, v té době
velmi líbivé generace, které se prodalo jen za rok 2007, celkem 2825 kusů. Santa
Fe v té době kralovalo českému trhu SUV. Mnoho zákazníků se k modelu Santa
Fe vracelo, a kupovali si postupně nové generace. Celkem bylo v České republice
prodáno více než deset tisíc kusů automobilů Santa Fe.
Už předcházející třetí generace, která i trochu povyrostla, zamířila zákaznicky
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výš a začala nabízet ještě více luxusu, a také sedmimístnou variantu Grand.
V současné době přichází na trh už čtvrtá generace tohoto úspěšného vozu,
a míří opět ještě výš. Všemi svými parametry nabízí zákazníkům úroveň prémiových SUV.
Ano, Santa Fe je tu s námi už 18 let, což je u lidí věk dospělosti, a za svých osmnáct let toto SUV opravdu vyspělo, vyrostlo do krásy a stalo se už vlastně legendou. Dnes je navíc opravdu oprávněně také jednou z vlajkových lodí současné
nabídky značky Hyundai.
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