STARIA

Krok do
prostoru
V tomto prostoru máte neomezené možnosti. Vstupte do nového modelu
STARIA a vyzkoušejte jeho výjimečný komfort a všestrannost podpořenou
nejvyšší úrovní bezpečnosti a konektivity. Volba je na vás. Více cestujících?
Větší náklad? Nebo více luxusu? Vyberte si ze 4 variant – osobní Tour (7/9 míst)
a užitkový Van (3/6 míst) – pro širokou paletu uspořádání sedadel a flexibility
pro náklad. S modelem STARIA je to malý krok pro Hyundai a obrovský skok
do budoucnosti mobility víceúčelových vozidel.
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STARIA
Tour Luxury

Elegantně futuristický model STARIA Tour Luxury přináší více než jen novou estetiku
designu: nově definuje segment luxusních MPV tak, že tvoří svou vlastní třídu. Jeho
elegantní vnější silueta, která vyzařuje jednoduchost a high-tech eleganci, využívá
minimalistické linie pro maximální vizuální účinek. Definuje ji jediná plavná křivka
procházející zepředu dozadu, inspirující se zářícím kruhem, který osvětluje zemský
obzor během východu slunce při pohledu z vesmíru. Přestupte do exekutivní třídy
s tímto luxusně vybaveným 7místným vozem – a zažijte novou úroveň komfortu
a inteligentních technologií, které usnadní každou cestu.
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Vítejte na nové úrovni stylu
Elegantní a čistý aerodynamický design nového modelu STARIA je definován jeho elegantní siluetou a futuristickými designovými prvky. Široká maska chladiče,
lemovaná panoramatickými světly pro denní svícení a jedinečnými světlomety LED, se vyznačuje výraznými síťovými vzory a vytváří jasně rozpoznatelné rysy pro
sofistikované vyjádření kosmického věku. A na zádi jsou kombinované LED svítilny STARIA Tour Luxury vybaveny jedinečným designem parametrických pixelů
Hyundai pro zcela výjimečný vzhled.

LED světlomety / Mřížka chladiče v odstínu Tinted Brass
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Zadní sdružené svítilny s parametrickými LED pixely

18” kola z lehké slitiny v odstínu Brass Chrome
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7místný
Přestupte do exekutivní třídy s luxusně vybaveným vozem STARIA Tour Luxury. Druhá řada prémiových relaxačních sedadel se
sklápí a posouvá pro maximální pohodlí. A díky prostornému uspořádání interiéru je stále dostatek místa pro pohodlné sezení
dospělých cestujících ve třetí řadě, i když si před nimi někdo sklopí opěradlo.

Okno má dvě části a nejedná se o jednoduché okno

Prémiová relaxační sedadla
Pouhým stisknutím tlačítka se prémiové relaxační sedadlo sklopí a podepře celé tělo tak, abyste měli pocit, že se vznášíte ve vzduchu. A díky 3zónové klimatizaci si můžete vybrat ideální teplotu
za všech povětrnostních podmínek. Do 2 směrů nastavitelné opěradlo, do 2 směrů nastavitelný sedák a do 4 směrů opěrka nohou jsou individuálně nastavitelné podle osobních preferencí.

10

11

To nejlepší z pohodlí
STARIA Tour Luxury, vytvořená pro maximální komfort a pohodlí, to zvládne tím, že vás obklopí řadou chytrých funkcí, které poskytují nečekané potěšení. Posuvné dveře
a dveře zavazadlového prostoru se automaticky otevírají a zavírají při vašem příchodu a odchodu. Sedadla s dlouhými drahami posuvu poskytují mimořádnou míru
flexibility pro změnu konfigurace prostoru v kabině, zatímco prémiový zvukový systém BOSE promění model vozu STARIA Premium na koncertní sál na kolech.

Chytré elektrické posuvné dveře

Příjemné a pohodlné. Nepotřebujete ruce ani mačkat tlačítko. Chytré dveře detekují vaši přítomnost
a automaticky se otevřou, pokud u sebe máte inteligentní klíč.
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Sedadla s dlouhými drahami posuvu

Potřebujete větší zavazadlový prostor? Sedadla s dlouhými drahami posuvu usnadňují vytvoření
většího zavazadlového prostoru a pomáhají cestujícím snadněji nastupovat a vystupovat.

Elektricky ovládané zadní dveře s bezdotykovým ovládáním

Užijte si snadné nakládání. Dveře zavazadlového prostoru se otevřou automaticky, jestliže je detekována přítomnost
inteligentního klíče, což je praktické zejména tehdy, máte-li obě ruce plné nákupních tašek. A také se znovu zavřou,
když se vzdálíte.

Prémiový zvukový systém BOSE

Reproduktory BOSE vytvářejí skutečně pohlcující zvukový zážitek a mají zabudovanou dynamickou
kompenzaci rychlosti pro automatickou kalibraci hlasitosti reproduktorů podle rychlosti jízdy.
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STARIA Tour

Ikonický zevnějšek 9místného vozu STARIA Tour je jen polovinou příběhu. Stačí vstoupit dovnitř a objevit zbytek: každý detail
interiéru byl přepracován, aby byl život snazší, bezpečnější a zábavnější. Inovace zevnitř i zvenčí: to je známka vůdčího
autentického designu.
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Třída sama o sobě
Ve chvíli, kdy poprvé spatříte model STARIA, pochopíte, že je to třída sama o sobě. Není to napodobenina ani odvozenina, ale skutečně originální výtvor – produkt nápaditého
designu. Uvnitř vás přivítá prostorná, doširoka otevřená kabina, která je zdobená prémiovými prvky, jako je 10,25” digitální přístrojový panel a středová dotyková obrazovka.
Interiér je vyroben z elegantních, na dotek měkkých materiálů, které jsou vždy příjemné na pohled.

LED světlomety a světla pro denní svícení
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Zadní sdružené svítilny s parametrickými LED pixely
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9místný
Ikonický zevnějšek vozu STARIA Tour je jen polovinou příběhu. Každý centimetr prostoru tohoto stylového 9místného vozidla je
uvnitř optimálně využit, takže si všichni cestující mohou užívat pohodlí obývacího pokoje. Ať už tedy berete rodinu na výlet, nebo
míříte s klienty na letiště – s devíti sedadly a 1 303 litry nákladového prostoru je to perfektní volba prostornosti a všestrannosti. A pro
zvýšenou bezpečnost je všech 9 sedadel vybaveno nastavitelnými opěrkami hlavy a 3bodovými bezpečnostními pásy.

Panoramatická okna

Spatřete více ze světa kolem sebe. Rozměrná panoramatická okna a nízké linie zlepšují rozhled
a dotvářejí pocit otevřenosti.
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Komfort prostoru pro cestující

Užijte si na silnici pocit uvolněnosti a otevřenosti díky vysokému stropu, velkému prostoru nad hlavou
a ve výši ramen a velkorysému prostoru pro nohy, který patří k nejlepším v segmentu.
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Nová úroveň komfortu a pohodlí
Chytré technologie STARIA vám dávají svobodu soustředit se na důležitější věci.
Stačí vstoupit dovnitř a objevit zbytek: každý detail interiéru byl přepracován, aby byl život snazší, bezpečnější a pohodlnější.

Chytré elektrické posuvné dveře

Bez potřeby rukou. Bez problémů. Po zjištění přítomnosti bezdotykového klíče se chytré dveře po předem nastaveném intervalu
automaticky otevřou – velmi pohodlná funkce, když máte plné ruce věcí z obchodu.
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Sedadla s dlouhými drahami posuvu

Zvětšit zavazadlový prostor? Nebo více místa pro nohy cestujících ve třetí řadě? Sedadla s dlouhými
drahami posuvu usnadňují vytvoření většího zavazadlového prostoru a pomáhají cestujícím snadněji
nastupovat a vystupovat.

Elektricky ovládané zadní dveře s bezdotykovým ovládáním

Užijte si snadné nakládání. Dveře zavazadlového prostoru se otevřou automaticky, jestliže je detekována přítomnost
inteligentního klíče, což je praktické zejména tehdy, máte-li obě ruce plné. A také se znovu zavřou, když se vzdálíte.

Monitorování okolí vozidla

Máte těsnou garáž? Najíždíte do malé myčky? Žádný problém. Monitorování okolí vozidla usnadňuje manévrování
a dělá jej ve stísněných prostorech bezpečnějším díky 360° pohledu na oblast kolem vozidla.
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Vytříbená technika poskytující
více komfortu a bezpečnosti
STARIA nabízí spoustu důmyslných funkcí a chytrých detailů, které vám usnadní život – a zpříjemní jízdu.
Užijte si vysokou úroveň komfortních funkcí konektivity, které pomáhají předefinovat zážitky z cestování v autě.

Přehled o cestujících a komunikace s nimi

Širokoúhlá kamera přenáší obraz cestujících na zadních sedadlech (nebo domácích mazlíčků) na přední obrazovku, zatímco
unikátní mikrofony a reproduktory podporují snadnou konverzaci mezi řidičem a cestujícími na zadních sedadlech.
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Vyhřívaná a ventilovaná sedadla

Příjemná a teplá nebo chladivá, pro klid a pohodlí stisknutím tlačítka. Vy i vaši cestující si zamilujete 3zónový komfort,
který poskytují vyhřívaná sedadla první a druhé řady a ventilovaná sedadla řidiče a spolujezdce.

Přední a zadní USB porty pro nabíjení

Navrženo pro maximální pohodlí, každý cestující má snadný přístup k nabíjecím portům USB v každé řadě.

Režim sklopného sedadla

Druhá a třetí řada sedadel vozu STARIA Tour se dá složit zcela naplocho, takže můžete naložit nadměrně velké předměty
nebo další zavazadla.
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STARIA Van

Nový STARIA Van je navržen tak, aby pracoval chytřeji a vypadal lépe, a vyznačuje se futuristickým
exteriérem, prostorným interiérem a flexibilním, snadno obsluhovatelným nákladovým prostorem. Velký
náklad? Nebo mnoho cestujících? Je to na vás. Toto víceúčelové vozidlo to zvládne. 3místná i 6místná
verze nabízí také dobře vybavené kabiny, které poskytují oázu pohodlí a relaxace pro vás a vaši posádku.
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3místný
3místný vůz s 4 935 litry nákladového prostoru a délkou nákladu až 2 500 mm vám poskytuje maximální přepravní kapacitu –
rozměry nákladového prostoru vám umožňují přepravovat až tři europalety – a přitom stále nabízí nekompromisní úroveň
komfortu a pohodlí v kabině.

Prostor pro 3 cestující

Víceúčelový design zahrnuje skládací středovou odkládací konzolu, která po zvednutí uvolňuje místo pro třetího cestujícího.
Boční polstrování sedadel a nastavitelné středové loketní opěrky poskytují vynikající oporu a pohodlí.
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Nákladový prostor přístupný vysokozdvižným vozíkem

Dokonale přístupný: K rychlému a snadnému naložení nákladu vysokozdvižným vozíkem můžete použít posuvné dveře o šířce
870 mm nebo zadní dveře.
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6místný
6místný vůz je připraven zvládnout ty nejnáročnější úkoly a zároveň poskytuje výjimečnou úroveň pohodlí a flexibility pro vás a vaši posádku.
V 6místné verzi poskytuje STARIA Van objem nákladového prostoru 2 890 litrů pro délku nákladu 1 705 mm s prostorem pro dvě europalety.

Zadní dvoukřídlé dveře

Když máte rušný den, záleží i na sekundách, takže oceníte všestrannost a výhody úspory času díky dvoukřídlým dveřím. Otevřete pouze jedny
dveře na požadované straně nebo otevřete oboje, podle potřeby, a během okamžiku budete uvnitř a venku a při každé zastávce ušetříte
cenné vteřiny. Dvojité dveře lze pro snadné nakládání otevřít do úhlu 165 stupňů. Zmenšili jsme vzdálenost od země k podlaze na 573 mm,
abychom trochu usnadnili zvedání, a prodloužili jsme ložnou plochu na 1 705 mm, takže už nikdy nebudete muset nic nechat venku.
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Prostor pro 6 cestujících

Prostor pro hlavu, nohy a ramena vzadu byl maximalizován, aby vyvážil potřeby co nejvyššího pohodlí cestujících a optimálního
nákladového prostoru.

Elektricky ovládané zadní dveře s bezdotykovým ovládáním

Inteligentní elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru detekují bezdotykový klíč a automaticky otevírají a zavírají dveře
zavazadlového prostoru, aniž by vyžadovaly jakýkoliv další zásah řidiče. Tato funkce handsfree je užitečná při nesení nákladu
v náručí.
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Prostor pro růst vašeho podnikání
Působivě prostorná a dostupná s flexibilními designovými prvky, jako jsou dvoukřídlé zadní dveře, které urychlují nakládání a vykládání, STARIA Van je ideálním partnerem pro
řemeslníky a profesionální řidiče, kteří požadují maximální efektivitu. Byl navržen pro snadné nakládání a vykládání nářadí a nákladu, nabízí maximální praktičnost i nákladový
prostor pro dvě nebo tři europalety a dostupnost vysokozdvižným vozíkem.

Zadní dvoukřídlé dveře
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Přepážka prostoru pro cestující/náklad

Prostor pro náklad v 3místném Vanu

Bezpečnostní mříže v oknech
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Velmi úsporný dieselový pohon
Pro vynikající výkon a úsporu paliva je zcela nový STARIA Van vybaven inovovaným 2,2litrovým vznětovým motorem VGT. Lze jej spárovat
s 8stupňovou automatickou převodovkou, 8stupňovou automatickou převodovkou s řazením Shift-by-wire nebo 6stupňovou manuální
převodovkou. Dává výkon 177 k a točivý moment 430 Nm a je vybaven vylepšeným, vysoce účinným turbodmychadlem pro lepší točivý
moment při nízkých otáčkách. Pohonná jednotka je optimalizována pro nízkou hlučnost, vibrace a kvalitu jízdního komfortu, lépe
odstupňované převody pro vysoký točivý moment a lepší akceleraci.

Víceprvkové zavěšení

Mechanická vylepšení zajišťují lepší jízdní komfort díky použití víceprvkového
zavěšení na zadní nápravě.
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3bodové bezpečnostní pásy / 6 airbagů

3bodové bezpečnostní pásy a nastavitelné opěrky hlavy jsou standardem pro všechna
sedadla včetně prostředního. Doplňkové zádržné systémy v 1. řadě zahrnují 2 přední
a 2 boční airbagy, zatímco dva velké hlavové airbagy chrání cestující v zadní řadě.

33

Hyundai Smart Sense
Díky nejmodernějším asistenčním systémům řidiče ve své třídě a balíčku aktivní bezpečnosti s řadou inovativních funkcí přispívá STARIA k ještě většímu klidu při jízdě.

Autonomní nouzové brzdění (FCA)

Užijte si bezpečnost s automatickým brzděním, které pomáhá předcházet kolizím. FCA rychle zastaví váš vůz, i když nedáváte pozor.
Systém s využitím radaru a kamer snímá vozovku před vámi a upozorní vás na zpomalující nebo stojící vozidla, chodce a cyklisty
ve vaší stopě – a automaticky použije plnou brzdnou sílu, pokud včas nezareagujete. Funkce může také detekovat protijedoucí vozidla
na křižovatkách, aby podpořila bezpečnější odbočování vlevo.

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích (LKA)

Pro sledování dělicích čar na vozovce používá přední kameru. Přední kamera,
navržená tak, aby vám pomáhala zůstat v jízdním pruhu, zjišťuje, zda vaše vozidlo
nezačíná vyjíždět z jízdního pruhu, a okamžitě odesílá vizuální i zvukové upozornění
a také použije mírnou sílu proti vámi vyvíjené síle na volantu, která vám pomůže
zatočit zpět do středu vašeho jízdního pruhu.

Asistent pro bezpečné vystupování (SEA)

Zajistěte bezpečnost vašim dětem – tato chytrá funkce zabraňuje nehodám tím, že
zjišťuje vozidla přibližující se zezadu a dočasně zamyká elektrické posuvné dveře,
aby cestující vzadu mohli vystoupit pouze tehdy, je-li to bezpečné. Rovněž jsou
vydávány akustické a vizuální výstražné signály.

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích (LFA)

Udržuje vozidlo uprostřed jízdního pruhu a zároveň v bezpečné vzdálenosti od
ostatních vozidel. Je-li systém LFA aktivován, sleduje přední kamera dělicí pruhy na
silnici a LFA udržuje vozidlo uprostřed jeho jízdního pruhu při rychlostech od 0 do
180 kilometrů za hodinu, a to na dálnicích i v ulicích města.

Aktivní upozornění na projíždějící vozidla při couvání (RCCA)

Dokonalé řešení pro parkoviště. Při couvání z míst se sníženou viditelností vás
systém vizuálně a zvukově upozorní na vozidla blížící se ze strany nebo zezadu –
a, pokud to je nutné, použije nouzové brzdění. Pomocí senzorů namontovaných
v zadní části vozidla tento systém pomáhá předcházet a bránit kolizím zadní části
vozu při couvání.

Inteligentní adaptivní tempomat (SCC)
Aktivní sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek (BCA)

Pro zajištění vyšší bezpečnosti v hustém provozu vás tato funkce upozorní a potom
automaticky použije brzdy na levé nebo pravé straně a zasáhne do řízení, když je ve
vašem mrtvém úhlu detekováno vozidlo a vy začnete přejíždět z pruhu do pruhu.
Pokud při vyjíždění z podélného parkování hrozí nebezpečí srážky s vozidlem šikmo
vzadu, funkce automaticky pomůže nouzovým zabrzděním.
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Inteligentní adaptivní tempomat udržuje automaticky bezpečnou vzdálenost
od vozidla jedoucího vpředu a udržuje rychlost nastavenou řidičem.
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Systém vzdálené správy vozu Bluelink®
Ovládejte svůj vůz prostřednictvím svého chytrého telefonu. Do nového vozu STARIA zavádí systém vzdálené správy vozu Bluelink® pokročilou konektivitu a širokou škálu funkcí, díky nimž bude vaše jízda
pohodlnější a příjemnější. Kromě mnoha chytrých funkcí, které můžete ovládat pomocí aplikace Bluelink, je v navigačním systému zahrnuto bezplatné pětileté předplatné služeb Hyundai LIVE Services.

P
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Cíl cesty odesílaný do vozu
Prostě jen nastupte a stiskněte Navigovat. Je-li váš vůz
STARIA vybaven navigací, můžete využít aplikaci Bluelink
k vyhledání cíle cesty, když ještě nesedíte ve voze. Bluelink
se po nastoupení propojí s navigačním systémem, načte trasu
a je připraven na cestu spolu s vámi.

Dálkové zamykání a odemykání dveří
Zapomněli jste zamknout vůz? Buďte bez starostí, váš vůz
STARIA vám dá vědět zasláním push notifikace na váš chytrý
telefon. Následně můžete po zadání svého kódu PIN
zamknout nebo odemknout dveře pomocí tlačítka v aplikaci
Bluelink.

Aktuální informace o cenách paliva
Pokud ji právě potřebujete, vyhledejte si čerpací stanici
s příjemnou cenou – průběžně aktualizované pokrytí
čerpacími stanicemi vám poskytuje aktuální ceny pohonných
hmot a informace o poloze, otevírací době a možnostech
platby – to vše se zobrazuje na navigační dotykové obrazovce.

Navigace s konektivitou
Dopřejte si aktuální dopravní informace, přesnější časy
příjezdu a spolehlivější přepočty tras, abyste se do cíle dostali
rychleji. Nový výkonný server v cloudu Hyundai využívá
aktuální i archivní údaje pro přesnější plánování trasy
a předpovědi provozu.

Vyhledat můj vůz
Zapomněli jste, kde jste zaparkovali? Žádný problém. Stačí
spustit aplikaci Bluelink a mapa vás tam dovede.

Zjištění stavu na vyžádání
Pro váš větší klid můžete pomocí aplikace Bluelink z vašeho
chytrého telefonu spustit diagnostiku a zkontrolovat stav
svého vozidla.

Parkování na ulicích i mimo ně
Najděte parkovací místo rychleji a parkujte efektivně a bez
stresu. Informace o parkování v reálném čase vám pomohou
najít a porovnat možnosti parkování v garážích, parkovištích
a na ulici.

Navigace poslední míle
Jestliže musíte svůj vůz STARIA zaparkovat před tím, než
dojedete do cíle, může převzít navigaci z auta aplikace
v telefonu. Váš telefon vás potom dovede přesně do určeného
cíle s pomocí rozšířené reality nebo map Google.
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Barevná provedení karosérie
Můžete si vybrat celkem z osmi barev karosérie, které doplní nápadnou siluetu vašeho vozu Hyundai STARIA.

Abyss Black Pearl

Graphite Gray Metallic
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Creamy White

Moonlight Blue Pearl

Dynamic Yellow (nelze pro Tour Luxury)

Gaia Brown Pearl (nelze pro Van)

Olivine Gray Metallic (nelze pro Van)

Shimmering Silver Metallic
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Provedení interiéru

Černý interiér

Černé látkové čalounění

Černé kožené čalounění (jen pro Tour)

Černo-béžový interiér (jen pro Tour)

Černomodrý nebo černý interiér

Béžové kožené čalounění (jen pro Tour)

Prémiové černé kožené čalounění Nappa (jen pro Tour Luxury)

Šedohnědý nebo šedý dvoutónový interiér

Prémiové modré kožené čalounění Nappa (jen pro Tour Luxury)

Prémiové hnědé kožené čalounění Nappa (jen pro Tour Luxury)

Prémiové šedé kožené čalounění Nappa (jen pro Tour Luxury)

Černé čalounění z umělé kůže (Van)
40
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Kola

Technické údaje a rozměry

18” kola z lehké slitiny Brass Chrome (jen pro Tour Luxury)

18” kola z lehké slitiny Dark Chrome (jen pro Tour Luxury)

17” ocelová kola (jen pro Tour/Van)

18” kola z lehké slitiny (jen pro Tour)

17” kola z lehké slitiny (jen pro Tour/Van)

Jednotky: mm

Celková výška

1 990 (3/6 místná)
2 000 (7/9 místná)

Celková šířka
Rozchod (kola 17“ / 18“)
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1 997
1 732 / 1 721

Celková délka
Rozvor

5 253
3 273

Rozchod (kola 17“ / 18“)

1 716 / 1 732

KAROSÉRIE
Typ karosérie
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motoru (cm3)
Druh paliva
Počet válců
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)
Příprava směsi
Objem palivové nádrže (l)
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky
Počet převodových stupňů
Pohon
DYNAMIKA
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)1) WLTP
Fáze
- nízká rychlost
- střední rychlost
- vysoká rychlost
- extra vysoká rychlost
- kombinovaná rychlost
Emise CO2 (g/km) - nízká rychlost
- střední rychlost
- vysoká rychlost
- extra vysoká rychlost
- kombinovaná rychlost
HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (pohotovostní +75 kg) (kg)
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Nosnost střechy (kg)
ROZMĚRY
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Celková výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu (mm) ) 17“/18“
Rozchod vzadu (mm) 17“/18“
Poloměr otáčení (m)
Minimální světlá výška (mm)
ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU
Délka (mm) nahoře/dole
Šířka (mm)
Výška (mm)
Objem (l)
PODVOZEK
Přední náprava
Zadní náprava
Přední/zadní brzdy

5dveřová, 3místná (Van)

manuální
6
4×2

automatická
8
4×2

12,5

5dveřová, 6místná (Van)

5dveřová, 7místná (Tour Luxury)
2.2 CRDi
vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC
2 199
Diesel
4
16 : 1
130 / 177 / 3 800
430 / 1 500 – 2 500
Common Rail
75

manuální
6
4×2

automatická
8
4×2

8
4×2

8
4×4

manuální
6
4×2

8
4×2

8
4×4

12,4

12,5

12,4

185
12,4

180
13,5

185
12,5

185
12,4

180
13,5

9,9
7,6–7,7
6,6–6,8
8,3–8,6
7,8–8,0
258–259
199–202
172–177
217–224
205–210

10,2–10,6
7,8–8,2
6,7–7,0
8,3–8,4
8,0–8,2
268–278
204–214
176–183
218–220
209–215

9,9
7,6–7,7
6,6–6,8
8,3–8,6
7,8–8,0
258–259
199–202
172–177
217–224
205–210

10,2–10,6
7,8–8,2
6,7–7,0
8,3–8,4
8,0–8,2
268–278
204–214
176–183
218–220
209–215

10,6–11,1
8,2–8,5
6,6–7,2
8,2–8,6
8,1–8,5
277–291
214–222
179–188
215–226
212–222

11,1–12,0
8,5–9,0
7,2–7,4
8,6–8,8
8,5–8,9
292–316
224–236
188–194
224–231
222–232

9,9
7,6–7,7
6,6–6,8
8,3–8,6
7,8–8,0
258–259
197–202
172–177
217–224
205–210

10,6–11,1
8,2–8,5
6,6–7,2
8,2–8,6
8,1–8,5
277–291
214–222
179–188
215–226
212–222

11,1–12,1
8,5–9,0
7,2–7,4
8,6–8,8
8,5–8,9
292–316
224–236
188–194
224–231
222–232

2 035
3 150
2 000

2 054
3 160
1 500

2 115
3 180
2 000

2 127
3 190
1 500

2 367
2 960
1 500
750
100

2 443
3 030
1 500

2 268
3 030
2 000

2 302
3 060
1 500

2 372
3 140
1 500

185

automatická

5dveřová, 9místná (Tour)

automatická

5 253
1 997
2 000

1 990
3 273

1 732
1 716

1 732 / 1 721
1 743 / 1 732
5,97
186

2 500 / 2 607

1 705 / 1 705
1 640
1 436

4 935

2 890

117–431

831–1 303

typu MacPherson s příčným stabilizátorem
tuhá náprava s progresivními listovými pery

víceprvková náprava s vinutými pružinami
kotoučové/kotoučové

1) Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnicí EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření
v uzavřené zkušebně, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise.
Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.
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Seznamte se s novým označením pneumatik v EU
Od 1. května 2021 vstoupilo v platnost nařízení EU (EU) 2020/740. Nové štítky poskytují rychlý a jednoznačný přehled o výkonu pneumatiky s podrobnějšími informacemi k dispozici online.
Více informací najdete na adrese (Hyundai URL). Úplné oficiální legislativní předpisy platné v EU najdete také zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

STARIA je k dispozici s různými typy pneumatik.
Níže naleznete podrobné informace o různých pneumatikách.
Informační listy výrobků podle nařízení (EU) 2020/740

Název dodavatele nebo značka

KUMHO KC53

Název dodavatele nebo značka

KUMHO KC53

Název dodavatele nebo značka

KUMHO KC53

Název dodavatele nebo značka

KUMHO KC53

Komerční název nebo obchodní označení

KC53

Komerční název nebo obchodní označení

KC53

Komerční název nebo obchodní označení

KC53

Komerční název nebo obchodní označení

KC53

Identifikátor typu pneumatiky

2270433

Identifikátor typu pneumatiky

2298643

Identifikátor typu pneumatiky

2301243

Identifikátor typu pneumatiky

2270423

Označení velikosti pneumatiky

215/65R17C

Označení velikosti pneumatiky

215/65R17

Označení velikosti pneumatiky

235/55R18C

Označení velikosti pneumatiky

235/55R18

108 (pro samostatnou montáž)

Index nosnosti

108

104 (pro samostatnou montáž)

Index nosnosti

104

Index nosnosti
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Index nosnosti

105 (pro dvojmontáž)

Symbol rychlostní kategorie

H

102 (pro dvojmontáž)

Symbol rychlostní kategorie

H

Symbol rychlostní kategorie

H

Třída spotřeby paliva

B

Symbol rychlostní kategorie

H

Třída spotřeby paliva

B

Třída spotřeby paliva

B

Třída přilnavosti za mokra

D

Třída spotřeby paliva

B

Třída přilnavosti za mokra

D

Třída přilnavosti za mokra

B

Třída vnější hlučnosti

B

Třída přilnavosti za mokra

B

Třída vnější hlučnosti

B

Třída vnější hlučnosti

B

Třída vnější hlučnosti

B

Ne

70

Ne

Ne

Ne

Datum začátku výroby

13/21

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

71

72

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

71

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

Ne

Datum začátku výroby

13/21

Datum začátku výroby

13/21

Datum konce výroby

13/27

Datum začátku výroby

13/21

Datum konce výroby

13/27

Datum konce výroby

13/27

Verze zátěže

XL

Datum konce výroby

13/27

Verze zátěže

XL

Další informace

-

Další informace

Další informace

-

Další informace

Ne

Ne
Ne
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Seznamte se s novým označením pneumatik v EU
Od 1. května 2021 vstoupilo v platnost nařízení EU (EU) 2020/740. Nové štítky poskytují rychlý a jednoznačný přehled o výkonu pneumatiky s podrobnějšími informacemi k dispozici online.
Více informací najdete na adrese (Hyundai URL). Úplné oficiální legislativní předpisy platné v EU najdete také zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

STARIA je k dispozici s různými typy pneumatik.
Níže naleznete podrobné informace o různých pneumatikách.
Informační listy výrobků podle nařízení (EU) 2020/740

Název dodavatele nebo značka

NEXENTIRE

Název dodavatele nebo značka

NEXENTIRE

Název dodavatele nebo značka

NEXENTIRE

Název dodavatele nebo značka

NEXENTIRE

Komerční název nebo obchodní označení

ROADIAN CTX

Komerční název nebo obchodní označení

ROADIAN CTX

Komerční název nebo obchodní označení

ROADIAN CTX

Komerční název nebo obchodní označení

ROADIAN CTX

Identifikátor typu pneumatiky

17158

Identifikátor typu pneumatiky

18651

Identifikátor typu pneumatiky

18674

Identifikátor typu pneumatiky

17159

Označení velikosti pneumatiky

LT215/65R17C

Označení velikosti pneumatiky

215/65R17

Označení velikosti pneumatiky

235/55R18C

Označení velikosti pneumatiky

235/55R18

108 (pro samostatnou montáž)

Index nosnosti

108

104 (pro samostatnou montáž)

Index nosnosti

104

Index nosnosti
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Index nosnosti

105 (pro dvojmontáž)

Symbol rychlostní kategorie

H

102 (pro dvojmontáž)

Symbol rychlostní kategorie

H

Symbol rychlostní kategorie

H

Třída spotřeby paliva

B

Symbol rychlostní kategorie

H

Třída spotřeby paliva

B

Třída spotřeby paliva

B

Třída přilnavosti za mokra

D

Třída spotřeby paliva

B

Třída přilnavosti za mokra

D

Třída přilnavosti za mokra

C

Třída vnější hlučnosti

B

Třída přilnavosti za mokra

C

Třída vnější hlučnosti

B

Třída vnější hlučnosti

B

Třída vnější hlučnosti

B

Ne

72

Ne

Ne

Ne

Datum začátku výroby

17/21

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

72

72

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

72

Hodnota vnější hlučnosti
Pneumatika do těžkých sněhových
podmínek
Pneumatika na led

Ne

Datum začátku výroby

17/21

Datum začátku výroby

17/21

Datum konce výroby

-

Datum začátku výroby

17/21

Datum konce výroby

-

Datum konce výroby

-

Verze zátěže

XL

Datum konce výroby

-

Verze zátěže

XL

Další informace

-

Další informace

Další informace

-

Další informace

Ne

Ne
Ne
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Razítko prodejce

● Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení
dováženému do ČR.
● Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
● Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
● Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz
H07ND230

3

ROK Y

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností,
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

Záruka
bez omezení km

