THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TRANG BỊ

Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)

4,115x1,700x1,457

Chiều dài cơ sở

2,570

Khoảng cách hai vệt bánh xe (mm)

1,506/1,511

Khoảng sáng gầm xe

140

Hệ thống treo trước

Độc lập kiểu McPherson

Hệ thống treo sau

Thanh xoắn & thanh cân bằng

Dung tích bình nhiêu liệu (l)

43

Công suất cực đại (ps/rpm)

100/6,000

Momen xoắn cực đại (Kg.m/rpm)

13.6/4,000

Động cơ

Kappa Xăng 1.4L DOHC

Hộp số

Tự động vô cấp CVT

BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km)
Phiên bản 1.4AT + 1.4AT L

Hệ thống
an toàn
Lốp

Trong đô thị
7,9

Hệ thống lái

Ngoài đô thị
5,59

Ngoại thất

Kết hợp
6,4

Nội thất
& Tiện nghi

100.000 km

KÍCH THƯỚC

1.457

Đơn vị : mm

1.506
1.700

820

2.570
4.115

725

BẢNG MÀU NGOẠI THẤT
Túi khí bên lái

●

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

●

Cảm biến lùi

●

Mâm đúc hợp kim

16"

Cỡ lốp

195/50
R16

Lốp dự phòng cùng cỡ

●

Vô lăng gật gù chỉnh cơ

●

Trợ lực lái điện

●

Cửa sổ trời

●

Cụm đèn pha Projector

●

Đèn sương mù trước

●

Gương hậu tích hợp đèn báo rẽ

●

Đuôi chuồn

●

Vô lăng, cần số bọc da

●

Ghế nỉ

●

AM/FM + CD + MP3 + USB

●

Điều khiển âm thanh trên vô lăng

●

Số loa

6

Cửa sổ chỉnh điện

●

Chìa khóa điều khiển từ xa

●

Chế độ gạt mưa gián đoạn

●

Gói tiết kiệm nhiên liệu Blue

●

Trắng PGU

Bạc RHM

Đỏ P9R

Xanh ZD6

1.511
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue
- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Accent
+1 Phong Cách

5 cửa

KHI
ĐIỀU

KỲ

QUAN TRỞ THÀNH
DIỆU

Phong cách, công nghệ và an toàn là những tính năng khiến Accent trở thành mẫu xe hàng đầu. Và giờ đây, phiên bản 5 cửa (hay
còn gọi là hatchback) dựa trên nền tảng đó, đáp ứng mọi kì vọng của khách hàng. Đuôi xe được nâng lên cao tạo ra khoang hành lý
rộng rãi và thuận tiện với 1,345l khi gập hàng ghế sau (và 370l khi không gập), cho phép vận chuyển hành lý dễ dàng, mang đến
cho bạn khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời.

THIẾT KẾ TRẺ TRUNG VÀ NĂNG ĐỘNG
Kế thừa sự thành công của mẫu Accent, phiên bản mới được
cộng thêm phong cách hiện đại của dòng xe hatchback. Ứng
dụng triết lý "Điêu khắc dòng chảy", Accent được thiết kế với
kích thước dài rộng hơn cùng các đường nét góc cạnh đầy cá
tính. Accent mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế trẻ trung
và sự năng động của xe hatchback.

NỘI THẤT HIỆN ĐẠI

&TIỆN NGHI

Nội thất của Accent 5 cửa thể hiện 2 đặc trưng hiện đại của ngành ô tô: công nghệ và không gian.
Accent trang bị nhiều tiện nghi thuận tiện cho người sử dụng. Không gian nội thất rộng rãi kết hợp
cùng với việc sắp xếp hợp lý các thiết bị và bảng điều khiển mang đến sự thoải mái vượt trội. Hàng
ghế sau có thể gập hoàn toàn mang đến nhiều không gian hơn.

Ghế gập 60/40

Ghế gập hoàn toàn

Một số chi tiết xe trên hình ảnh có thể khác so với thực tế

THIẾT KẾ CHO
CẢM GIÁC LÁI ĐẶC BIỆT

Trải nghiệm Accent, bạn sẽ lập tức bị ấn tượng bởi sự yên tĩnh, không gian nội thất
rộng rãi và sự phong phú của các công nghệ hiện đại. Một điểm đáng chú ý nữa
trên Accent hatchback: Đồng hồ nhiên liệu giảm rất ít.

Hộp số tự động vô cấp CVT
Cho cảm giác chuyển số mượt mà, êm ái.
Phù hợp với điều kiện di chuyển trong nội
thành
Động cơ Kappa 1.4
Thiết kế với trọng lượng nhẹ làm tăng khả
năng tiết kiệm nhiên liệu, Động cơ
Kappa1.4 CVVT sản sinh công suất cực
đại 100ps tại 6,000 vòng/phút, mô men
xoắn cực đại 13.9 kg.m tại 4000vòng/
phút.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ
chiếc xe nào mong muốn kết hợp giữa khả năng vận hành và
tính kinh tế.

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Túi khí dành cho người lái

