H-1

Rozšiřte své možnosti

H-1 je jako stvořená pro naplnění bohatého života
se širokým záběrem a nabízí vysokou užitnou hodnotu
zahalenou do luxusního designu.

Stylový vůz a velké možnosti
H-1 Vás stylově odveze, kam budete potřebovat. Toto vozidlo vyčnívá z davu a působí impozantně
díky chromovanému provedení masky chladiče a 17" kolům z lehké slitiny, zatímco projektorové hlavní
světlomety zvyšují bezpečnost jízdy.

Projektorové hlavní světlomety

Chromovaná maska chladiče

Boční ochranné lišty
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

17" kola z lehké slitiny

Mlhové světlomety integrované v předním nárazníku

H-1: pro každou osobnost, pro každý úkol
H-1 je správnou odpovědí na požadavek maximálního komfortu pro všechny cestující při zachování vysoké
úrovně užitných vlastností. Výrazný exteriér doplňuje komfortní, praktický a velmi prostorný interiér.

Osmimístná verze Tour vychází vstříc Vašim potřebám. Spolehlivě zvládne cokoli, ať se jedná o práci, zábavu nebo prohlídku města. Tour si bez
potíží poradí s jakoukoli kombinací cestujících a zavazadel.

Zaměřeno na řidiče
H-1 je ideální pro cestování i na dlouhé vzdálenosti a disponuje veškerými
komfortními prvky, které zajistí řidiči a cestujícím klidnou, pohodlnou
a bezpečnou jízdu.
Automatická klimatizace
Samočinně udržuje nastavenou teplotu v celém interiéru.
Verze Tour má výdechy klimatizace také pro zadní sedadla.

Nastavitelný volant
Za volantem nastavitelným ve dvou osách si najde
příjemnou a bezpečnou polohu každý řidič.

Audiosystém
Díky kvalitnímu audiosystému se při
jízdě nikdy nebudete nudit. Zahrnuje CD
a MP3 přehrávač a konektory AUX a USB.

Automatická převodovka
Pět stupňů a mód ruční volby rychlostních
stupňů pokryje všechny jízdní režimy
k spokojenosti řidiče.

Pohodlí až pro 8 cestujících
Extrémně komfortnímu a velmi prostornému
interiéru modelu H-1 se vyrovná pouze jeho
praktický a sofistikovaný design. Hyundai H-1
dojede do cíle vždy komfortně a stylově.

Univerzálnost + cestující + zavazadla = H-1
H-1 je připravena a schopna podniknout jakoukoli cestu za jakýmkoli účelem, ať se jedná o přepravu
nákladu nebo většího počtu cestujících a jejich zavazadel.

Zařiďte si to po svém
Modelovou řadu H-1 tvoří kromě osmimístné verze Tour také užitkové varianty
Van se třemi nebo šesti místy. Třísedadlová verze Vám umožní naložit více
nákladu do velmi rozměrného ložného prostoru, zatímco šestimístná poskytuje
více místa pro cestující při zachování dostatečného prostoru pro náklad.

Prostor pro cestující ve 3místné verzi
Prostorné verze se třemi sedadly nabízejí řidiči nejvyšší míru komfortu a zároveň jsou optimalizovány
pro přepravu objemného nákladu.
Variabilita v 6místné verzi
Kombinuje přednosti prostorného dodávkového vozu a všestranného kombi pro přepravu cestujících.

Křídlové zadní dveře

Dokonale víceúčelový Van
Přeprava velkého množství nákladu je nyní ještě praktičtější a bezpečnější díky uspořádání
a výbavě prostorné verze H-1 Van. Křídlové zadní a boční posuvné dveře na obou stranách
umožňují rychlou a efektivní manipulaci s nákladem.

Dělicí přepážka

Nákladový prostor 6místné verze

Nákladový prostor 3místné verze

Maximální zatížení

Maximální zatížení

2 375 mm

3místný

1 620 mm

1 340 mm

6místný

1 620 mm

1 340 mm

1 775 mm

Bezpečnost a výkon
Při řízení modelu H-1 budete mít pocit maximální jistoty a bezpečí. Motory dodávané pro
model H-1 poskytují výborné výkonové parametry včetně pověstné spolehlivosti, odolnosti
a ekologických vlastností produktů Hyundai Motor.
V případě nehody ochrání posádku před zraněním optimalizovaný systém airbagů.

Vznětový motor 2,5 CRDi
Nejvyšší výkon 100 kW (136 k) při 3 600 min-1
a maximální točivý moment 343 Nm při 1 500 až
2 500 min-1.
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Systém airbagů
Při bočním nárazu poskytují u modelu H-1 boční airbagy dodatečnou ochranu řidiče
a spolujezdce vpředu. Při vážné nehodě dojde k okamžité aktivaci tohoto bezpečnostního
systému, aby ochránil cestující.

Elektronický stabilizační program ESC
Zajišťuje stabilitu a ovladatelnost při náhlém brzdění. Nastavuje brzdový systém a výkonu motoru
tak, abyste mohli efektivně řídit během brzdění v nouzové situaci.

Točivý moment (Nm)

V krizových situacích řidiči pomáhá ABS a elektronický stabilizační systém ECS.

Vznětový motor 2,5 CRDi VGT
Nejvyšší výkon 125 kW (170 k) při 3 600 min-1
a maximální točivý moment 441 Nm při
2 000 až 2 250 min-1.

Tempomat
Tempomat udržuje Vámi nastavenou rychlost
jízdy. Je to skvělý pomocník na dlouhých cestách,
protože zabraňuje náhodnému překročení
nejvyšší povolené rychlosti a zároveň snižuje
únavu řidiče.

Více než jen H-1
H-1 je nejen nevšedně prostorné kombi, ale i dodávkové vozidlo pro všestranné podnikatele.
Díky bohaté praktické a komfortní výbavě je ve své třídě progresivní model H-1 optimalizován
pro Vaše potřeby, aby překonával očekávání.

Světlomety
Optimální konstrukce pro hospodárné
a efektivní osvětlení zároveň zaujme svým
estetickým designem. H-1 je elegantní a luxusní.

Zadní sdružené svítilny
Zadní sdružené svítilny zasahují do bočních
stěn a zahrnují koncová světla, světlo pro
couvání, ukazatele směru a odrazové plochy.

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Chraňte zpětná zrcátka modelu H-1 při
parkování prostřednictvím funkce elektrického
sklápění.

Ovládání oken
Boční posuvná okna lze plynule nastavovat,
velmi snadno a pohodlně.

Elektrické ovládání oken s bezpečnostní pojistkou
Bezpečnostní senzory elektrického ovládání
oken zabrání přiskřípnutí, pokud detekují
překážku. Okno v takovém případě změní
automaticky směr pohybu.

Ostřikovače se 3 tryskami
Ostřikovače čelního okna se třemi tryskami
zajišťují dokonalé očištění skla, aniž by
narušovaly ladné linie přídě vozu.

Třetí brzdové světlo
Třetí brzdové světlo je dobře viditelné
a pomáhá řidičům vzadu jedoucích vozů
udržovat bezpečnou vzdálenost.

Zadní kamera
H-1 Tour nabízí i zadní kameru. Jakmile zařadíte
zpětný chod, objeví se na displeji navigačního
systému barevný širokoúhlý obraz situace za
vozem.

17" kola z lehké slitiny

17" kola z lehké slitiny

16" kola z lehké slitiny

16" ocelová kola

Sluneční clona
Chytrým detailem je osvětlení kosmetického
zrcátka integrovaného do sluneční clony.

Odkládací prostory
Dvě objemné schránky ve dveřích pojmou
všechny nezbytné věci pro zpříjemnění
jakékoliv cesty.

Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko detekuje světla vzadu
jedoucích vozidel a automaticky snižuje
odrazivost.

Stropní konzola
Schránka na sluneční brýle je na místě,
které je ve snadném dosahu i během řízení.

Střešní anténa
Kvalitní příjem rozhlasového vysílání umožňuje
standardně dodávaná střešní anténa.

Chlazená schránka před spolujezdcem
S tímto praktickým doplňkem budete mít
nápoje chladné i na dlouhých cestách. Díky
tomu nebudou ani řidič, ani cestující trpět žízní.

Sklopný klíček
Zvykněte si na praktické zamykání a odemykání
Vašeho vozu H-1. Získáte tak ochranu před
neoprávněným vniknutím do vozidla.

Ventilované sedadlo řidiče
Elektricky vyhřívané a ventilované sedadlo
řidiče zvyšuje komfort v každém ročním období.

Čalounění a barvy

H-1 Tour – béžová kůže

H-1 Tour – šedá látka

H-1 Van – šedá látka

Pastelové barvy

Metalické barvy

Creamy white *YAC / TAC

Hyper metallic silver *P2S / P3S

Ocean view *W9U / U9U

Dynamic yellow *NFA / MFM

Tan brown *YN9 / TN9

Timeless black *RB5 / PB5

* Tón 1 / Tón 2

Verze a rozměry
Jednotky: mm

H-1 Van třímístný

1 685

1 660

880

1 920

3 200
5 150

8místný

1 070

1 935

1 935

H-1 Van šestimístný

1 925

H-1 Tour osmimístný

1 685

1 660

880

1 920

3 200
5 150

6místný

1 070

1 685

1 660

880

1 920

3 200
5 150

3místný

1 070

Technické údaje
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
DYNAMIKA
Maximální rychlost [km/h]
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 [l/100km]/[g/km]
Cyklus
– městský
– mimoměstský
– kombinovaný
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]
Poloměr otáčení [m]
Minimální světlá výška [mm]
ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU
Délka [mm]
Šířka [mm]
Výška [mm]
Objem [m3]
PODVOZEK
Přední náprava
Zadní náprava
Přední / zadní brzdy
1

2

Van, 3 sedadla
2,5 CRDi
2,5 CRDi
vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC1
2 497
Diesel
4
15,8:1
15,8:1
85/116/3 600
100/136/3 600
343/1 500–2 250
343/1 500–2 500
Common Rail
75

Van, 6 sedadel
2,5 CRDi
2,5 CRDi
vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC1
2 497
Diesel
4
15,8:1
15,8:1
85/116/3 600
100/136/3 600
343/1 500–2 250
343/1 500–2 500
Common Rail
75

manuální

Tour, 8 sedadel
2,5 CRDi
2,5 CRDi
2,5 CRDi VGT
vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC2
2 497
Diesel
4
15,8:1
15,8:1
15,8:1
85/116/3 600
100/136/3 600
125/170/3 600
343/1 500–2 250
343/1 500–2 500
441/2 000–2 250
Common Rail
75

6

6

6

manuální
6

6

manuální
6

automatická
5

158
22,1

167
17,6

158
22,1

167
17,6

159
22,1

168
17,6

180
14,4

9,2/243
6,5/173
7,5/199

9,2/243
6.5/173
7,5/199

9,2/243
6,5/173
7,5/199

9,2/243
6,5/173
7,5/199

10,5/277
7,2/190
8,4/222

10,5/277
7,2/190
8,4/222

12,0/316
7,7/202
9,3/244

2 030–2 150
3 160
2 300
750
80

2 106–2 212
3 200
2 300
750
80

5 150
1 920
1 935
3 200
5,61
190

5 150
1 920
1 935
3 200
5,61
190

5 150
1 920
1 925
3 200
5,61
190

2 375
1 620
1 340
4,43

1 585
1 620
1 340
2,51

851
1 576
833
0,84

nezávisle zavěšená, typ McPherson, odpružená torzní tyčí
tuhá náprava s progresivními listovými pery
kotoučové / kotoučové

2 260–2 350
3 070
2 300
750
80

2 290–2 380
3 070
1 500
750
80

víceprvková náprava s vinutými pružinami

Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem
měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Výše uvedené údaje platí pro vozidla plnící emisní normu Euro 6.
Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací
procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

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 karoserie 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
Skladové číslo: H07ND196

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.

