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POVZBUZUJÍCÍ 
DUCH

Odvážný, osobitý design, 
překypující nevšedním smyslem 
pro dobrodružství, rozjasní Váš 
den. Nový Hyundai ix35 je navržen 
pro velkolepé zážitky z jízdy, což 
dává jasně najevo charakteristická 
šestiúhelníková maska chladiče, 
nový design světlometů s LED 
denním svícením, které mohou 
být na přání bi-xenonové, jakož 
i svalnatá záď se sdruženými 
svítilnami LED. Přidejte k tomu výběr 
brilantních kol z lehké slitiny a toto 
čistokrevné SUV bude připraveno 
ukázat Vám, co v něm vězí.

16" kola z lehké slitiny
 17" kola z lehké slitiny s kovově šedou 
povrchovou úpravou

18" kola z lehké slitiny s kovově šedou 
povrchovou úpravou



JASNĚJŠÍ 
POSTOJ

snadno dostupné provozní 
informace, se rozzáří elegantně 
modrým odstínem. Stejnou 
charakteristickou barvou 
značky Hyundai jsou při jízdě 
za tmy osvětleny držáky pro 
nápoje vpředu. To jen pro 
ilustraci toho, kolik pozornosti 
jsme věnovali všem detailům 
modelu ix35.

Zatímco exteriér začíná 
vypravovat strhující 
designérský příběh, interiér 
udržuje ve vzduchu napětí 
tvořené nádhernými liniemi 
a kvalitními materiály. Ať se 
podíváte kamkoli, spatříte 
skvělé nápady: Přístrojový 
panel s barevným displejem 
TFT LCD, který Vám poskytne 







JEŠTĚ 
STYLOVĚJŠÍ 

ŽIVOT
prosvětlí útulný interiér. Hyundai 
ix35 se dodává s elegantním 
dvoubarevným béžovým nebo 
výrazným jednobarevným černým 
interiérem s barevně sladěným 
čalouněním z kůže či tkaniny. 
Černý jednobarevný interiér 
může být vybaven rovněž sedadly 
čalouněnými hnědou kůží.

Nápaditý interiér Vás přivítá 
kompletní výbavou, která 
zajistí maximální radost z jízdy 
i pohodlí na cestách. Ve výše 
umístěném sedadle se skvělým 
výhledem všemi směry se 
budete cítit jako pověstný 
,,král silnic“, zatímco na přání 
dodávané panoramatické 
střešní okno ještě více 

Jako řidič budete mít na dosah ruky celou řadu sofistikovaných systémů, zajišťujících Vaše pohodlí a zábavu. Můžete si zvolit navigační systém se 7" dotykovým displejem TFT s intuitivním 
ovládáním. Po zařazení zpětného chodu se na jeho displeji objeví obraz ze zadní kamery.

Standardně dodávané rádio s přehrávačem CD je kompatibilní se soubory MP3. Vstupy iPod®/USB/AUX usnadňují připojení přenosných zařízení. Mnoho funkcí audiosystému lze ovládat 
prostřednictvím praktických prvků na volantu. Nebo si můžete zvolit audiosystém s barevným 4,3" displejem LCD, který může zobrazovat také situaci za vozem snímanou zadní kamerou. Na 
volantu lze aktivovat rovněž handsfree Bluetooth® s hlasovým ovládáním.





Ještě více luxusu v interiéru modelu ix35 si užijete díky duální 
automatické klimatizaci. Navození příjemné teploty umožňuje 
samostatné nastavení pro řidiče a spolujezdce.

Pohodlí i v mrazivém zimním ránu: Vyhřívání volantu na povel 
tlačítka.

ZASTAVTE SE 
A ROZHLÉDNĚTE SE
Nový Hyundai ix35 Vás bude 
neustále překvapovat, protože 
překypuje vyspělou technikou 
a luxusní výbavou. Důkazem 
jsou například vyhřívaná 
sedadla vpředu i vzadu nebo 
duální automatická klimatizace. 
Dokonce i volant může být 
vyhřívaný, což oceníte 
v chladném zimním období. Naše 
SUV odvede také hodně práce 
za Vás: V případě nutnosti 

automaticky zapne stěrače 
nebo světlomety, zatímco 
tempomat bude udržovat 
nastavenou rychlost jízdy. 
Namáhavé není ani parkování 
díky chytrým řešením, jako 
jsou senzory vpředu a vzadu, 
zadní kamera a inovativní 
inteligentní poloautomatický 
parkovací asistent SPAS 
(Smart Parking Assist 
System).

Parkovací senzory vpředu a vzadu Vám usnadní parkování s Vaším novým vozem ix35. Budou Vás informovat o zbývající vzdálenosti od překážky prostřednictvím akustického upozornění a dis-
pleje v panelu přístrojů Supervision. Ještě lépe můžete manévrovat se zadní kamerou, jejíž obraz se zobrazuje na 4,3" displeji audiosystému nebo na displeji navigačního systému. Díky tomuto 
skvělému systému zaparkujete Váš ix35 bez poškození dokonce i v těsných prostorách. 

Inteligentní parkovací asistent SPAS (Smart Parking Assist System) učiní parkování do řady podélně stojících vozů ještě snazším. Vyhledá vhodné parkovací místo, určí vzdálenosti od vozidel 
vpředu a vzadu a převezme řízení, aby vůz nasměroval do vybrané mezery. Vše, co musíte udělat, je jen příslušně upravovat rychlost jízdy a řadit. 



JÍZDA VE VAŠEM 
RYTMU
Pokud jste podlehli svůdnému 
designu modelu ix35, nebudete 
litovat, protože odměnou pro 
Vás bude skvělá jízda. Do tohoto 
výkonného SUV jsme vložili 
veškeré naše konstrukční 
know–how, abyste si mohli 
v každé situaci vychutnávat jeho 
harmonické jízdní vlastnosti 
a vynikající ovladatelnost. Kromě 
toho snižují naše nejmodernější 
technologie jako ISG (Stop & Go) 
spotřebu paliva a emise CO2 na 
minimum - nikoli však na úkor 

výkonu. Na výběr jsou tři vznětové 
motory, 1,7 CRDi (85 kW/116 k) 
a 2,0 CRDi ve dvou výkonových 
stupních (100 kW/136 k a 135 
kW/184 k). Nabídka zážehových 
motorů zahrnuje jednotku 1,6 GDi 
(99 kW/135 k) a nový čtyřválec 
2,0 GDi (122 kW/166 k). Většina 
motorů může být kombinována 
s pohonem všech kol, který oceníte 
například v náročnějším terénu 
nebo v nepříznivých jízdních 
podmínkách.

Systém pohonu všech kol zohledňuje při rozdělování točivého 
momentu mezi přední a zadní nápravu stav vozovky, otáčky 
kol a zrychlení, aby zajistil ještě větší stabilitu na povrchu 
s nízkou přilnavostí.

Ať se prodíráte drsným terénem, nebo zdoláváte strmý svah 
ve městě, asistent pro rozjezd do svahu HSA (Hill Start Assist) 
zabrání při rozjezdu zpětnému pohybu vozidla. Asistent 
pro sjíždění ze svahu DBC (Downhill Brake Control) za Vás 
brzdí, abyste s vozem ix35 sjeli strmý kopec kontrolovanou 
a bezpečnou rychlostí.

Motor 2,0 CRDi o výkonu 135 kW (184 k) zaujme mimořádně kul-
tivovaným během v kombinaci se suverénním výkonem a příkladnou 
hospodárností.

Výkon motoru je v modelech ix35 přenášen na vozovku 
prostřednictvím šestistupňové mechanické nebo šestistupňové auto-
matické převodovky s funkcí sekvenčního manuálního řazení.

Systém Flex Steer Vám umožní přizpůsobit si charakteristiku řízení Vašemu 
jízdnímu stylu. Flex Steer zahrnuje režim Comfort, který usnadňuje parkování 
a jízdu ve městě, režim Normal a režim Sport pro jízdu po dálnici.



* hodnota pro automatickou převodovku
**  hodnoty pro letní pneumatiky 215/70 R16 či 225/60 R17.
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.
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5
12 let záruka na 
prorezivění karoserie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSÉRIE
Typ 5dveřová, 5místná
MOTOR 1,6 GDI DOHC 2,0 GDI DOHC D-CVVT 1,7 CRDi VGT 2,0 CRDi VGT
Typ zážehový zážehový vznětový řadový vznětový řadový
Zdvihový objem motoru (cm3) 1591 1999 1685 1995
Druh paliva 95 NAT 95 NAT Diesel Diesel
Počet válců 4 4 4 4
Kompresní poměr 11 : 1 11,5 : 1 17,0 : 1 16,5 : 1 16,0 : 1
Max. výkon (kw/k/ot/min) 99 (135)/6300 122 (166)/6200 85 (116)/4000 100 (136)/4000 135 (184)/4000

Max. točivý moment (Nm/ot/min) 165/4850 205/4000 260/1250-2750 320/1800-2500  
(373/2000-2500)*

383/1800-2500  
(392/1800-2500)*

Příprava směsi přímé vícebodové 
vstřikování paliva přímé vícebodové vstřikování paliva Common Rail Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 58
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky manuální manuální automatická manuální manuální automatická manuální automatická
Počet převodových stupňů 6 6 6 6 6 6 6 6
Pohon 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4 4x4 4x4
DYNAMIKA
Max. rychlost (km / h) 178 196 183 195 180 173 181 182 194 195
Zrychlení z 0 na 100 km / h (s) 11,1 10,4 10,4 10,7 11,0 12,4 11,3 12,1 9,8 9,8
SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO2 (l / 100 km) / (g / km)**
Cyklus - městský (ISG) 8,2/190 (7,5/175) 10,5/244 10,6/246 10,8/252 11,2/259 6,3/163 (6,0/155) 6,9/180 8,6/226 7,5/198 8,8/232
 - mimoměstský (ISG) 6,0/139 (5,8/134) 6,3/146 6,5/152 6,2/145 6,6/155 4,8/125 (4,8/123) 4,7/124 5,8/152 5,0/132 5,7/150
 - kombinovaný (ISG) 6,8/158 (6,4/149) 7,8/182 8,0/186 7,9/184 8,3/193 5,3/139 (5,2/135) 5,5/145 6,8/179 5,9/155 6,9/180
HMOTNOSTI 
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg) 1380 - 1502 1455 - 1567 1525 - 1636 1472 - 1583 1544 - 1655 1490 - 1612 1600 - 1754 1676-1787 1600 - 1754 1676 - 1787
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1830 1980 2030 1980 2030 1940 2140 2140 2140 2140
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1200 1900 1900 1600 1600 1200 2000 1600 2000 1600
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750
Nosnost střechy (kg) 100
ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4410
Celková šířka (mm) 1820
Celková výška (mm) 1655/1665 - vč. střešních ližin
Rozvor (mm) 2640
Rozchod vpředu (mm) 1591 (16" kola) / 1585 (17" a 18" kola)
Rozchod vzadu (mm) 1592 (16" kola) / 1586 (17" a 18" kola)
Poloměr otáčení (m) 5,29
Minimální světlá výška (mm) 170
Objem zavazadlového prostoru  
- dle VDA 213 / 214 (l) 591 / 1436

Objem zavazadlového prostoru  
- dle VDA 211 (l) 465

PODVOZEK
Přední náprava nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
Zadní náprava víceprvková
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km



  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.

Kožené čalounění Kožené čalounění Kožené čalounění 

Čalounění látka + kůže Čalounění látka + kůže 

Textilní čalounění Textilní čalounění 

PROVEDENÍ INTERIÉRU
Černý jednotónový interiér 9P Béžový dvoutónový interiér MBS Černý jednotónový interiér s hnědými sedadly UNA

BARVA KAROSERIE

  Metalické barvy

Sleek Silver RAH

Cashmere Brown NSW

Cool Brown WB4

Ice Blue XAF

Blueberry WAE

Steel Grey ZAR

Phantom Black PAE

Creamy White TCW

  Pastelové barvy

Cool Red TWR

Hazel Brown U8N

Satin Amber P5N

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4, 155 00 Praha 5
www.hyundai.cz skladové číslo: H07ND163-01 Official Partner
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