
Motorizace/převodovka/pohon Cena vč. DPH Cena bez DPH

Genesis Exclusive 3,8 GDI V6 / 8AT/ 4x4 HTRAC 1 629 990 1 347 099

Nový Hyundai Genesis

www.hyundai.cz



VÝBAVA EXCLUSIVE

VNĚJŠÍ VÝBAVA

Rozměr pneumatik přední/zadní 245/40/R19 / 275/35/R19

Disky kol z lehkých slitin  v antracitovém provedení ●

Dojezdové náhradní kolo z lehkých slitin ●

Vnější zrcátka v barvě vozu s LED směrovými ukazateli a prémiovými přístupovými světly zobrazujícími logo Genesis ●

Bi-xenonové světlomety se statickými odbočovacími světly a ostřikovači ●

Přední mlhové LED světlomety ●

LED denní světla ●

LED zadní kombinová světla ●

LED osvětlení vnějších klik dveří ●

Mřížka chladiče - v kombinaci černá + chromovaný rámeček ●

Přední a zadní zástěrky  ●

Bezdotykové otevírání víka zavazadlového prostoru ●

Panoramatické elektrické střešní okno 
- s otevírací přední částí
- s elektronicky ovládanou sluneční clonou

●

Metalický lak karosérie ●

BEZPEČNOST 

Inteligentní systém pohonu všech kol HTRAC 
-  elektronicky řízený systém pohonu všech kol rozdělující hnací sílu mezi nápravy v závislosti na jízdních podmínkách

a zvoleném režimy jízdy
 - s plynulým rozdělením hnací síly mezi nápravami v poměru 0:100 až 100:0

●

Elektronický stabilizační systém VSM se systémem ATCC
- elektronické řízení jízdní stability ESC se zásahem do řízení VSM
- systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC

●

Asistent rozjezdu do kopce HAC ●

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LDWS/ LKAS
- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDWS)
- systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKAS) prostřednictvím korekce řízení

●

Upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCTA
- varování při couvání před vozidly blížícími se z pravé nebo levé strany

●

Sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek BSD a asistent změny jízdního pruhu LCA
- monitorování prostoru ve slepém úhlu řidiče BSD
- funkce upozornění na rychle se přibližující vozidla v souběžném pruhu LCA

●

Automatické nouzové brzdění AEB zabraňující nárazu do vpředu jedoucího vozu 
- automatické zastavení/plná aktivace brzd do 80 km/h
- částečná aktivace brzd od 80 do 180 km/h

●

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění ESS ●

Airbag řidiče a spolujezdce ●

Boční airbagy pro přední i zadní sedadla ●

Hlavové airbagy pro přední i zadní sedadla ●

Kolenní airbag řidiče ●

Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize s chodcem ●



VÝBAVA EXCLUSIVE

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Vyhřívaná a ventilovaná přední i zadní sedadla 
- čalouněná prémiovou kůží Nappa s perforovanou střední částí
- vyhřívání a ventilace nastavitelné ve 3 stupních

●

El. nastavitelná sedadla přední i zadní sedadla
- sedadlo řidiče nastavitelné ve 14 směrech s nastavitelnou délkou sedáku a elektronicky nastavitelnými bočnicemi opěradla
- sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech
- sedadla ve 2. řadě nastavitelná ve 4 směrech

●

El. výškově  a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy ●

Kůží potažený, vyhřívaný volant a kožená hlavice voliče automatické převodovky ●

El. ovládaná, vyhřívaná a sklopná  vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy ●

Samostmívací vnější i vnitřní zpětná zrcátka ●

Solární skla redukující prostup UV záření a zabraňující nadměrnému přehřívání interiéru vozu ●

Průhledový head-up displej
- virtuální displej s úhlopříčkou 9,7" promítaný na čelní sklo do zorného pole řidiče 
-  zobrazení navigačních pokynů, dopravních informací, údajů o aktuální a nastavené rychlosti, velikosti odstupu adaptivního 

tempomatu, asistenta pro vedení vozu v jízdních pruzích a sledování mrtvého úhlu
 - s možností přizpůsobení zobrazovaných prvků a uložení do paměti nastavení

●

El. ovládaní předních a zadních oken ●

Dálkově ovládané centrální zamykaní ●

Alarm ●

Elektrické dovírání dveří ●

Monitorování tlaku v pneumatikách s ukazatelem tlaku v jednotlivých pneumatikách ●

Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním v češtině 
- umožňuje ovládání telefonu, rádia a médií

●

Dvouzónová automatická  klimatizace 
- s oddělenou regulací teploty pro 2. řadu sedadel
- s automatickou kontrolou koncentrace CO2 v interiéru pro snížení únavy

●

Monitorování okolí vozu kamerovým systémem
- s kamerami v přední a zadní části vozu a na vnějších zpětných zrcátkách
- s možností 360stupňového pohledu z ptačí perspektivy
- s možnost přepínání pohledu mezi jednotlivými kamerami pro snazší jízdu v náročném prostředí

●

Inteligentní adaptivní tempomat
- radarový tempomat udržující nastavenou rychlost a odstup od vpředu jedoucího vozidla 
- s funkcí automatického úplného zastavení a opětovného rozjezdu na nastavenou rychlost

●

Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení ●

Elektronicky nastavitelné jízdní režimy
-  úprava charakteristiky systému pohonu všech kol, tlumení nerovností, odezvy plynového pedálu, automatické převodovky 

a odezvy posilovače řízení
 - možnost nastavení režimů ECO, Normal a Sport

●

Inteligentní parkovací systém
- umožňující polautomatické podélné i příčné parkování bez ovládání směru řidičem
- s funkcí vyjetí z podélného parkovacího místa

●

Vyhřívání předního skla pod stěrači ●

Dešťový senzor ●

Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●

Obložení interiéru pravým dřevem ●
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VÝBAVA EXCLUSIVE

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Zadní elektrická roletka ●

Manuální zadní boční roletky oken ●

Přístrojový panel typu Supervision 
- se 7" barevným displejem 
- palubní počítač s uživatelským rozhraním v českém jazyce

●

Automatické světlomety (světelný senzor) ●

Automatické přepínání dálkových světel ●

Elektrická parkovací brzda ●

Inteligentní klíč a startování tlačítkem
-  bezklíčový přístup do vozidla a startování vozidla bez použití klíčku

●

Paměť nastavení sedadla řidiče, volantu, vnějších zrcátek a nastavení head-up displeje ●

Fixační síť zavazadlového prostoru a odkládací prostor pod podlahou zav. prostoru ●

Středová opěrka rukou pro přední a zadní sedadla ●

Multifunkční sklopná konzola s loketní opěrkou pro zadní sedadla s ovládáním audiosystému  a nastavení sedadel ●

AUDIO

Integrovaná navigace 
- s dotykovým 9,2" barevným displejem s HD rozlišením 1270x720 px
- s mapovými podklady pro Evropu na SD kartě a ovládáním v češtině

●

Audiosystém Lexicon se 17 reproduktory
- příjem FM/AM/DAB
- celkový hudební výkon 900 W
- 12kanálový digitální zesilovač MOST
- aktivní subwoofer
- USB konektivita pro 1. a 2. řadu sedadel
- s ovládáním na volantu, víceúčelovým ovladačem na středové konzole u předních nebo zadních sedadel

●

ZÁRUKY A SLUŽBY

5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby v ceně

5 let kondiční prohlídky v ceně

Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Fotografie 
je pouze ilustrativní. Nabídka obsahuje ceny doporučené společností Hyundai Motor Czech s.r.o, platí do odvolání a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření 
smlouvy.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Hyundai.
● standardní výbava
 - nedodává se
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