










GENESIS, 7 dní zážitků

První den, druhý den, třetí den... 

A sedmého dne budete fascinováni kouzlem modelu Genesis.

Když se s někým nebo s něčím, ať se jedná o člověka nebo automobil, setkáte poprvé, potřebujete čas,  
abyste mohli otevřít své srdce. Nastal čas objevit to, co překoná Vaše očekávání, získat pocit bezpečí a komfortu,  
zažít neočekávané a všímat si nápadů a pozornosti, která byla věnována detailům.







Stojím před novou zkušeností.
Zkušeností, kterou vítám s otevřenou náručí a celým svým srdcem...



ZÁŽITEK Z bEZpEčné  
a dynamIcKé JÍZdy

DEN PRVNÍ

Ideální rozložení hmotnosti mezi nápravy
Genesis se může pochlubit ideálním rozložením hmotnosti mezi nápravy v poměru 
51,2:48,8 % díky optimalizaci uložení a hmotnosti motoru i převodovky, prodloužení 
rozvoru a zkrácení převisů karoserie vpředu i vzadu. Ideální rozložení hmotnosti 
mezi nápravy zvyšuje bezpečnost při akceleraci a brzdění.

51,2 %vpředu 48,8 % vzadu

Jedu po rovné silnici. Cítím se bezpečně díky zesílenému skeletu 
karoserie. Najednou se přede mnou objeví nečekaná zatáčka a vůz 
ochotně a na prosto suverénně reaguje na mé povely bez náznaku 
kroucení a ohýbání. Díky desítkám tisíc testů bylo docíleno ideálního 
rozložení hmotnosti, a já tak nyní prožívám dosud nevídanou radost 
z jízdy, během níž mám všechno dokonale pod kontrolou.











VÝKOn a pRUŽnOST,  
dVĚ TVÁŘE JEdnOHO mOTORU
Miluji pocit z rychlé jízdy. Zároveň si užívám i pomalejší tempo po 
městě. V modelu Genesis se mohu za jakýchkoliv podmínek spolehnout 
na dostatek síly při akceleraci, když potřebuji jet rychle, a na vysoký 
točivý moment v nízkých a středních otáčkách.

DEN DRUHÝ

Motor poskytuje optimální výkonové parametry nejen ve vysokých 
otáčkách, ale i v pásmu nízkých až středních otáček.
Genesis nabízí vysoký točivý moment 358 N.m již v nízkých otáčkách kolem 2000 
min-1, což výrazně vylepšuje pružné reakce motoru při jízdě rychlostí 80 až 120 km/h. 
Výztuhy v motorovém prostoru navíc minimalizují vysokofrekvenční hluk včetně 
hlučnosti při spouštění motoru a během rychlé akcelerace.

397  Max. točivý moment

Nm

Zážehový motor 3,8 V6 GDi

Otáčky motoru min-1
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Jízdní stabilita dosahovaná díky nejmodernějšímu systému řízení trakce při 
průjezdu zatáčkou (ATCC) a vysoké příčné tuhosti zavěšení kol
Nejmodernější systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC (Advanced Traction 
Cornering Control), společně s elektronicky řízeným stabilizačním systémem ESC 
(Electronic Stability Control), přibrzďuje při průjezdu zatáčkou kola na vnitřní 
straně, aby mohla vnější kola přenášet větší hnací sílu. Výsledkem je vyšší úroveň 
agility a stability. Navíc byla zvýšena příčná tuhost zavěšení kol, které tak lépe 
odolává odstředivé síle a zvyšuje přilnavost pneumatik k povrchu vozovky.

Brzdný zásah
Řízení trakce

Vůz se chová nedotáčivě

Aktivace ATCC

pOcIT KOnTROLy a STabILITy,  
KTERÝ VÁS nIKdy nEOpUSTÍ,  
anI V ZaTÁčcE

DEN TŘETÍ

Ostré zatáčky mě nemohou rozhodit. Ani mokré silnice skrápěné 
deštěm. Nejmodernější systém řízení trakce při průjezdu zatáčkou ATCC 
(Advanced Traction Cornering Control) zaručuje precizní ovladatelnost 
i v kritických situacích a systém řízení jízdních režimů přizpůsobuje 
chování vozu jízdním podmínkám. Vše funguje tak skvěle, že se musím 
ptát, zda ta zatáčka, kterou jsem právě projel, byla skutečně tak ostrá, 
jak jsem si původně myslel...







JaK VŮZ SÁm OdHaLÍ  
nEbEZpEčÍ a pORadÍ SI S nÍm

Může automobil napodobit složitou nervovou soustavu lidského těla? Odpověď jsem našel, když soubor senzorů automaticky vypočetl 
vzdálenost a pomohl mi udržovat bezpečný odstup od vpředu jedoucího vozidla, aniž bych musel ovládat brzdový pedál. Nemluvě o tom, 
že vůz sám korigoval směr jízdy, když jsem začal opouštět svůj jízdní pruh, a dokonce automaticky zastavil v nouzových situacích.

Bezpečnostní funkce  systému automatického nouzového brzdění AEB
Genesis pohotově reaguje na změny a nebezpečí na silnici, jako by existovalo spojení mezi vozem a nervovou soustavou řidiče. Systém automatického 
nouzového brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking) přichází ke slovu, pokud vpředu jedoucí vůz začne náhle brzdit. Tyto systémy lze popsat jako 
obranné reflexy vozu Genesis, které chrání řidiče a cestující před vážnou nehodou.  * Brzdová soustava se plně aktivuje při rychlostech jízdy pod 80 km/h.

Předvídání čelních kolizí Předcházení kolizím Předcházení kolizím

DEN ČTVRTÝ









360°
Monitorování okolí vozu kamerovým systémem AVM/inteligentní parkovací 
systém SPAS
Kamery na přídi, zádi a pravé i levé straně vozidla nejenže poskytují záběry okolí 
v rozsahu 360 stupňů, ale odhalují rovněž objekty, které se nacházejí ve slepém 
úhlu řidiče. Výsledkem je ještě větší bezpečnost v různých provozních podmínkách 
a jízdních situacích. Chytrý parkovací asistent SPAS (Smart Parking Assist System) 
automaticky ovládá volant, čímž pomáhá vůz precizně a rychle zaparkovat.

Monitorování okolí vozu  
kamerovým systémem

Inteligentní parkovací systém

V péčI pOZORnÝcH a STaROSTLIVÝcH 
TEcHnOLOGIÍ
S předstihem jsem byl upozorňován na objekty ve slepém úhlu. 
Ultrazvukové  senzory vyhledaly parkovací místo a pomohly mi vůz 
zaparkovat i vyjet z parkovacího místa. Dokonce jsem měl dokonalý 
přehled o situaci kolem vozu v rozsahu 360° díky kamerám umožňujícím 
pohled zhora. A to, aniž bych musel jakkoli otáčet hlavu, jen jsem 
sledoval  displej z pohodlí svého sedadla.

DEN PÁTÝ







Pravé dřevo a prémiová kůže
Genesis používá pravé dřevo a prémiovou kůži Nappa, které si zachovávají svou přirozenou krásu. 
K eleganci a sofistikovanosti interiéru přispívají také detaily ze skutečného hliníku.

nEJEn pRO OčI,  
aLE I pRO SRdcE
Přestože to byl automobil, vypadal jako živý tvor, protože byl tak přirozený. Sedadla byla 
pohodlná i po dlouhé jízdě, zatímco detaily, vyrobené z pravých kvalitních materiálů,  
byly nejen příjemné na pohled a na dotek, ale skutečně mě oslovily a uchvátily moje srdce.

▲ Kůže Nappa nejvyšší kvality

DEN ŠESTÝ













Genesis spojuje tisíce různých technologií a nápadů. Ale ve výsledku je to jeden automobil. 
Zapomeňte na všechny starosti a nechte se okouzlit modelem Genesis.

DEN SEDMÝ





GENESIS, 7denní zkušenost

Nyní se těším na každý nový den.  

Genesis není jen automobil, je to stvoření.

Sedm dní je... 
příliš krátkou dobou na to, aby člověk mohl na vlastní kůži prožít všechno, co nový model Genesis nabízí,  
ale dost na to, aby podlehl jeho kouzlu.
Tato zkušenost změnila můj pohled na prémiové vozy...





8stupňová automatická převodovka
Genesis disponuje celou řadou vyspělých technických řešení, mezi něž patří např. kapalinový měnič momentu s tlumičem, velmi 
odolná skříň z lehké slitiny, integrované senzory a elektromagnetické ventily s přímým ovládáním. Kromě vynikajících reakcí 
za všech okolností vytváří pocit maximálního uspokojení z akcelerace a zaručuje maximální komfort a optimální hospodárnost.

SKVĚLÉ PARAMETRY MODELU GENESIS

232kW (316 k) 397Nm 6,8s

Max. výkon

ZÁŽEHOVÝ MOTOR 3,8 V6 GDi
Max. točivý moment 0-100 km/h za 

OPTIMALIZOVANÁ TECHNIKA PRO VAŠE POTŘEBY,  
OD SKELETU KAROSERIE AŽ PO ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Místo nové techniky Vám chce Genesis ukázat nový způsob uvažování, jehož středem jste Vy. V modelu Genesis zažijete skutečný pokrok, u něhož 
se vše točí kolem Vás, od motoru, který nabízí výjimečnou radost z jízdy už v nízkých a středních otáčkách, až po skelet karosérie vyrobený s vyšším 
zastoupením vyspělých vysokopevnostních ocelí a nejmodernější systémy pro bezpečnější jízdu. Vy jste nejvyšším cílem veškerého pokroku v konstrukci 
modelu Genesis – zažijte ho na vlastní kůži.

Zážehový motor 3,8 V6 GDI modelu Genesis poskytuje v praktickém provozu výrazně 
intenzivnější akceleraci díky vylepšenému systému sání a vstřikování. Motor tak 
dosahuje vyššího točivého momentu v nízkých až středních otáčkách.  
Hodnota 358 Nm je k dispozici již při 2000 min-1, což zajišťuje dostatek výkonu 
již od nejnižších otáček a projeví se zejména při pružném zrychlení ve středních 
rychlostech. Genesis promění každodenní cestování v mimořádné potěšení.

Zážehový motor 3,8 V6 GDi

Otáčky motoru min-1
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Funkce řízení koncentrace CO2 uvnitř vozidla zabraňuje únavě řidiče za jízdy 
a vhodným přiváděním venkovního vzduchu snižuje zatížení klimatizace a současně 
i spotřebu paliva.

Opatření v oblasti odhlučnění sahají od komplexní zvukové izolace až po 
vytváření nových zvukových vjemů, které umocňují radost z jízdy. 
Genesis má ve své konstrukci 51,5% podíl vyspělých vysokopevnostních ocelí, 
které zlepšují ovladatelnost vozidla, snižují hlučnost, potlačují vibrace a zvyšují 
bezpečnost. Přepážka v motorovém prostoru a účinné zvukově izolační materiály 
navíc minimalizují pronikání hluku od motoru a podvozku do interiéru.

Odhlučnění

SEnZOR CO2

Zvuk motoru
Genesis poskytuje řidiči maximální emocionální potěšení utlumením zvuku motoru 
při jeho spuštění a rozjezdu, zatímco při akceleraci je zvukový projev motoru 
dynamicky zvýrazněn.

Chytrá klimatizace
Systém automatického odmlžování zabraňuje rosení skel, zatímco ionizér čistí 
vzduch, a tím uvnitř udržuje svěží prostředí pro pohodlnější cestování. Režim 
třízónového nezávislého ovládání navíc umožňuje nezávislé nastavení teploty 
pro řidiče, spolujezdce vpředu a cestující vzadu, aby byl zajištěn ještě větší 
komfort.

Odhlučnění

51,5 % vyspělé vysokopevnostní oceli

Přepážka v motorovém prostoru

Zvuk motoru

Dynamický zvuk  
při akceleraci

Vyváženost



SKVĚLÉ PARAMETRY MODELU GENESIS 

Automatické nouzové brzdění AEB
Systém autonomního nouzového brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking) 
automaticky aktivuje brzdy, pokud na základě signálů z předního radarového senzoru 
pro inteligentní tempomat SCC a signálů z kamery asistenta pro jízdu v jízdním pruhu 
LKAS vyhodnotí nebezpečnou situaci, kdy vpředu jedoucí vůz náhle brzdí. Zpomalením 
vozu v nouzových situacích se minimalizuje poškození vozidla a riziko poranění řidiče.

Inteligentní tempomat SCC (Smart Cruise Control)
Radarový senzor na přídi vozu měří vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, 
automaticky udržuje bezpečný odstup a rychlost nastavenou řidičem, pokud řidič 
nesešlápne pedál plynu nebo brzdy. Musí-li vůz zastavovat a rozjíždět se v koloně, může 
vůz automaticky zrychlit až na nastavenou rychlost, pokud řidič nesešlápne pedál plynu.   

* Pokud vůz stojí více jak 3 s, funkce opětovného rozjezdu se deaktivuje.

Airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu
Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu jsou 
vybavena chytrými airbagy, které v případě 
čelní kolize minimalizují riziko poranění hlavy, 
krku a hrudníku.

Kolenní airbag pro řidiče
Minimalizuje riziko poranění spodní části 
těla a kolen řidiče v případě kolize.

Aktivní kapota
Bezpečnostní systém nadzdvihne kapotu, 
aby ztlumil náraz hlavy v případě kolize 
s chodcem.



ASISTENT prO VEDENí VOZu V jíZDNíCh pruZíCh
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKAS (Lane Keeping Assist System) pomáhá řidiči 
(např. při jeho nepozornosti), udržet vůz v jízdním pruhu zásahy do řízení, pokud od 
určité rychlosti jízdy zjistí, že vůz přejíždí čáru bez zapnutého ukazatele směru.

Sledování mrtvého úhlu BSD / upozornění na projíždějící vozidlo při couvání rCTA
Systém sledování mrtvého úhlu BSD (Blind Spot Detection) upozorňuje řidiče na 
objekty v oblastech slepého úhlu, v nichž nejsou viditelné ve zpětných zrcátkách. 
Druhé upozornění následuje po zapnutí ukazatele směru, když se řidič chystá přejet do 
sousedního jízdního pruhu. Systém RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) upozorňující řidiče 
při couvání z příčného parkovacího místa na vozidla blížící se vzadu z pravé nebo levé 
strany varuje před možností nehody.

Okenní airbagy
Optimalizují ochranu hlav cestujících 
v případě  bočního nárazu či převrácení 
vozidla.

Boční airbagy vpředu a vzadu
Vylepšená aktivace bočních airbagů  
umožňuje účinnější ochranu hrudi a pánve.



51,5%

SKVĚLÉ PARAMETRY MODELU GENESIS 

2,9%

R-MDPS (Rack-Motor Driven Power Steering) je systém řízení s elektrickým 
posilovačem, který zdokonaluje reakce vozu na pokyny řidiče a zvyšuje stabilitu. 
Vysokovýkonný elektromotor dokáže vyvinout až 13 kN a navíc snižuje spotřebu 
paliva o 2,9 % v porovnání s konvenčními systémy řízení s hydraulickým 
posilovačem.

ELEKTRICKÝ POSILOVAČ R-MDPS
Genesis má odolnější skelet karoserie a poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti díky 
většímu využití vyspělých vysokopevnostních ocelí, jejichž podíl v konstrukci 
skeletu karoserie dosahuje 51,5 %. Výsledkem je bezprostřední zvýšení preciznosti 
ovládání, bezpečnosti a účinné tlumení i těch nejmenších vibrací a hluku. Radost z 
jízdy je tak ještě větší.

VYSPĚLÉ VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI



HTRAC N/mm904
Příčná tuhost zavěšení byla zvýšena na 904 N/mm, aby podvozek ještě lépe odolával 
působení odstředivé síly při průjezdu zatáčkami a pneumatiky si zachovávaly 
ještě lepší kontakt s vozovkou. Řidič díky tomu zažije plynulou a bezpečnou jízdu 
i v zatáčkách a ve vysokých rychlostech.

VÍCEPRVKOVÉ ZAVĚŠENÍ KOL
HTRAC je elektronicky řízený systém pohonu všech kol, který umožňuje 
rozdělovat hnací sílu mezi přední a zadní kola v závislosti na jízdní situaci. Zvyšuje 
dynamiku a stabilitu, a tím i radost z jízdy, je však také cenným pomocníkem při 
jízdě v náročných provozních podmínkách.

POHON VŠECH KOL HTRAC

Elektronicky řízené odpružení ECS   
Elektronicky řízené odpružení ECS (Electronically-Controlled 
Suspension) upravuje intenzitu tlumení v závislosti na jízdních 
podmínkách a jízdním režimu s cílem optimalizovat jízdní komfort 
a stabilitu. V režimech Normal, Eco a Snow poskytuje ECS vynikající 
jízdní komfort. V režimu Sport zaručuje ECS maximální stabilitu.



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ A KOMFORTNÍ VÝBAVA - VŠE SE S EMOCIONÁLNÍM 
NÁBOJEM TOČÍ KOLEM ,,VÁS“

Výchozím bodem při vývoji modelu Genesis bylo poznání, že jen skutečný zájem, který vychází ze srdce, dokáže 
oslovit srdce ostatních lidí. Odlišný design s intuitivním ovládáním vznikl na základě přání dát Vám možnost 
soustředit se pouze na čistou radost z jízdy. V pohodlném interiéru s širokou nabídkou důmyslných komfortních 
a praktických prvků výbavy naleznete klidné a bezpečné prostředí, v němž si budete moci vychutnávat 
emocionální zážitky z jízdy. To je jen několik z mnoha detailů vyjadřujících pozornost a mimořádné zaujetí našich 
inženýrů při vývoji modelu Genesis.

SKVĚLÉ PARAMETRY MODELU GENESIS 

Navigační systém s 9,2" barevným displejem 
Řidič může pohodlně sledovat informace navigačního systému a současně i audiosystému, resp. jiné informace na 9,2" displeji 
s vysokým rozlišením. Kombinace intuitivního designu ikonek a grafického uživatelského rozhraní, dotykového ovládání a prvotřídních 
reproduktorů Lexicon zaručuje snadné ovládání a vynikající kvalitu zvuku.

Informační systém řidiče DIS
DIS (Driver Information System) je systém, který poskytuje řidiči při řízení rozmanité 
funkce. Jeho tlačítka a otočný ovládací prvek byly optimalizovány s ohledem na stabilitu, 
intuitivnost a jednoduchost, což jsou stěžejní principy systémů ovládání ve vozech 
Hyundai. Ovládání systému je díky tomu pro řidiče ještě snadnější. 

Tlačítko pro mapy a hlasové pokyny
Aktuální polohu lze zobrazit na displeji 
jediným stisknutím tlačítka a navigace s 
hlasovými pokyny se aktivuje dvojitým 
stisknutím tlačítka.

Tlačítko vyhřívání  
a chlazení sedadel
Funkce vyhřívání a chlazení sedadel 
zpříjemňuje jízdu a lze ji snadno  
ovládat jedním tlačítkem.

Tlačítko navigace
K funkci navigace je pohodlný přístup i při 
současném používání jiných médií.

Telefonní tlačítko
Telefonní hovory lze snadno realizovat 
stisknutím tlačítka systému Bluetooth.



Dotykový displej

Tlačítko spuštění/vypnutí motoru

Informační systém řidiče DIS

Multifunkční ovládací prvky na volantu

Volant

Volič jízdních režimů

Ovládání audiosystému

Ovládání adaptivního tempomatu



Panel přístrojů zahrnuje velký 7" displej TFT LCD, na němž se přehledně zobrazují 
provozní informace, pokyny navigace a různá upozornění. Exkluzivní grafické 
uživatelské rozhraní Hyundai podává informace přehledným a intuitivním způsobem 
pro snadnější ovládání.

PŘÍSTROJOVÝ PANEL SUPERVISION
Pocit při uchopení a ovládání volantu je mimořádně důležitý, protože volant je za 
jízdy nejpoužívanějším prvkem vozidla. Volant modelu Genesis opouští tradiční 
tvary a uspořádání. Jeho uživatelsky přívětivé a funkční řešení je zdrojem nových 
zážitků při řízení.

VOLANT

Ovládání Přehled

SKVĚLÉ PARAMETRY MODELU GENESIS

Displej palubního počítače 1
Palubní počítač přehledně zobrazuje důležité 
provozní informace, jako je například zbývající 
dojezd a průměrná spotřeba paliva.

Displej palubního počítače 2
Různé informace pro bezpečné a pohodlné 
cestování jsou v modelu Genesis zobrazovány 
intuitivním způsobem.

Displej palubního počítače 3
Audiovizuální údaje jsou zobrazovány způsobem, 
který umožňuje jejich rychlé zobrazení řidiči, aniž 
by hrozilo rozptylování jeho pozornosti.Ovládání na volantu

Ovládací prvky na volantu jsou pro 
snadnější ovládání seskupeny do zón 
vzdálených 50 až 105 mm od prstů.

páčky pro 
manuální řazení

Volant modelu Genesis 
upouští od tradičních tvarů, 
aby jej bylo možné ještě lépe 
uchopit. Výsledkem je ještě 
větší komfort, dokonce i na 
dlouhých cestách.

Velká  plocha  
pro opření rukou 
Optimalizované rozmístění 
a úprava měkce čalouněných částí 
volantu zlepšuje držení volantu 
a zabraňuje chybnému ovládání.

29.5

34

průřez



Provozní informace jsou promítány na čelní sklo, aby je mohl řidič snadno sledovat 
bez odvracení zraku od vozovky. Přehledná a srozumitelná grafika virtuálního 
displeje s úhlopříčkou 9,7" a jasem 10 000 cd/m2 zaručuje vynikající čitelnost.

HEAD-UP DISPLEJ
Genesis používá pro ještě vyšší úroveň komfortu materiály s různou tuhostí 
v jednotlivých zónách sedadel a bočních polštářů opěradel. Komfort řidiče 
maximalizují také nastavitelné vzduchové prvky. Sedák lze navíc prodloužit pro 
optimální podporu nohou řidiče.

SEDADLA

Letmý pohledPohodlí

Nastavení tempomatu a rychloměr
Displej umožňuje řidiči snadno sledovat aktuální 
rychlost jízdy a nastavení adaptivního tempomatu.

upozornění na vozidla po stranách a vzadu
Řidič je upozorňován na vozidla v oblastech sle-
pého úhlu nebo na vozidla přijíždějící vzadu ze 
stran při couvání. To vše proto, aby byla jízda 
ještě bezpečnější.

pokyny navigace a zbývající vzdálenosti
Navigační systém zobrazuje pokyny pro změnu 
směru jízdy a zbývající vzdálenost do cíle.

Tuhost opěradla: vysoká

Tuhost t sedáku: nízká

Tuhost t sedáku: vysoká

Tuhost t sedáku: střední

Tuhost opěradla: střední

Tuhost opěradla: nízká

Nastavitelná délka sedáku 
sedadla řidiče

Elektricky nastavitelné 
bočnice sedadla řidiče



DETAILY EXTERIÉRU, JEJICHŽ ATRAKTIVNÍ VZHLED PROBOUZÍ EMOCE
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DETAILY EXTERIÉRU, JEJICHŽ ATRAKTIVNÍ VZHLED PROBOUZÍ EMOCE

panoramatické střešní okno
Panoramatické střešní okno modelu Genesis vytváří v interiéru pocit ještě větší 
prostornosti, protože i v uzavřeném stavu ponechává velkolepý výhled na oblohu.

Systém elektrického dovírání dveří
Senzory v zámcích dveří aktivují elektromotor, který zcela zavře nedovřené dveře.

Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení okolí vozidla se automaticky zapne, jakmile se řidič přiblíží k vozidlu, a zvyšuje 
tak pohodlí při otvírání dveří, nastupování a také při vystupování. Pocit jedinečnosti 
vyvolává v cestujících také jemně zářicí logo Genesis, promítané na zem vedle vozidla.

Osvětlené kliky dveří
Při nastupování do vozidla za tmy jsou vnější kliky dveří  decentně osvětlené.

Ozdobné okenní lišty se saténovou povrchovou úpravou
Ozdobné okenní lišty se saténovou povrchovou úpravou umocňují krásu jednoduchých 
linií a elegantního designu modelu Genesis.

Dešťový senzor
Senzory automaticky upravují rychlost stěračů podle intenzity deště, aby byla 
zajištěna maximální viditelnost.

Bezdotykové otvírání víka zavazadlového prostoru
Stojí-li osoba s chytrým klíčkem po dobu 3 sekund v bezprostřední blízkosti 
zavazadlového prostoru, jeho víko se automaticky otevře. Díky tomu je usnadněn 
přístup do zavazadlového prostoru v situacích, kdy má člověk obě ruce plné věcí.

19" kola z lehké slitiny
Nejušlechtilejší materiály a tvary zlepšují provozní vlastnosti, přičemž lesk stříbrné 
povrchové úpravy k tomu přidává ještě vyšší úroveň sofistikovanosti.
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DETAILY INTERIÉRU, KTERÉ MĚNÍ POCITY NA KOMUNIKACI
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Inteligetní klíč
S tímto chytrým klíčem v kapse Vás Genesis rozpozná jako ,,svého“ řidiče 
a automaticky umožní odemčení dveří mikrospínačem na dveřích. Také aktivuje 
tlačítko spuštění motoru, abyste mohli vůz nastartovat bez nutnosti použití klíčku.

reproduktory
Velkolepý zážitek z poslechu hudby nabízí prémiová aparatura značky Lexicon se  
17 reproduktory.

Volič jízdních režimů
Volič jízdních režimů zvyšuje radost z jízdy  a nabízí řidiči výběr režimů Normal, Sport, 
Eco a Snow. Řidič je může aktivovat v závislosti na provozních podmínkách a osobních 
preferencích.

Integrovaný pamětový systém IMS
Integrovaný pamětový systém IMS (Integrated Memory System) je funkce, která 
umožňuje uložit do paměti nastavení sedadla, vnějších zpětných zrcátek, volantu 
a head-up displeje. Při střídání řidičů tak lze snadno a rychle aktivovat osobní 
nastavení všech důležitých prvků.

Analogové hodiny
Analogové hodiny doplňují nejmodernější systémy svým klasickým vzhledem, který 
přispívá k luxusnímu vzhledu interiéru vozu.

Středová konzola
Konzola mezi sedadly zahrnuje odkládací schránku, jejíž dělené víko se otvírá na 
pravou i levou stranu. Kromě toho plní funkci loketní opěrky pro komfortnější 
cestování.

protisluneční rolety pro okna zadních dveří 
Rolety pro zadní boční okna účinně chrání interiér před slunečním zářením a zároveň 
zvyšují pocit soukromí uvnitř vozu.

Elektricky ovládaná roleta pro zadní okno
Elektricky ovládaná roleta pro zadní okno chrání interiér před slunečním zářením 
a zvyšuje pocit soukromí uvnitř vozu.
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VARIANTY INTERIÉRU
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Pravé dřevo (černý jasan)

PRAVé DŘEVO (OŘECH)

Prémiová kůže (krémová)

Prémiová kůže (béžová)

DVOuBArEVNÝ INTErIÉr (ČErNÝ + KrÉMOVÝ)

DVOuBArEVNÝ INTErIÉr (BÉŽOVÝ + hNĚDÝ)



Pravé dřevo (ořech)

Prémiová kůže (karamelová)

DVOuBArEVNÝ INTErIÉr (hNĚDÝ + KArAMELOVÝ)

Pravé dřevo (hnědý jasan)jEDNOBArEVNÝ INTErIÉr (ČErNÝ)

Prémiová kůže (černá)
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METALICKÉ BARVY KAROSERIE

Marble white  YW6  

Sand opal  p6Y

Platinum silver  Y6S  

Burgundy red  Yr6  

Polished metal  V6S

Tan Brown  YN6  

Urban gray  u6G

Haze blue  Xu6  

Onyx black  YB6  

Coast blue  Wu6
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TECHNICKÉ ÚDAJE - HYUNDAI GENESIS SDN

ROZMĚRY

KAROSÉRIE
Typ 4dveřová, 5místná
MOTOR 3,8 GDI D-CVVT V6
Typ zážehový vidlicový V6
Zdvihový objem motoru (cm3) 3 778
Druh paliva 95 NAT
Počet válců 6
Kompresní poměr 11,5
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 232 (316)/6 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 397/5 000
Příprava směsi přímé vícebodové vstřikování paliva
Objem palivové nádrže (ℓ) 77
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky automatická
Počet převodových stupňů 8
Pohon 4×4
DYNAMIKA
Maximální rychlost (km/h) 240
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 6,8
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 (ℓ/100km)/(g/km) *
Cyklus - městský 16,2/376
Cyklus - mimoměstský 8,9/208
Cyklus - kombinovaný 11,6/270
HMOTNOSTI 
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) 2 055-2 150
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 2 520
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 0
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 0
Nosnost střechy (kg) 0
ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4 990
Celková šířka (mm) 1 890
Celková výška (mm) 1 480
Rozvor (mm) 3 010
Rozchod vpředu (mm) / rozměr pneu vpředu 1 620 / 245/40 R19  
Rozchod vzadu (mm) / rozměr pneu vzadu 1 633 / 275/35 R19 
Poloměr otáčení (m) 5,7
Minimální světlá výška (mm) 130
Objem zavazadlového prostoru (ℓ) - základní/maximální (dle VDA) 493
PODVOZEK
Přední náprava víceprvková
Zadní náprava víceprvková
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové

*  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.

Záruka 5 let bez omezení km 
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km



Lidé dnes v oblasti individuální mobility očekávají víc než jen praktický dopravní prostředek. Staré chápání automobilu je překonáno. Automobil 
reprezentuje životní styl jednotlivců a stal se neoddělitelnou součástí jejich života. Automobilový průmysl zároveň prochází dramatickými změnami. 
Hyundai Motor Company se díky svému rychlému růstu, výrobním závodům světové úrovně a vynikající kvalitě řadí mezi největší výrobce automobilů. Nyní 
jsme dosáhli bodu, kdy přecházíme na kvalitativní přístup, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout ještě velkolepější nápady a přínosnější řešení.
Nový model je vždy příležitostí k prezentaci dalšího pokroku. Naši ochotu udělat velký skok kupředu vyjadřuje i náš nový slogan. Na základě našeho 
nového sloganu a přístupu, na němž je postaven, se staneme společností, která nepřetržitě usiluje o nacházení nových možností pro lidi i naši planetu.

www.facebook.com/hyundaiworldwide 
www.youtube.com/hyundaiworldwide

plus.google.com/+hyundai

hYuNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4

155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND171

●   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.
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