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ROZŠIRUJE MOŽNOSTI, 
              ABY VÁS NIČ NEOBMEDZOVALO
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PREPRAVA OSÔB SO ŠTÝLOM
So svojím sviežim vonkajším vzhľadom vás H1 prepraví kamkoľvek štýlovo. Maska chladiča 

s chrómovanými prvkami a 16-palcové zliatinové disky kolies dodávajú vozidlu elegantný vzhľad, 

reflektory do hmly zvyšujú bezpečnosť v zlých poveternostných podmienkach. 

CHRÓMOVANÁ MASKA CHLADIČA

REFLEKTORY DO HMLYZLIATINOVÉ DISKY 16"
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Táto 8-sedadlová úprava je vhodná na všetky 

účely – rovnako na prácu, voľný čas alebo na vozenie 

ľudí pri prehliadke mesta. Vďaka variabilnému interiéru 

môže prepravovať akúkoľvek kombináciu osôb a batožiny. 

VŠETKO JE MOŽNÉ S H1
H1 je správnou voľbou, keď preprava osôb má prioritu pred prepravou nákladu.  

Energický a odolný exteriér dopĺňa pohodlný a priestranný interiér, ktorý uspokojí 

všetky vaše potreby.
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A. NAVIGAČNÝ SYSTÉM
Navigačný systém s vysokou presnosťou poskytuje užitočné 
dopravné informácie a umožňuje efektívnu navigáciu k cieľu.

B. AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
Automatická klimatizácia udržiava konštantne nastavenú 
teplotu v kabíne bez ohľadu na vonkajšiu teplotu.

PRIESTOR ORIENTOVANÝ 
NA VODIČA 
H1 je ideálny na dlhé cesty a má všetky komfortné 

prvky spríjemňujúce jazdu vodičovi a pasažierom. 

A

B

* RDS (Radio Data System) dostupné iba na niektorých trhoch.
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ROZŠIRUJE VAŠU PREPRAVNÚ KAPACITU 
Pohodlný a priestranný interiér H1 sa snúbi s praktickým a sofistikovaným 

dizajnom. Do cieľa sa tak môžete dopraviť komfortne a štýlovo.
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DVOJITÉ KRÍDLOVÉ ZADNÉ DVERE

DELIACA STENA

ULTIMATÍVNA MNOHOÚČELOVÁ DODÁVKA
Preprava nákladu je teraz pohodlnejšia a bezpečnejšia s optimalizovanými špecifickými 

prvkami priestrannej skriňovej dodávky H1. Dvojité krídlové zadné dvere umožňujú efektívne, 

rýchle a jednoduché nakladanie a vykladanie nákladu.
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VIAC PRIESTORU NA NÁKLAD A PRE CESTUJÚCICH
Modelový rad H1 obsahuje 3 verzie s rozličným usporiadaním sedadiel: okrem 8-miestneho Tour 

dodávku s 3 sedadlami alebo so 6 sedadlami. Dodávka s 3 sedadlami umožňuje prepraviť viac 

nákladu, dodávka so 6 sedadlami odvezie viac pasažierov.
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A. DODÁVKA S 3 SEDADLAMI
Dodávka s 3 sedadlami má priestrannú kabínu vodiča a je 
optimalizovaná na prepravu väčšieho nákladu.

B. DODÁVKA SO 6 SEDADLAMI
Kombinuje výhody veľkého nákladného priestoru 
a priestrannej kabíny pre posádku.

A

B

SPOĽAHLIVÝ PRE VÁŠ BIZNIS
S H1 je možné všetko. Je jedno, či potrebujete prepraviť viac nákladu, alebo väčší počet osôb, 

H1 je vhodný na každý účel, na každú jazdu.
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A. SÚSTAVA AIRBAGOV 
Čelné airbagy H1 môžu byť na želanie doplnené 
bočnými airbagmi na zvýšenie ochrany vodiča 
a spolujazdca pri bočnom náraze.

B. NAFTOVÝ MOTOR 2.5 CRDI 
Základný naftový motor 2.5 CRDi dosahuje 
maximálny výkon 100 kW (136 k) pri otáčkach 
3 600 min.-1 a maximálny krútiaci moment 
343 Nm v pásme otáčok 1 500 – 2 500 min.-1.

KOTÚČOVÉ BRZDY 
16" kotúčové brzdy na všetkých kolesách zabezpečujú 
veľký brzdný výkon aj pri plne naloženom vozidle. 

BA

NAFTOVÝ MOTOR 2.5 CRDI VGT 
Výkonnejší naftový motor 2.5 CRDi vybavený 
turbokompresorom s 5-stupňovou automatickou 
prevodovkou a variabilnou geometriou VGT 
dosahuje maximálny výkon 125 kW (170 k) 
pri otáčkach 3 600 min.-1 a maximálny 
krútiaci moment 441 Nm v pásme otáčok  
2 000 – 2 250 min.-1.

BEZPEČNOSŤ A VYSOKÁ VÝKONNOSŤ
Pri jazde v modeli H1 sa budete vždy cítiť bezpečne. Každý motor poskytuje vysoký výkon v spojení 

s typickou dlhou životnosťou automobilov Hyundai a s ich šetrnosťou k životnému prostrediu. 

Ochranu vodiča a spolujazdca pri nehode zvyšuje sústava airbagov.

* Výkonové parametre platia na motory spĺňajúce emisnú 
normu EU-6.
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ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM (ESC) 
ESC pomáha stabilizovať vozidlo pri hroziacom šmyku 
v zákrute znížením krútiaceho momentu motora 
a cieleným pribrzdením jednotlivých kolies podľa potreby.

TEMPOMAT 
Tempomat v kombinácii s automatickou prevodovkou pomáha 
udržiavať konštantnú nastavenú rýchlosť, čím zvyšuje komfort 
vodiča, znižuje riziko prekročenia povolenej rýchlosti 
a prispieva k zníženiu spotreby paliva.

VEĽKÁ OBRATNOSŤ 
H1 sa ľahko otočí všade. Napriek dĺžke vyše 5 metrov má 
H1 polomer otáčania iba 5,6 metra, čo zvyšuje obratnosť 
v mestskej premávke.

5,6 m
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UNIVERZÁLNY, POHODLNÝ, 
ÚČELNÝ A ELEGANTNÝ H1
H1 je vhodný na každý účel. Je to ideálny osobný automobil na prepravu vašich 

jedinečných hostí. So svojím moderným vzhľadom a s priestranným, pohodlným 

interiérom dopraví každého štýlovo na miesto určenia.
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H1 PONÚKA VIAC
H1 nie je iba nákladný automobil, ale aj všestranné vozidlo na výkon povolania, optimalizované 

pre všetky vaše potreby. S mnohými komfortnými prvkami H1 prekonáva vaše očakávania.

C. ELEKTRICKY SKLOPNÉ VONKAJŠIE 
ZRKADLÁ
Vonkajšie spätné zrkadlá sa pri parkovaní dajú 
ľahko a pohodlne ochrániť elektrickým 
sklopením.

A. REFLEKTORY
Reflektory H1 sú navrhnuté na účinné 
osvetlenie cesty a pritom esteticky dotvárajú 
prednú časť H1.

E. TROJITÉ DÝZY OSTREKOVAČA
Každá dýza ostrekovača rozdeľuje vodu do troch 
prúdov na lepšie pokrytie predného okna.

D. OCHRANA PROTI PRIVRETIU
Senzory proti privretiu okamžite otvoria 
elektricky ovládané okná, keď pri zatváraní 
narazia na prekážku. 

B. ZADNÉ SKUPINOVÉ SVETLÁ
Vertikálne zadné skupinové svetlá, 
prechádzajúce do bokov, obsahujú smerové, 
koncové, brzdové a cúvacie svetlá aj odrazové 
sklá. 

H. CHLADENÁ ODKLADACIA SCHRÁNKA
Udržiava v teplom počasí nápoje chladné 
a potraviny čerstvé aj pri dlhých cestách.

G. CÚVACIE SENZORY
Cúvacie senzory v nárazníku akusticky upozorňujú 
vodiča na prekážku pri zaparkovaní, ktorú nemusí 
vidieť v spätnom zrkadle.

F. ZVÝŠENÉ TRETIE BRZDOVÉ SVETLO
Zvýšené tretie brzdové svetlo je dobre viditeľné 
pre vodičov idúcich vzadu, ktorí môžu ľahšie 
udržiavať bezpečný odstup. 

A DB

E

C

F G H
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I. ODKLADACIE PRIEHRADKY
Odkladacie priehradky v predných dverách sú 
vhodné na uloženie časopisov, máp 
a písomností, ako aj fliaš s nápojmi. 

J. ELEKTROCHROMATICKÉ SPÄTNÉ 
ZRKADLO
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmavne, 
keď naň dopadne svetlo reflektorov vozidla 
idúceho vzadu, aby nedošlo k oslneniu vodiča.

K. STROPNÁ KONZOLA
Obsahuje schránku na slnečné okuliare vodiča 
pohodlne dosiahnuteľnú počas jazdy.

O. OCEĽOVÉ DISKY 16"
H1 má štandardne robustné disky kolies 
z oceľového plechu.

L. STREŠNÁ ANTÉNA
Štandardná strešná anténa zabezpečuje dobrý 
príjem rádia aj v zložitých terénnych 
podmienkach.

M. CÚVACIA KAMERA
H1 môže byť na želanie vybavený cúvacou 
kamerou. Po zaradení spiatočky sa obraz 
širokouhlej farebnej cúvacej kamery zobrazí 
na displeji navigačného systému.

N. ZLIATINOVÉ DISKY 16"
Zliatinové disky 16" sa dajú objednať za príplatok.

I J K L

M N O P

P. SKLOPNÝ KĽÚČ
Sklopný kľúč je vybavený integrovaným 
diaľkovým ovládačom centrálneho zamykania.
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POŤAHY SEDADIEL A FARBY KAROSÉRIE 

MODELOVÝ RAD

6-sedadlová skriňová dodávka 3-sedadlová skriňová dodávka8-sedadlová úprava

Koža/béžová Tour/na želanie Látka/sivá Tour Látka/sivá Van

Creamy white YAC

Dynamic yellow NFA

Hyper metallic silver P2S 

Super red NGA

Tan brown YN9

Timeless black RB5

Ocean view W9U
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TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMERY

8-sedadlové 6-sedadlová 3-sedadlová

1,9
25

1 9
35

1 9
35

1 685 1 685 1 6851 660 1 660 1 660

1 920 1 920 1 9205 150 5 150 5 150

3 200880 1 070 3 200880 1 070 3 200880 1 070

DODÁVKA (6- sedadlová skriňa dodávka)TOUR (8- sedadlová úprava) DODÁVKA (3- sedadlová skriňová dodávka)

Typ 2.5 CRDi 2.5 CRDi VGT

Objem (cm3) 2 497 2 497

Vŕtanie x zdvih (mm) 91,0 x 96,0 91,0 x 96,0

Kompresný pomer 15,8 : 1 15,8 : 1

Max. výkon (kW[k]) pri min.-1 100 [136]/3 600 (high) 85 [115] 3 600 (low) 125 [170]/3 600

Max. krútiaci moment (Nm) pri min.-1 343/1 500 – 2 500  (high) 343/1 500 – 2 500  (low) 441/2 000 – 2 250 

Objem motorového oleja vrátane filtra (l) 7,4 7,4

Nápravy
vpredu Tlmičové vzpery McPherson Tlmičové vzpery McPherson

vzadu Pevná náprava na 5 ramenách (kombi) Pevná náprava na listových pružinách (dodávka)

Riadenie

Typ Hrebeňové s hydraulickým posilňovačom

Prevodový pomer 15,61

Počet otáčok (medzi krajnými polohami) 3,57

Min. polomer otáčania (m) 5,61

Brzdy

Typ Hydraulické dvojokruhové

Vpredu Kotúčové

Vzadu Kotúčové/Bubnové

Hlavný brzdový valec Tandemový

Priemer posilňovača 9" + 10"

Rozmer pneumatík 215/70 R 16 C

• Uvedené hodnoty boli zistené pri interných testoch a sú predbežné.
• Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok.
• Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia.
• Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače.
• Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom o dostupnosti farieb a poťahov.

[Jednotka : mm]
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Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od 
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu 
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok 
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo 
zmeniť špecifikácie a  vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím 
predajcom Hyundai o detailoch.

Hyundai Motor Czech, s. r. o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045049B

Hyundai 3-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje 
len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai 
koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.ROKY
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