
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) 4,370 x 1,700 x 1,457

Chiều dài cơ sở (mm) 2.570

Khoảng cách hai vệt bánh xe (mm) 1.506/1.511

Khoảng sáng gầm xe (mm) 147

Hệ thống treo trước Độc lập kiểu McPherson

Hệ thống treo sau Thanh xoắn

Dung tích bình nhiên liệu (I) 43

Công suất cực đại (Ps/rpm) 100/6.000

Mômen xoắn cực đại (Kg.m/rpm) 13,6/4.000

TRANG BỊ
Động cơ Kappa 1.4 D-CVVT MPI 1.4 MT 1.4 AT

Hộp số
Số sàn 6 cấp ●
Số tự động vô cấp ●

Hệ thống 
an toàn

Hệ thống túi khí Bên lái Bên lái + bên phụ

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS ● ●
Phanh đĩa 4 bánh ● ●

Lốp
Cỡ lốp 195/50 R16
Lốp dự phòng cùng cỡ ● ●

Hệ thống lái
Vô lăng gật gù điều chỉnh cơ ● ●
Trợ lực lái điện ● ●

Ngoại thất

Đèn sương mù trước ● ●
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương 
chiếu hậu

● ●

Cụm đèn trước dạng Project ● ●

Nội thất & 
Tiện nghi

Vô lăng, tay nắm cần số bọc da ● ●
Ghế da ●
Ghế nỉ ●
AM/FM + CD + MP3 + AUX + USB ● ●
Điều khiển âm thanh trên vô lăng ● ●
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện ● ●
Cửa sổ điều khiển điện ● ●
Hệ thống khóa cửa trung tâm ● ●
Hệ thống khóa điều khiển từ xa ● ●
Gạt mưa chế độ gián đoạn ● ●
Điều hòa nhiệt độ ● ●
Gói tiết kiệm nhiên liệu Blue ●

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue

- hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

BẢNG MÀU NGOẠI THẤT

MÀU NỘI THẤT

Trắng PGU

Bạc RHM

Đồng ZBF

Đen MZH
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Mâm đúc hợp kim 16"

1,511*1,506*
1,700

1,
45

7

9802,570
4,370

820

Thách thức mọi đối thủ



THIẾT KẾ TINH TẾ, NĂNG ĐỘNG TRÊN 
TỪNG ĐưỜNG NÉT
Là mẫu xe compact nhưng Accent mới mang đến cảm giác không gian rộng hơn 
nhờ các đường nét điêu khắc - ứng dụng ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy 
của Hyundai.
Accent mới được thiết kế dài hơn, giảm bớt chiều cao và mũi xe được thiết kế 
ngắn hơn, trong khi đó phia sau, đèn hậu rộng, thiết kế bề mặt gọn gàng kết hợp 
với kính hậu tạo nên ấn tượng về vẻ hiện đại tinh tế.
Sự cân đối trong thiết kế thể hiện phong cách thể thao rất đặc trưng của Accent. 
Và chắc chắn đây là một trong những mẫu xe phong cách, hợp thời nhất.

KícH THước NHỎ, TẦM cỠ LớN
Bạn sẽ   phải từ bỏ sự sành điệu, khả năng vận hành và sự tinh tế khi chọn mua một chiếc compact?
Tất nhiên bạn không cần phải làm vậy.
Kết hợp những tính năng thường chỉ được thấy trong các xe hạng sang, Accent mới mang lại cho 
bạn vẻ đẹp thanh lịch, công nghệ tiên tiến và các tính năng an toàn đột phá, trên tất cả là sự mạnh 
mẽ  , thể thao và cá tính của xe.



Dù ĐI xA ĐẾN ĐâU BạN Vẫ   N LUôN Được cHĂM Sóc
Với ghế ngồi thiết kế chắc chắn và khả năng cách âm tối ưu của Accent mới, bạn sẽ   được tận hưởng sự thoải mái, êm ái kể cả 
trong những chuyến đi dài.
Rộng rãi thường không được dùng để miêu tả các xe compact, nhưng Accent mới một lần nữa lại làm được điều trái với các quy 
tắc thông thường. Không chỉ đem lại không gian thoải mái, Accent mới còn rất phong cách với thiết kế nội thất tinh tế trang nhã.

A. Bảng táp lô siêu sáng
Bảng táp lô mang kiểu dáng thể thao, trang nhã với một đồng hồ đo vòng quay và 
một đồng hồ công  tơ mét, được chiếu sáng bởi đèn trắng và xanh, cung cấp 
thông tin về tầm nhìn và âm thanh.
B. Điều hòa nhiệt độ
Bộ điều khiển thuận tiện và dễ nhận biết giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ 
trong xe.
c. cồng iPhone, iPod và USB
Cổng USB trên bảng điều khiển giúp bạn dễ dàng kết nối iPhone/iPod, máy mp3 
hoặc các thiết bị đa phương tiện khác và chơi nhạc thông qua hệ thống âm thanh 
của xe. Kết nối và sử dụng dễ dàng trong lúc di chuyển. 
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A. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Khi phanh trong điều kiện đường ẩm và trơn trượt, độ lệch trong điều khiển được 
kiểm soát bởi bộ cảm biến ABS. Hệ thống chống bó cứng phanh sẽ được kích hoạt để 
giữ bánh xe không bị khoá cứng, chống trượt và kiểm soát được việc điều khiển xe.
B. cảm biến lùi
Cảm biến ở cản sau sẽ   phát hiện những vật thể mà bạn không nhìn thấy được khi 
lùi xe và phát cảnh báo bên trong.
c. Hệ thống túi khí
Hệ thống 2 túi khí được trang bị để bảo vệ người sử dụng, một cho lái xe và một cho 
ghế hành khách trước.
D. Hộp số tự động vô cấp
Áp suất dầu biến đổi giúp việc chuyển số êm ái hơn. Hộp số tự động vô cấp mang 
đến phản ứng nhanh, mạnh mẽ   và gia tốc lớn.
E. Hộp số sàn 6 cấp
Hộp số sàn 6 cấp giúp chuyển số êm và nhẹ nhàng nhờ có bộ đồng tốc hình cầu 
bánh răng tối ưu và gia công chính xác.

Động cơ Kappa

Khối lượng nhẹ giúp việc tiết kiệm nhiên liệu, 
động cơ Kappa 1.4 Dual có công suất cực đại 
100 mã lực tại 6000 vòng/phút

cảM GIác LáI VớI ĐỘNG cơ Đặc BIệT
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