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ELANTRA-CN7 MY21 - SMART
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 316,000 / صنع في كوريا

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
وسادة هوائية للسائق

التجهيزات الداخلية
4.2" LCD عدادات مزودة بشاشة

مقاعد قماش
تكييف هواء يدوي

فتحات تكييف خلفية

التجهيزات الخارجية
چنوط "15 مع غطاء كامل الحجم (195/65)

اطار طوارئ كامل الحجم
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية مسلطة ل±ضاءة الهالوجين

اضاءة أمامية خالل النهار
LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

USB شاحن

أنظمة الترفية
نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة "3.8

6 سماعات عالية الجودة
USB مدخل

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 
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ELANTRA-CN7 MY21 - SMART SAFETY 
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 326,000 / صنع في كوريا

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب االمامي
كاميرا للرؤية الخلفية

التجهيزات الداخلية
4.2" LCD عدادات مزودة بشاشة

مقاعد قماش
تكييف هواء يدوي

فتحات تكييف خلفية

التجهيزات الخارجية
چنوط "15 مع غطاء كامل الحجم (195/65)

اطار طوارئ كامل الحجم
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية مسلطة ل±ضاءة الهالوجين

اضاءة أمامية خالل النهار
LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

حساس اضاءة أتوماتيك
شاحن وايرلس

USB شاحن

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ´جهزة االيفون واالندرويد
6 سماعات عالية الجودة

USB مدخل
عجلة قيادة متعددة المهام

نظام Bluetooth® للهاتف
نظام التعرف على الصوت

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 
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ELANTRA-CN7 MY21 - SMART FUN أقرب 
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 336,000 / صنع في كوريا

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب االمامي
كاميرا للرؤية الخلفية

التجهيزات الداخلية
4.2" LCD عدادات مزودة بشاشة

مقاعد قماش
تكييف هواء يدوي

فتحات تكييف خلفية

التجهيزات الخارجية
چنوط "15 مع غطاء كامل الحجم (195/65)

اطار طوارئ كامل الحجم
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية مسلطة ل±ضاءة الهالوجين

اضاءة أمامية خالل النهار
LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

مثبت سرعة
حساس اضاءة أتوماتيك

شاحن وايرلس
USB شاحن

فتحة سقف كهربائية

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ´جهزة االيفون واالندرويد
6 سماعات عالية الجودة

USB مدخل
عجلة قيادة متعددة المهام

نظام Bluetooth® للهاتف
نظام التعرف على الصوت

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 
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ELANTRA-CN7 MY21 - SMART PLUS 
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 362,000 / صنع في كوريا

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب االمامي
نظام مراقبة ضغط اÀطارات

كاميرا للرؤية الخلفية
جهاز تحذير المسافة الخلفية

التجهيزات الداخلية
4.2" LCD عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
مقاعد تريكو فاخر

عجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد
تكييف هواء يدوي

فتحات تكييف خلفية
مسند يد خلفي

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

التجهيزات الخارجية
چنوط سپور مقاس "16 (205/55)

اطار طوارئ كامل الحجم
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية مسلطة ل±ضاءة الهالوجين

LED اضاءة أمامية خالل النهار
(H-TYPE) خلفية LED فوانيس

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

مثبت سرعة
حساس اضاءة أتوماتيك

شاحن وايرلس
USB شاحن

فتحة سقف كهربائية

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ´جهزة االيفون واالندرويد
6 سماعات عالية الجودة

USB مدخل
عجلة قيادة متعددة المهام

نظام Bluetooth® للهاتف
نظام التعرف على الصوت

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 



ELANTRA

Overall Length

Wheel base
2,720

4,675

Overall
Height
1,430

1,825
Overall Width

Ground
Clearance

147

ELANTRA-CN7 MY21 - MODERN
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 387,000 / صنع في كوريا

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب االمامي
نظام مراقبة ضغط اÀطارات

كاميرا للرؤية الخلفية
جهاز تحذير المسافة الخلفية
جهاز تحذير المسافة ا´مامية

التجهيزات الداخلية
10.25" TFT عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
مقاعد تريكو فاخر

عجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد
عجلة قيادة قابلة ل±مالة واالمتداد

فتحات تكييف خلفية
تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة

مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج ا´مامي 
مسند يد خلفي

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

التجهيزات الخارجية
چنوط سپور مقاس "16 (205/55)

 اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية كروم

حلية كروم خارجية باال كصدام
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية مسلطة ل±ضاءة الهالوجين

LED اضاءة أمامية خالل النهار
(H-TYPE) خلفية LED فوانيس

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

مثبت سرعة
حساس اضاءة أتوماتيك

حساس مطر أتوماتيك
شاحن وايرلس

USB شاحن
فتحة سقف كهربائية

مفتاح ذكي وامكانية تشغيل المحرك عن بعد

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ´جهزة االيفون واالندرويد
6 سماعات عالية الجودة

USB مدخل
عجلة قيادة متعددة المهام

نظام Bluetooth® للهاتف
نظام التعرف على الصوت

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 
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ELANTRA-CN7 MY21 - ADVANCED 
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 425,000 / صنع في كوريا

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
نظام االتزان االلكتروني

برنامج التوازن عند المرتفعات
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب االمامي
وسائد هوائية جانبية وستائرية

نظام مراقبة ضغط اÀطارات
مراَه داخلية ذاتية التعتيم

كاميرا للرؤية الخلفية
جهاز تحذير المسافة الخلفية
جهاز تحذير المسافة ا´مامية

التجهيزات الداخلية
10.25" TFT عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد

مقاعد مكسوة بالجلد ا´بيض@
عجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد

عجلة قيادة قابلة ل±مالة واالمتداد

*Optional

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

فتحات تكييف خلفية
تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة

مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج ا´مامي 
امكانية طي المقاعد الخلفية 60:40

مسند يد خلفي

التجهيزات الخارجية
چنوط سپور مقاس "17 (225/45)

اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية كروم

حلية كروم خارجية باال كصدام
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

تجهيزات اضاءة
LED مصابيح أمامية باضاءة

LED اضاءة أمامية خالل النهار
(H-TYPE) خلفية LED فوانيس

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

مثبت سرعة
حساس اضاءة أتوماتيك

حساس مطر أتوماتيك
شاحن وايرلس

USB شاحن
فتحة سقف كهربائية

مفتاح ذكي وامكانية تشغيل المحرك عن بعد

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ´جهزة االيفون واالندرويد
6 سماعات عالية الجودة

USB مدخل
عجلة قيادة متعددة المهام

نظام Bluetooth® للهاتف
نظام التعرف على الصوت

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 
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ELANTRA-CN7 MY21 - PREMIUM 
 ٥ سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب

ما

موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 485,000 / صنع في كوريا

*Optional

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى 
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت 
ارتفاع المركبة عن االرض 

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل الحركه

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
نظام االتزان االلكتروني

برنامج التوازن عند المرتفعات
مكابح يد كهربائية 

تعليق تلقائي
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب االمامي
وسائد هوائية جانبية وستائرية

نظام مراقبة ضغط اÀطارات
كشف النقط العمياء

مراَه داخلية ذاتية التعتيم
كاميرا للرؤية الخلفية

جهاز تحذير المسافة الخلفية
جهاز تحذير المسافة ا´مامية

التجهيزات الداخلية
10.25" TFT عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
 مقاعد رياضية مكسوة بالجلد
مقاعد مكسوة بالجلد ا´بيض@

عجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد
عجلة قيادة قابلة ل±مالة واالمتداد

4,675
1,825
1,430
2,720
150
474

McPherson Strut
Coupled Torsion Beam Axle
Ventilated Discs 
Discs

1.6 MPI
126 /6,300
155 /4,850
6SP - AT 

تحكم كهربائي� في مقعد السائق مع حفظ للذاكرة
فتحات تكييف خلفية

تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة
مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج ا´مامي 
امكانية طي المقاعد الخلفية 60:40

مسند يد خلفي

التجهيزات الخارجية
چنوط سپور مقاس "17 (225/45)

اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية كروم

حلية كروم خارجية باال كصدام
زجاج مظلل 

مرايات كهربائية الطى والضبط

تجهيزات اضاءة
LED مصابيح أمامية باضاءة

LED اضاءة أمامية خالل النهار 
(H-TYPE) خلفية LED فوانيس

LED إشارات جانبية بالمرايات
اضاءة داخلية (64 لون)

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

مثبت سرعة
حساس اضاءة أتوماتيك

حساس مطر أتوماتيك
شاحن وايرلس

USB شاحن
فتحة سقف كهربائية

مفتاح ذكي وامكانية تشغيل المحرك عن بعد

أنظمة الترفية
شاشة "10.25 تعمل باللمس

نظام مالحة و خرائط
دعم ´جهزة االيفون واالندرويد

BOSE 8 سماعات
USB مدخل

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف
نظام التعرف على الصوت

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¶خر علي المواصفات وا´لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان


