TRANG BỊ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm)

4.855x1.865x1.475

Chiều dài cơ sở (mm)

Động cơ

Động cơ xăng 2.0 DOHC với Dual CVVT

●

Hộp số

Tự động 6 cấp

●

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

●

Hệ thống cân bằng điện tử ESC

●

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

●

Camera lùi

●

Cảm biến trước sau

●

Túi khí phía trước

●

Túi khí rèm

●

2805

Khoảng cách hai vệt bánh xe (mm)

1.597/1.604 (Trước/Sau)

Khoảng sáng gầm xe (mm)

135

Bán kính vòng quay tối thiểu (m)

5.45

Hệ thống treo trước

Kiểu Macpherson

Hệ thống treo sau

Liên kết đa điểm

Dung tích bình nhiên liệu (l)

70

Trọng lượng không tải (kg)

1555

Trọng lượng toàn tải (kg)

2030

Hệ thống
an toàn thụ
động

157/6.000

Mômen xoắn cực đại (kg.m/rpm)

20.0/4.000
200

Túi khí bên

●

Mâm đúc hợp kim
Lốp

Hệ thống lái

Công suất cực đại (Ps/rpm)
Tốc độ tối đa (km/h)

Hệ thống
an toàn chủ
động

Ghế

Âm thanh

Cỡ lốp

●

Vô lăng điều chỉnh gật gù, lên xuống

●

Trợ lực lái điện

●

Vô-lăng, tay nắm cần số bọc da

●

Ghế da

●

Ghế phía trước chỉnh điện (bên lái + bên phụ)

●

AM/FM + CD + MP3

●

Cổng USB/AUX

●

Điều khiển âm thanh trên vô-lăng

●
6

Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm

●

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

Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ , có sấy

●

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

Hệ thống khóa cửa trung tâm

●

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

Chân ga tự động

●

Đèn pha Bi - Xenon

●

Đèn pha tự động

●

Đèn pha chiếu góc

●

Rửa đèn

●

Cửa sổ trời panorama

●

Chống trộm điện tử

●

Rèm cửa sổ sau chỉnh tay

●

Cảm biến gạt mưa

●

Đèn soi bậc lên xuống

●

Gương chiếu hậu trong chống chói

●

Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu

●

Cửa gió phía sau

●
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Điều hòa

Bạc Y7S

235/45 R18

Lốp dự phòng cùng cỡ

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

Tiện nghi

Trắng WW7

18"

Số loa

- 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.

BẢNG MÀU NGOẠI THẤT XE

2.0 AT

Xanh NU7

Nâu NN7

Đen TB7

Đẳng cấp doanh nhân tiên phong
Nội thất da màu Be

Nội thất da màu Nâu

Nội thất da màu Đen

ĐÈN PHA Bi - Xenon

GIÁ TRỊ HỮU HÌNH
Thiết kế thẩm mỹ và đầy cảm xúc

TỈ MỈ ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

Sonata hoàn toàn mới đánh dấu bước tiến lớn trong thiết kế của Hyundai. Những
đường cong điêu khắc dọc thân xe mang đến vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Sự
đơn giản cùng phong cách tinh tế chính là những yếu tố tạo nên Sonata mới.

LƯỚI TẢN NHIỆT

MÂM ĐÚC HỢP KIM 18”

Sức mạnh, an toàn và năng suất

GIÁ TRỊ VÔ HÌNH
CẢI THIỆN SỰ HOÀN HẢO

SONATA 2015: THIẾT KẾ ĐIÊU KHẮC DÒNG CHẢY 2.0
Thanh lịch, năng động và thẩm mỹ. Nếu như thế hệ trước của Sonata thể hiện triết lý thiết kế
Điêu khắc dòng chảy thì phiên bản mới là sự phát triển của triết lý này: Điêu khắc dòng chảy
phiên bản 2.0. Diện mạo mới của Sonata thiết lập một chuẩn mực cho dòng sedan cỡ trung.

CỤM ĐÈN HẬU

TƯƠNG TÁC LINH HOẠT
Giao diện thân thiện với người sử dụng được phát triển nhằm mang đến sự
tương tác trực quan với chiếc xe. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, mang đến cho
bạn cảm giác gần gũi với mọi chức năng của xe.

36
28.5

Đơn vị : mm

THIẾT KẾ VÔ LĂNG

Vô lăng có sự thay đổi về chiều rộng, mang
đến sự thoải mái cho người lái, cải thiện độ
bám khi cầm và vẻ thể thao.

ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH TRÊN VÔ LĂNG

Hệ thống điều khiển âm thanh được tích hợp
trên vô lăng, tiện lợi cho người sử dụng, nâng
cao tính an toàn khi lái xe.

DỄ DÀNG TRONG MỌI THAO TÁC

ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH

Giống như hệ thống điều khiển âm thanh, các
nút bấm điều khiển hành trình được bố trí
thuận tiện, chỉ với việc di chuyển 1 ngón tay.

Nội thất của Sonata mang đến cho người lái cảm giác thoải mái và thân thiện. Hệ thống âm thanh và các nút điều
khiển được đặt ở vị trí thuận tiện để người lái có thể dễ dàng điều khiển trong khi vẫn tập trung khi lái xe.
Tựa đầu: Thiết kế thấp và đàn hồi
Tựa vai: Êm ái
Thành ghế: Thiết kế sâu hơn
Đệm ngồi: Tăng độ dày và êm ái
Tựa lưng: Chắc chắn

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM DẠNG CHỮ T
Thiết kế mô phỏng sự chuyển động, Bảng điều

Ghế lái điều chỉnh điện

khiển trung tâm giúp người lái điều khiển xe dễ
dàng hơn. Các nút bấm điều khiển và màn hình
được đặt tại những vị trí thuận tiện nhất với

GHẾ LÁI TRANG BỊ TIÊN TIẾN

tầm với và tấm nhìn của lái xe.

Hyundai tập trung nghiên cứu về sự phân bổ lực toàn thân của ghế lái, qua đó
ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG HAI VÙNG KHÍ HẬU

cải thiện thiết kế, chất liệu và sản xuất, nhằm mang đến cho người lái sự thoải
mái và giảm những mệt mỏi trên những quãng đường dài.

SANG TRỌNG MÀ KHÔNG PHÔ TRƯƠNG

Vẻ đẹp có thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng đôi khi lại xuất phát từ cá tính bên trong.
Ngoại hình tinh tế của Sonata phản chiếu cả sức mạnh bên trong. Sang trọng nhưng không phô
trương, thanh lịch mà vẫn mạnh mẽ.

HOÀN HẢO Ở MỌI GÓC CẠNH
Sonata được thiết kế nhằm đưa lên một tầm cao mới cho dòng sedan hạng
trung. Từ đường bao mái tới bộ cản vững chắc, các tỉ lệ được tính toán kĩ
lưỡng nhằm mang đến một Sonata là tổng hòa của sự hoàn hảo.

AN TOÀN TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH
Trên mọi cuộc hành trình, các tính năng an toàn luôn được Hyundai coi
trọng. Hệ thống phanh được điều chỉnh nhằm tăng cường khả năng
phản ứng và kiểm soát lực phanh. Đồng thời, lốp xe 18" được thiết kế
đặc biệt giúp tăng độ bám khi phanh và chuyển hướng.

Có ESC

Không có ESC

BỐ TRÍ KHOANG ĐỘNG CƠ
Khoang động cơ được thiết kế hài hòa đến từng chi tiết nhằm tối ưu hóa
khả năng tương tác của xe.

HỆ THỐNG kiểm soát độ ổn định (ESC)
Hệ thống kiểm soát độ ổn định giúp bạn phanh một cách an toàn và duy trì kiểm
soát trong trường hợp phanh gấp hoặc khi chuyển hướng

40

°

Có đèn pha chiếu góc

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP

ĐỘNG CƠ XĂNG 2.0 MPi

Hộp số tự động 6 cấp mang đến khả năng phản Động cơ mạnh mẽ và linh hoạt cho
ứng với độ chính xác cao, sang số mượt mà và mômen xoắn cực đại 20.0 kg·m tại 4.000
vòng/phút.
độ bền vượt trội

Không có đèn pha chiếu góc

ĐÈN PHA CHIẾU GÓC (SBL)
Đèn pha chiếu góc giúp quan sát dễ
dàng hơn ngay khi vào cua. Đèn pha
chiếu góc không chỉ bổ sung thêm
ánh sáng tới các điểm mù khi rẽ, tăng
cường khả năng quan sát mà còn tạo
an toàn tối đa cho người lái.

TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC LÁI

Sonata được các nhà thiết kế chăm chút vô cùng tỉ mỉ, mỗi bộ phận đều làm tăng niềm
vui và niềm đam mê với lái xe. Hệ thống treo, lái và cách âm đều được thiết kế mang
đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.

BỞI AN TOÀN CŨNG ẢNH
HƯỞNG TỚI CẢM XÚC

Với 1 chiếc xe được thiết kế hướng đến sự an toàn thì người lái cũng cảm thấy tự
tin hơn khi di chuyển. Công nghệ và các tính năng an toàn được trang bị ẩn trên
Sonata luôn sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.
2014 IIHS Top Safety Pick+
2015 Hyundai Sonata
Thử nghiệm với khả năng an toàn
Hyundai Sonata 2015 nhận được danh hiệu "Top Safety Pick+" – danh hiệu cao nhất của
khi va chạm phía trước
Viện bảo hiểm an toàn giao thông Mỹ (IIHS) về xếp hạng an toàn.

GẦM XE PHẲNG

Áp dụng với các mẫu xe tại thị
trường Mỹ

Gầm xe được thiết kế dạng phẳng, đảm bảo tối ưu khí động học.

HỆ THỐNG TREO SAU LIÊN KẾT ĐA ĐIỂM

HỆ THỐNG TREO TRƯỚC KIỂU McPHERSON

TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN (DMPS)

TÚI KHÍ RÈM

TÚI KHÍ GHẾ LÁI VÀ GHẾ PHỤ

TÚI KHÍ HÔNG

VớI trục kép thiết kế thấp, hệ thống bánh sau
được tối ưu hóa. Các trục này phân bổ lực đồng
đều và tăng cường độ ổn định khi tăng tốc và
chuyển hướng.

Hệ thống treo trước được thiết kế mới, tăng cường
khả năng chịu lực. Hệ thống này cũng giúp ổn định xe
khi phanh và tăng cường khả năng vận hành cũng như
phản ứng của bánh lái.

Phần cứng và phần mềm của Hệ thống trợ lực lái
điện được cải thiện nhằm đảm bảo sự ổn định và
mượt mà cho Sonata.

Đảm bảo an toàn cho hành khách
khi có va chạm ở thành xe.

Lái xe và người ngồi phía trước được
đảm bảo an toàn, tránh các chấn thương
ở đầu và cổ khi xảy ra va chạm trực diện

Các túi khí được trang bị nhằm bảo vệ
ngực và hông cho hàng ghế trước.

CÔNG NGHỆ ĐẶT NGƯỜI SỬ DỤNG LÊN HÀNG ĐẦU
Trên hành trình của mình, bạn sẽ gặp phải nhiều loại địa hình khác nhau, nhiều tình huống khác nhau,

THOẢI MÁI VÀ TIỆN LỢI,
PHÙ HỢP VỚI MỌI PHONG CÁCH

Sonata được trang bị đầy đủ công nghệ tiên tiến giúp bạn có thể ứng phó với mọi tình huống, đảm

Nội thất xe phản ánh phong cách và cá tính người sử dụng.

bảo hành trình của bạn được thuận lợi và an toàn.

Bạn cần sự riêng tư? Rèm cửa phía sau sẽ thực hiện.
Mỗi tính năng trên Sonata đều toát lên vẻ sang trọng, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

A. Cửa sổ trời toàn cảnh
Còn gì thú vị hơn việc mở cửa sổ đón ánh nắng trong 1 ngày tuyệt đẹp?
Cửa sổ trời toàn cảnh sẽ mang đến không gian tuyệt vời, với ánh nắng ngập tràn.

A

D

E

G

H

D. Đèn sương mù

E. Đèn soi bậc lên xuống

G. Đèn phanh trên cao

Thiết kế cải tiến, đèn sương mù mang đến vẻ
năng động hơn. Phong cách nhưng thực tế,
tối ưu tầm nhìn trong điều kiện sương mù.

Là chiếc xe thân thiện với người sử dụng,
đèn soi bậc lên xuống được thiết kế giúp
chiếu sáng cho hành khách khi bước lên xe.

Đèn phanh được đặt phù hợp với tầm nhìn
Cảm biến sẽ tự động điều khiển tốc độ của
của lái xe phía sau, cảnh báo cho họ khi
cần gạt bằng cách cảm nhận lượng mưa.
phanh nhằm đảm bảo khoảng cách giữa 2 xe.

B

C

H. Cảm biến gạt mưa

J

I

I. Mâm đúc hợp kim 18"
Được thiết kế thời trang hơn và tăng hiệu
suất hoạt động cho xe.

K

L

B. Cửa gió hàng ghế sau

C. Ghế gập 6:4

J. Chìa khóa thông minh

K. Kết nối USB, AUX

Giúp hành khách cảm thấy thoải mái với chế độ
gió tùy chỉnh.

Hàng ghế sau gập 6:4, linh hoạt trong việc vận
chuyển hành lý.

Sonata tự động phát hiện chìa khóa khi đến
gần. Để mở cửa xe, tất cả những gì bạn cần
làm chỉ là bấm nút trên tay nắm cửa.

Thưởng thức âm nhạc từ các thiết bị di động Tiện lợi khi bạn muốn có không gian riêng tư
dễ dàng với kết nối USB & AUX.
hoặc che bớt ánh sáng.

L. Rèm cửa phía sau

