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Hyundai
01
NavrhNutý
Dizajn zaváži. Je vonkajším  

vyjadrením vnútorného pocitu.  

Rovnako však zaváži aj praktickosť.  

Hyundai objavil, ako tieto dve  

požiadavky skĺbiť, oslobodil sa  

od zaužívaných tvarov a vydal  

sa novou cestou: Veloster.

02
PriPojeNý
Buďte pripojení. Najnovšie technické  

prvky nie sú na okraji vášho života,  

ale v jeho centre. Prečo byť bez svojej  

hudby a telefonických hovorov,  

keď jazdíte autom?

03
SkoNštruovaNý
Konštrukcia je dôležitá.  

Chcete výkon a zároveň účinnosť.  

Chcete, aby všetky prvky vozidla fungovali  

v dokonalej harmónii. Všade, kam idete,  

a pri všetkom, čo robíte.

Veloster



Asymetrická koncepcia bočných 

dverí 1+2 spája úžitkové vlastnosti 

so štýlom a s individualitou.

Zachyťte pocit
Kráčajte s dobou, ale predovšetkým 

zostávajte v pohybe.



Dva vplyvy. 
JeDen automobil
Automobil novej koncepcie by mal kombinovať 

štýl kupé s funkčnosťou päťdverového 

hatchbacku. Veloster túto koncepciu zhmotnil. 

Je vozidlom typu crossover s jedinečným, 

inovatívnym vzhľadom. Vozidlom, v ktorom sa 

dynamika stretáva s praktickými vlastnosťami.





Panoramatické strešné okno

Panoramatické strešné okno, poskytujúce množstvo 

svetla a čerstvého vzduchu, sa perfektne hodí 

k energickému aktívnemu životnému štýlu majiteľov 

modelu Veloster.

Chrómovaná maska chladiča

Elegantná maska Hyundai šesťuholníkového tvaru 

vytvára výraznú, sebavedomú a dynamickú tvár 

modelu Veloster.

Línie karosérie sú výrazné 
a dynamické. Šesťuholníková 
maska chladiča a odvážny dizajn 
predných reflektorov vyjadrujú 
progres a modernosť. Zatiaľ čo 
unikátna kombinácia bočných 
dverí 1+2 výrazne zvyšuje úžitkovú 
hodnotu, uhladený profil kupé 
vyjadruje športový charakter 
a jedinečný dizajn, odlišný 
od všetkých súčasných kupé 
a hatchbackov.

neDržať  
sa  
trenDov,  
ale 
vytvárať 
ich





plynulÉ kontúry ako výraZ novÉho 
sebauveDomenia



Plynulé línie a modelované plochy – výrazné proporcie modelu Veloster vyjadrujú moment 

pohybu a rovnováhy. Kolesá s priemerom 18 palcov perfektne lícujú s výrezmi blatníkov 

a umocňujú energický výzor. Dvojitá chrómovaná koncovka výfuku v strede zadného nárazníka 

prirodzene priťahuje pohľad. Nízky postoj – prevzatý z najlepších kupé – vyžaruje suverenitu, 

zadné svetlá pretiahnuté do bokov smerom dopredu vytvárajú iskrivý akcent športovej karosérie. 

Dynamický a výrazný, 
so srdcom pretekára





výraZ sebaveDomia a robustneJ moDernosti
+

Mestský automobil dostáva novú podobu – podobu, ktorá okamžite vyskočí jediným pohľadom na profil modelu 

Veloster. Vpredu krátky predný previs. Hore línia strechy, plynule sa zvažujúca dozadu. Spodné oblúkové charakterové 

prelisy na bokoch karosérie, čierne predné stĺpiky zvýrazňujúce športový tvar. Zosobnená uhladená húževnatosť, 

prenikavé atletické kupé v duchu najlepšej tradície.
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Asymetrické dvere

Jedny na strane vodiča, dvoje na strane spolujazdca.

Konfiguráciou dverí sa Veloster odpútava od konkurencie.

02 03

04
05

Skryté kľučky dverí

Zadné dvere majú skryté kľučky,  

aby nerušili elegantné línie karosérie.

06

Panel rýchlostnej páky

Metalická obruba okolo rýchlostnej páky 

dodáva interiéru športový akcent.

Tlačidlo na štartovanie/vypínanie motora

Tlačidlo na štartovanie/vypínanie motora 

dizajnom pripomína mačacie oko  

predovšetkým v noci.

Priehľadné mriežky reproduktora

Kryty reproduktorov majú mriežku s veľkými okami, 

umožňujúcimi pohľad na high-tech komponenty.

Batožinový priestor

Priestranný batožinový priestor  

umožňuje pohodlne uložiť batožinu  

aj na dlhé cesty. 



naDviažte kontakt 
Dotykom
Najnovšie hudobné skladby – aj tie, ktoré 

ste si nahrali už dávnejšie, – sa zobrazujú 

na monitore. Vyberte si ich jednoduchým 

dotykom, intuitívnymi funkciami. 

Dotykový monitor TFT s uhlopriečkou 

7 palcov, vstupy USB/AUX, audiosystém 

RDS s CD-prehrávačom a s diaľkovým 

ovládaním na volante – multimediálny 

systém je v kabíne modelu Veloster 

ako doma.





obklopení  
mobilnými  

mÉDiami



7-palcový dotykový monitor

Na dotykovom monitore LCD s uhlopriečkou 7” 

(17,8 cm) multimediálny systém zobrazuje množstvo 

vyspelých funkcií a aplikácií.

Bluetooth handsfree 

Integrovaný modul Bluetooth umožňuje 

telefonovanie s voľnými rukami a bezdrôtový prenos 

hudobného záznamu z mobilného prehrávača 

podporujúceho Bluetooth do audiosystému vozidla.

Najprv je na rade vstup: pripojte svoj 
iPhone alebo iný mobilný prehrávač 
cez USB a mobilný telefón cez 
Bluetooth, aby ste mohli bezpečne 
telefonovať. Potom prichádza na rad 
výstup: audiosystém premium vás 
obklopí zvukom zo všetkých strán. 
Samozrejme, Veloster nezanedbáva 
ani vizuálnu oblasť, všetky informácie 
ostro zobrazuje 7-palcový monitor LCD 
s vysokým rozlíšením.

obklopení  
mobilnými  

mÉDiami



Variácie sedadiel

Sklopné zadné sedadlá, delené v pomere 60 : 40, zvyšujú 

variabilitu batožinového priestoru a umožňujú pohodlnú 

prepravu rozmerných predmetov.

Elektrické ovládanie okien

Umožňuje komfortné otváranie a zatváranie 

jedným dotykom a obsahuje detskú poistku 

na odpojenie ovládania zadného okna.





Dynamicky modelovaný interiér modelu Veloster, evokujúci výkon a pohyb, je inšpirovaný iným druhom dopravného 

prostriedku zhmotňujúcim vzrušenie z jazdy po otvorenej ceste: motocyklom. Robustný dizajn je športový a súčasne elegantný. 

Prvky lakované lesklou čiernou farbou dodávajú kokpitu osobitný akcent. 

Športový a Dynamický, 
vZbuDZuJúci očakávania



Typ Supervision

Konvenčný typ 

Manuálna klimatizácia

Manuálna klimatizácia umožňuje manuálne 

nastavovať teplotu, intenzitu a rozvod vzduchu 

v kabíne.

Automatická klimatizácia

Nastavte želanú teplotu a systém sa automaticky 

postará o to, aby bol interiér vždy a za každých 

okolností vyhriaty alebo schladený na túto hodnotu. 

Ovládače na volante

Ovládače na volante umožňujú pohodlne ovládať 

základné funkcie multimediálneho systému 

a tempomat.

+ 

Dokonale prepracovaný, dynamický interiér obsahuje množstvo praktických a komfortných detailov. Patrí k nim napríklad vodiaci 

držiak bezpečnostného pásu vodiča, tlačidlo na štartovanie/vypínanie motora, bedrová opierka na sedadle vodiča alebo vnútorné 

rukoväte dverí. Na výber sú tri farebné kombinácie čalúnenia v čiernej, sivej alebo červenej farbe, niektoré z nich s logom Veloster 

na operadlách predných sedadiel.

Združený prístroj 

Dve hlavné stupnice združeného prístroja sú umiestnené v dvojitých cylindrických 

tubusoch pripomínajúcich výfuky motocykla. Združený prístroj Supervision 

má atraktívny dizajn a poskytuje viac informácií. 



multimeDiálny systÉm 
so 7-palcovým Dotykovým 
monitorom 

Ovládacie prvky multimediálneho systému modelu Veloster sú umiestnené v pohodlnom dosahu na stredovej konzole. 

Všetky informácie zobrazuje veľký farebný dotykový monitor LCD TFT s uhlopriečkou 7 palcov (17,8 cm), cez rozhranie 

USB sa k systému dajú ľahko pripojiť externé prístroje.



Kábel AUX/USB/RCA 

K multimediálnemu systému vozidla sa dajú 

pripojiť externé prístroje ako kamkordér pomocou 

originálneho kábla dodávaného s prístrojom 

alebo jednoducho cez konektor USB.

+ 

Stredová konzola, vytvarovaná ako nádrž motocykla, dokonale spája estetiku s funkčnosťou. Zohľadňujúc preferencie aktívneho 

životného štýlu modernej generácie, je dizajn interiéru modelu Veloster robustný a funkčný, s detailmi zvýrazňujúcimi poskytovaný 

pôžitok z jazdy. Každý prvok interiéru vyjadruje húževnatosť, od výrazne tvarovanej stredovej konzoly po dekoračné obklady 

s metalickou povrchovou úpravu na stredovej konzole, kľučkách dverí, mriežkach ventilácie, okolo rýchlostnej páky prevodovky 

a v združenom prístroji.

Ovládacie prvky audiosystému

Vodič môže ovládať audiosystém na diaľku priamo 

z ľavej priečky volantu.

Eco sprievodca

Funkcia Blue Max Eco Guide analyzuje spôsob 

jazdy vodiča ostatných 10 minút a zobrazuje skóre 

motivujúce vodiča jazdiť úsporne.

Privítanie

Pri štartovaní motora Veloster privíta vodiča grafickou 

animáciou na displeji multimediálneho systému. 

Prémiový audiosystém

Audiosystém Autonet kategórie premium 

je vybavený osobitným výkonovým zosilňovačom, 

centrálnym reproduktorom a subwooferom.



maximálny pôžitok 
Z JaZDy
Sadnite si za volant a hneď po naštartovaní 

motora pochopíte, že Veloster je mimoriadny 

automobil. Jazdné vlastnosti sú agilné, 

pocit dokonalej kontroly upokojuje vodiča. 

Nízka hlučnosť a komfortný podvozok dotvárajú 

pocit celkovej harmónie.





Bez ohľadu na účinnosť motora 
celkové vlastnosti vozidla 
ovplyvňujú aj faktory, ako sú 
hmotnosť, aerodynamický 
odpor a účinnosť prevodového 
ústrojenstva. Pri vývoji modelu 
Veloster boli zohľadnené všetky 
prvky ovplyvňujúce účinnosť tak, 
aby ani jeden nezaostával za inými. 
Pozrite sa, ako sa dajú posúvať 
hranice možností. 

Zadný spojler a stierač

Zadný spojler zlepšuje stabilitu vozidla a znižuje 

spotrebu paliva, plochý zadný stierač harmonicky 

zapadá do dizajnu karosérie. 

Aerodynamika

Nízky profil karosérie kupé zlepšuje aerodynamiku, 

nižší aerodynamický odpor znižuje spotrebu paliva.

posun 
Za hranice 
možností







Tlmičové vzpery McPherson 

Predná náprava využíva tlmičové vzpery McPherson na dosiahnutie optimálnych jazdných vlastností a komfortu.

Motor Gamma 1.6 GDI 

Motor Gamma 1.6 GDI je ľahký, odolný a komfortný. 

Štvorvalec s objemom 1,6 litra a s priamym 

vstrekovaním paliva dosahuje výkon 103 kW (140 k) 

pri 6300 otáčkach za minútu a maximálny krútiaci 

moment 167 Nm pri 4850 otáčkach za minútu.

Prevodovka s dvomi spojkami (DCT)

Nová 6-stupňová prevodovka s dvomi spojkami 

zvyšuje ovládací komfort, znižuje hlučnosť, 

predlžuje životnosť pohonného ústrojenstva 

a znižuje spotrebu paliva.

na JeDneJ strane vysoká účinnosť.  
na DruheJ strane níZka spotreba paliva a emisie
+

Motor Gamma 1,6 GDI má nízku spotrebu paliva a emisie, čo sú dôležité vlastnosti v našom svete orientovanom na ochranu životného 

prostredia. Štvorvalec s hliníkovým blokom je vybavený priamym vstrekovaním paliva, ktoré významne prispieva k jeho vysokej 

účinnosti. Pohon ventilového rozvodu reťazou nevyžaduje nijakú údržbu počas celej životnosti motora. 

Komplex rozličných konštrukčných prvkov a opatrení znižuje hlučnosť, rezonanciu a vibrácie motora, vďaka čomu je motor tichý 

a komfortný. Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom uľahčuje ovládanie a prispieva k zníženiu spotreby paliva.

Manuálna prevodovka

Štandardná 6-stupňová manuálna prevodovka 

má zdokonalený systém synchronizácie na zvýšenie 

ovládacieho komfortu a optimalizovaný tvar zubov 

prevodových kolies.



ste na prvom mieste Moderný automobil musí byť dokonale konštruovaný po všetkých stránkach. Najdôležitejšou z nich je 

bezpečnosť. Základom vysokej miery pasívnej bezpečnosti modelu Veloster je sofistikovaná konštrukcia 

karosérie. Ochranu posádky v prípade nehody ďalej zvyšuje komplex šiestich airbagov, ktorý je súčasťou 

štandardného vybavenia.



Zosilnené stredné stĺpiky karosérie

Na zvýšenie ochrany pri nehode sú priečne 

a pozdĺžne nosníky strechy, ako aj stredné stĺpiky 

karosérie vyrobené zo zosilnených oceľových profilov.

Elektronický stabilizačný systém ESP

Elektronický stabilizačný systém ESP reguluje krútiaci moment motora a selektívne 

ovláda brzdy jednotlivých kolies, čím stabilizuje vozidlo v kritických situáciách.

Predné aktívne opierky hlavy

Ak dôjde k nárazu iného vozidla zozadu, aktívne 

opierky hlavy v predných sedadlách sa automaticky 

posunú dopredu a hore, čím zlepšujú ochranu hlavy 

a krku vodiča a spolujazdca.

Systém airbagov

Predné, bočné a bočné hlavové airbagy sa pri kolízii automaticky nafúknu, 

čím účinne znižujú riziko zranenia posádky.

+ 

Aktívnu bezpečnosť zvyšujú štandardný elektronický stabilizačný systém ESP a trakčná kontrola TCS. Tieto systémy zabraňujú šmyku 

vozidla, uľahčujú rozjazd do svahu a stabilizujú vozidlo pri akcelerácii. Brzdová sústava využíva výkonné kotúčové brzdy s priemerom 

kotúčov 254 mm a s protiblokovacím systémom ABS. Asistenčný systém BAS pri náhlom núdzovom brzdení zvýšením tlaku prispieva 

k výraznému skráteniu brzdnej dráhy.





Aby ste mohli dokonale vychutnať každý kilometer za volantom, na Veloster poskytujeme štandardne unikátny program 

záruky a popredajných služieb 5 ROKOV ZÁRUKY A VÝHOD. Záruka trvá 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených 

kilometrov. Počas trvania záruky vám poskytujeme bezplatnú cestnú asistenčnú službu a zvýhodnené servisné prehliadky. 

Predsa len sú niektoré veci v živote zaručené.

posuňte  
sa ďaleJ ako 
keDykoľvek 

preDtým
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Cúvacia kamera 

Cúvanie uľahčuje kamera v kľučke dverí batožinového 

priestoru, prenášajúca obraz na 7-palcový monitor 

v prístrojovom paneli.

Charakterové línie kapoty

Dve symetrické priehlbiny s výrezmi v prednej kapote 

signalizujú športový charakter.

Bočné smerové svetlá v spätných zrkadlách

Elegantne tvarované vonkajšie spätné zrkadlá obsahujú bočné 

smerové svetlá zo svietiacich diód LED. Charakter high-tech 

tak prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pri odbočovaní.

Zadné skupinové svetlá

Zadné skupinové svetlá majú zakrivený tvar, 

prechádzajúci do bokov karosérie. Svetlá s profilom 

krídla kombinujú dizajn s technickými prednosťami.

Projekčné reflektory

Projekčné reflektory zabezpečujú intenzívne a presné osvetlenie cesty pred vozidlom a sú doplnené dennými svetlami 

zo svietiacich diód LED. Asistenčný systém diaľkových svetiel automaticky prepne na tlmené svetlá, ak sa približuje 

iné vozidlo, aby sa zabránilo oslňovaniu protiidúcich vodičov.

Reflektory do hmly

Reflektory do hmly, optimálne umiestnené nízko nad zemou v prednom nárazníku, svojím športovým dizajnom harmonicky 

dopĺňajú predné reflektory.

Dvojitý centrálny výfuk 

Dvojitá chrómovaná koncovka výfuku lichobežníkového tvaru, umiestnená symetricky v strede zadného nárazníka, 

jednoznačne dokumentuje športový charakter modelu Veloster.

VONKAjŠIE PRVKY



Elektricky vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Vonkajšie spätné zrkadlá majú elektrické vyhrievanie, 

ktoré dokáže veľmi rýchlo odstrániť kondenzovanú vodu, 

aby mal v nepriaznivom počasí vodič optimálny výhľad.

Vodiaci držiak bezpečnostného pásu

Vodiaci držiak bezpečnostného pásu vodiča uľahčuje manipuláciu a zvyšuje komfort.

Sieťka na zadnej strane operadla

Na zadnej strane operadla spolujazdca je sieťka na pohodlné 

uloženie rozličných predmetov, ako sú napríklad časopisy 

alebo mapy.

Stropná konzola (Schránka na slnečné okuliare)

V stropnej konzole vpredu je umiestnená praktická 

schránka na slnečné okuliare vodiča.

Držiaky na nápoje a odkladacie priestory

V stredovom tuneli vpredu a medzi zadnými sedadlami sú dvojité držiaky na bezpečné uloženie nádob s nápojmi.

Elektricky ovládaná bedrová opierka

Elektricky ovládaná bedrová opierka v predných sedadlách 

umožňuje regulovať vyklenutie spodnej časti operadla 

pre optimálnu podporu a pohodlie.

Vyhrievanie sedadiel

Elektrické vyhrievanie predných sedadiel zvyšuje komfort vodiča a spolujazdca v chladnom počasí.

VNúTORNé PRVKY



Čierne jednofarebné

Na želanie/Koža na želanie Látka

Na želanie

Látka + umelá koža 

Koža na želanie

Koža

Sivé jednofarebné

Na želanie/Koža na želanie Látka

Na želanie

Látka + umelá koža 

Koža na želanie

Koža

Červené jednofarebné

Na želanie/Koža na želanie 

Na želanie

Látka + umelá koža 

Koža na želanie

Koža

VNúTORNé VYBAVENIE



FARBY KAROSéRIE

KOLESÁ 

Veloster red P9R

White crystal PGU

Vitamin C R9A

Sleek silver RHM

Sunflower SYY

Sonic silver N9S

Green apple VE9

Phantom black MZH

Blue ocean UU9

Clean blue T9U

17-palcové kolesá z ľahkej zliatiny 18-palcové kolesá z ľahkej zliatiny typ A 18-palcové dvojfarebné kolesá z ľahkej 
zliatiny typ B



KAROSéRIA

Karoséria 4-dverová, 4-miestna

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 220

Celková šírka (mm) 1 790

Celková výška (mm) 1 399

Rázvor (mm) 2 650

Rozchod vpredu (mm) pneu 215/45 R17/215/40 R18 1 561/1 557

Rozchod vzadu (mm) pneu 215/45 R17/215/40 R18 1 574/1 570

Polomer otáčania (m) 5,2

Minimálna svetlá výška podvozka (mm) 143

Batožinový priestor (l) – VDA 320

Wheel base (mm) 2 650

MOTOR 1,6 GDI

Typ zážihový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 1 591

Druh paliva BA 95 B

Počet valcov 4

Kompresný pomer 11:1

Max. výkon (kW/k/ot./min.) 103/140/6 300

Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) 167/4 850

Príprava zmesi priame vstrekovanie

Objem palivovej nádrže (l) 50

PREVODOVKA a POHON

Typ 6-stupňová manuálna

Počet náprav/poháňaných 2/1 – predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h) 201

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 9,7

SPOTREBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km)

Cyklus - mestský (so systémom ISG) 8,1/190 (7,1/165)

 - mimomestský (so systémom ISG) 5,3/124 (5,3/124)

 - kombinovaný (so systémom ISG) 6,5/148 (5,9/137)

HMOTNOSŤ

Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75 kg 1 260 – 1 311

Celková hmotnosť (kg) 1 700

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies nezávislé McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies spriahnuté so skrutnou priečkou

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík 215/45 R17, 215/40 R18

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov 
bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

ROZMERY

TECHNICKé úDAjE

* Rozchod vpredu/vzadu 215/45 R17: 1 561/1 574
215/40 R18: 1 557/1 570

1 570*

1 790

1 557* 2 650830 740

4 220

1 
39
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Jednotka rozmerov: mm 
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Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
fax: +421 232 171 199
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045045N

Ľudia majú v oblasti individuálnej mobility vyššie očakávania, nie iba pohodlný spôsob dopravy. Tradičné chápanie
automobilu je už svojím spôsobom prežité. Automobil reprezentuje individuálny životný štýl majiteľa a stáva
sa neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Dnes sa v automobilovom priemysle odohrávajú dramatické zmeny.
Spoločnosť Hyundai Motor Company sa zásluhou rýchleho rastu zaradila medzi niekoľko najväčších automobilových
výrobcov sveta, disponujúcich najmodernejšími výrobnými kapacitami a vynikajúcou kvalitou produktov. Dosiahli sme bod,
keď dochádza k ďalšiemu kvalitatívnemu pokroku v realizácii ambicióznych nápadov a progresívnych riešení zameraných
na našich zákazníkov. Predstavuje to pre nás príležitosť na výrazný posun vpred a náš nový slogan vyjadruje vôľu
uskutočniť tento veľký krok. Pod novým sloganom, podporeným novým myslením, naša spoločnosť prijíma výzvu
poskytnúť nové možnosti ľudstvu a celej našej planéte.


