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Uusi Hyundai ix35 tarjoaa enemmän ajonautintoa,  
uutta tekniikkaa sekä parempaa varustelua 
 

• Nopeimmin koskaan myynyt Hyundai-malli Euroopassa saa lisää 
hienostuneisuutta sisälle ja ulos 

• Parantunut voimansiirto sekä uudistettu automaattivaihteisto dieselmalleihin 
• Ohjauksen ja jousituksen parannukset tarjoavat dynaamisemman 
ajokokemuksen 

 
 
Lehdistötiedote: Offenbach, 9. Syyskuuta 2013 
 

 
 
Uusi ix35 on päivitetty versio Hyundain toiseksi myydyimmästä autosta Euroopassa. 
Se teki debyyttinsä 2013 Geneven autonäyttelyssä ja tuotanto aloitettiin elokuussa 
Hyundain Tsekin tehtaalla. Suosittu malli tarjoaa nyt paljon uusia teknisiä 
parannuksia ja ne tekevät autosta entistäkin houkuttelevamman eurooppalaisille 
auton ostajille. 



 

 

 

 

 

Alkuperäisen mallin myynti alkoi maaliskuussa 2010 ja ix35 vastasi heti kuluttajien 
korkeatasoisiin vaatimuksiin. Mallista tuli nopeimmin myynyt auto Hyundain 
historiassa Euroopassa ylittäen kaikki tehtaan odotukset. Toukokuuhun 2013 saakka, 
Hyundai on myynyt lähes 250.000 C-segmentin SUV-autoa Euroopassa. 
 
Yksi uusi moottori sekä tehokkuutta lisääviä päivityksiä muihin voimanlähteisiin ja 
parantunut vakiovarustelu tuovat lisää hienostuneisuutta. Jousitukseen ja 
ohjaukseen tehdyt muutokset parantavat ajokokemusta. 
 
Parantunut tehokkuus 
Yksi merkittävimmistä päivityksistä tulee olemaan 2,0-litraisen Theta II 
bensamoottorin korvaaminen uudella erittäin suorituskykyisellä 2,0 GDI (Gasoline 
Direct Injection) moottorilla. 
 
Uusi enemmän tehoa ja vääntöä tarjoava voimanlähde on kehitetty Hyundain 
Euroopan tutkimus- ja kehityskeskuksessa Rüsselsheimissa Saksassa. 
Tehoa uudessa voimanlähteessä on 122 kW (166 hv) ja vääntöä 205 Nm. 
 
Kaikki nykyiset 2,0 litran R-dieselmoottorin 136 ja 184 hv versiot on varustettu 
matalapaineisella pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmällä (LP-EGR) tarjoten 
samalla puhtaampaa suorituskykyä. 
 
Asiakkaan vaihtoehdot ovat kasvaneet nyt, kun mahdollisuudeksi on tullut myös 
valita uusi pehmeästi vaihtava 6-nopeuksinen automaattivaihteisto 2,0-litraisen 100 
kW (136 hv) moottorin yhteyteen.  
 
Parempi ajonautinto 
Uuden ix35:n ostajat hyötyvät useista Hyundai Motor Europen teknisessä 
keskuksessa (HME TC) suunniteluista muutoksista. Muutokset ja parannukset 
tarjoavat nyt paremman ja dynaamisemman ajonautinnon eurooppalaiseen makuun. 
 
Ohjaus on aiempaa nopeampi, tarjoten myös paremman vastineen ja tuntuman 
ajajalle. Samalla ohjaustehostimen säätöjä ja ohjauslogiikkaa on uudistettu, jotta ne 
tarjoaisivat paremman palautteen.  
 
Uudistetut etujousituksen kiinnikkeet vähentävät melua ja tärinöitä ja parantavat 
matkustusmukavuutta. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Uuteen ix35 –malliin tulee saataville ajotapaan mukautettava FLEX STEER -
säädettävä ohjausvaste. Samalla se on myös tarjolla ensimmäistä kertaa C-
segmentin SUV-malleihin. Tarjolla on kolme erilaista ajotilaa: Comfort, Normal ja 
Sport. Kuljettaja voi näiden avulla mukauttaa ohjausta omiin tottumuksiinsa erilaisiin 
ajoympäristöihin sopivaksi. 
 
Uutta tekniikkaa ja hienostuneisuutta 
Parantunut varustelu kuten pysäköintitutka edessä ja perävaunun 
vakautusjärjestelmä (TSA) tarjoavat asiakkaille tarkemman ja turvallisemman 
ajokokemuksen. Lisävarusteena on mahdollisuus valita uusi 4,2” TFT LCD –
infonäytöllä varustettu Supervision Cluster -mittaristo, joka tarjoaa 
korkearesoluutioista informaatiota kuljettajalle. 
 
Uutena varusteena tarjolle tulee 4,3” TFT-kosketusnäytöllä ja peruutuskameralla 
varustettu audiojärjestelmä. Ostajat voivat myös valita uuden 7” TFT-
kosketusnäytöllä varustetun navigointijärjestelmän. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Varustautuessa pimeää varten, Hyundai tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa uuden ix35-
malliin kaksoisksenon ajovalot. LED-päiväajovalot ovat vakiovarusteena kaikissa 
uusissa ix35-malleissa. Lisäksi tietyissä varustetasoissa myös takavalot on toteutettu 
LED-tekniikalla. 
 
Uuden ix35:n kevytmetallivanteet ovat varustetasosta riippuen joko 16-, 17- tai 18-
tuumaiset ja varustettu turvallisuutta lisäävällä rengaspaineiden 
valvontajärjestelmällä. 
 
Ohjaamo uudessa ix35-mallissa on nyt entistäkin laadukkaampien sisämateriaalien 
johdosta hienostuneempi. Istuimet, oven ylemmät sisäpaneelit on viimeistelty uusilla 
materiaaleilla. Kojelaudan tuuletusaukoissa on kromiviimeistely, etuosan 
mukitelineissä on valaistus ja tuulilasin yläreuna on tummennettu. 4WD-malleihin 
tulee tarjolle viihtyisyyttä lisäävä lämmitettävä ohjauspyörä. 
 
Uusi Hyundai ix35 polttoaineen kulutus ja päästötiedot 
 
Diesel 
Moottori 2.0 CRDi 100 kW (136 hv) 
Vaihteisto Manuaali Automaatti 
Vetotapa 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 
Vannekoko 16/17 18 16/17 18 16/17 18 
CO2 (g/km) 141 146 145 149 179 183 
Moottori 2.0 CRDi 135 kW (184 hv) 
Vaihteisto Manuaali Automaatti 
Vetotapa 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 
Vannekoko 16/17 18 16/17 18 16/17 18 
CO2 (g/km) 152 153 155 157 180 182 
Moottori 1.6 GDI 99 kW (135 hv) 
Vaihteisto Manuaali      
Vetotapa 2WD      
Vannekoko 16/17      
CO2 (g/km) 149      
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Bensiini 
Moottori 2.0 GDI 122 kW (166 hv) 
Vaihteisto Manuaali 
Vetotapa 2WD 4WD 
Vannekoko 16/17 18 16/17 18 
CO2 (g/km) 182 184 186 188 
Moottori 2.0 GDI 122 kW (166 hv) 
Vaihteisto Automaatti 
Vetotapa 2WD 4WD 
Vannekoko 16/17 18 16/17 18 
CO2 (g/km) 184 187 193 197 
Moottori 1.7 CRDi 85 kW (116 hv) 
Vaihteisto Manuaali    
Vetotapa 2WD    
Vannekoko 16/17    
CO2 (g/km) 135    
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Vuonna 1967 perustettu Hyundai Motor Company myi vuonna 2012 yhteensä 4,4 miljoonaa ajoneuvoa 

maailmanlaajuisesti. Kasvua edellisvuoteen syntyi 8,6 prosenttia. 

 

Hyundai Motor Europe kasvatti vuonna 2012 myyntiään 9,4 prosentilla. Yhteensä Hyundai Motor Europe myi 

viime vuonna 444 000 autoa ja saavutti 3,5 prosentin markkinaosuuden. Yli 70 prosenttia kaikista Euroopan 

markkinoilla myydyistä autoista on valmistettu Hyundain eurooppalaisissa tehtaissa Tsekeissä ja Turkissa. 

 

Vuonna 2001 perustettu Hyundai Motor Finland on osa Simetron Groupia. Vuonna 2012 Hyundai-malleja 
rekisteröitiin Suomessa 4390 kappaletta ja merkki kasvatti markkinaosuutensa 4,0 prosenttiin. Koko Hyundai-
henkilöautomallistolla on viiden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta. Takuu sisältää myös tieturvan sekä 
määräaikaishuoltojen välillä tehtävät kausitarkistukset 


