
GENESIS
G90

מפרט טכני
 נפח מנוע - 5,038 סמ"ק

 הספק מירבי - 425 / 6,000
 מומנט מירבי  53 / 5,000

 תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - 6.3 שניות
 מהירות מירבית - 240 קמ"ש

 הנעה כפולה
8-Speed Automatic - תיבת הילוכים 

מידות
 אורך כללי מ"מ - 5,205
 גובה כללי מ"מ - 1,495
 רוחב כללי מ"מ - 1,915

 מרחק סרנים מ"מ - 3,160

- Luxury אבזור לרמת גימור - 

עיצוב חיצוני ופנימי
 חישוק "19

 תאורת LED קדמית 
LED בטכנולוגיית DRL תאורת 

 זכוכיות כפולות לבידוד רעשים משופר
 חלון-גג חשמלי 

 סופיות מפלט כפולות 
 גימור תקרה מזמש

 גימור עץ אמיתי בתוך הרכב

חוויית נהיגה
ECS מתלים אדפטיביים אלקטרוניים 

חוויית משתמש ומולטימדיה
 מסך "12.3

LEXICON מערכת שמע משודרגת 
 מסכים אחוריים 

 לוח שעונים עם מסך "7 

מושבים ואביזרי נוחות
 גלגל הגה בחיפוי עור נאפה יוקרתי ומחומם

 תא-מטען עם פתיחה חשמלית
 וילונות צד אחוריים עם פתיחה חשמלית 

 בקרת אקלים 4 אזורים 
 ריפוד עור נאפה יוקרתי

 מושבים קדמיים ואחוריים חיצוניים עם כוונון חשמלי
 זכרונות למושב נהג ונוסע

ERGO MOTION SEAT מושב 
 מושבים קדמיים ואחוריים מחוממים ומאווררים

מערכות עזר לנהג ובטיחות
 10 כריות אוויר

 בקרת שיוט אדפטיבית 
 מערכת אקטיבית למניעת תאונות צד כתוצאה מרכב 

BCA -  בשטח-מת
 שמירה אקטיבית על נתיב

 בלימה אוטונומית עם זיהוי תנועה חוצה מלפנים 
 חישיני חניה היקפיים

 מצלמת נסיעה לאחור
 מצלמות היקפיות 360°

 חיישני גשם
 מערכת BVM להצגת שטח מת על לוח השעונים 

LFA היגוי אקטיבי 



:GENESIS G90 LUXURY פירוט מערכות לדגם אחד
10 כריות אוויר

●  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
●   מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

●  בקרת שיוט אדפטיבית
●  מערכת זיהוי הולכי רגל

●  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
●  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

●  מצלמות רוורס
●  חיישני חגירת חגורות

●  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

●   בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
●  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

X   מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

8 G90 LUXURY N/A
רמת 

בטיחות 
גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה 0 1 2 3 4 765 8

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ*דגם
GENESIS G90 LUXURY13.815משולב

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 7 10 135 8 11 146 9 12 15

G90 LUXURY - מחיר הרכב בתצוגה

בתוספת אגרת רישוי בסך: 4,731 ₪
מחיר הרכב בתוספת אגרת רישוי 694,731 ₪

₪ 690,000

GENESIS
G90

אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן 
תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו, עפ"י נתוני היצרן. ייתכנו הבדלים בין התיאור והמידע המופיעים במסמך זה 
לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, לשנות ולשפר את המפורט 
במסמך זה לרבות מפרט הרכב ללא הודעה מוקדמת. המפרט המחייב הוא המפרט המוצג בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. נתוני צריכת הדלק הם 

על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

מחיר כולל אגרת אגרת רישוימחיר החל מ-רמת גימור
רישוי החל מ-

LUXURY694,731 ש"ח4,731 ש"ח 690,000 ש"ח

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


