
na najwyższym 
poziomie
Za chwilę miną trzy lata odkąd 
firma Autokopex Cars, znany na 
Śląsku i Zagłębiu autoryzowany 
dealer Hyundaia z Mysłowic, 
pojawił się z nową siedzibą 
w prestiżowym miejscu przy Alei 
W. Roździeńskiego w Katowicach. 

HYUNDAI
Dynamika i pewność siebie

Nie tylko salon charakteryzuje się nowoczesnością 
i rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Również propozycja 
aut Hyundaia wpisuje się w taką charakterystykę, cze-
go przykładem może być flagowy model tej marki nowa 
Elantra. O jej zaletach opowiada Piotr Janocha, kierow-
nik katowickiego salonu.

– Nowa Elantra urosła pod względem długości i sze-
rokości. Jest wygodniejsza. Jej sylwetka nabrała dyna-
miki w efekcie zastosowania filozofii projektowej „Fluidic 
Sculpture”. Płynna rzeźba nadwozia z pewnością może 
budzić podziw.

Elantra posiada dwa dynamiczne silniki: benzynowy 
o mocy 128 KM i diesla o mocy 136 KM. Oba są niezwy-
kle oszczędne, jeśli chodzi o  zużycie paliwa. Auto ofe-
ruje obszerne wnętrze, w  którym nawet cztery osoby 
mogą wygodnie podróżować na długiej trasie. Do tego 
pasażerowie mają do dyspozycji bardzo duży, jak na se-
dana, bagażnik o pojemności 458 l.

W Elantrze zastosowano wiele rozwiązań, które w in-
nych markach stosowane są w wyższych klasach. Mię-
dzy innymi mamy podgrzewaną kierownicę i  fotele, 
czujniki z  asystentem parkowania, siedzenie kierowcy 
ze zintegrowanym systemem pamięci czy inteligentny 
bagażnik.  

Elantra to najlepiej sprzedający się na świecie model 
Hyundaia wszechczasów. Również zasady sprzedaży Siedziba Autokopex Cars



Materiał Partnera

nowoczesna linia nadwozia nowe-
go Hyundaia Elantry podkreśla jego 

sportowy i zdecydowany charak-
ter. zoptymalizowane zawiesze-

nie i układ kierowniczy pozwoliły 
uzyskać wyważone i pewne prowa-

dzenie. nadwozie nowego Hyundaia 
Elantry wykonane jest w 53% z ul-

trawytrzymałej stali, co przekłada 
się na wyższą stabilność i komfort 
jazdy. nowy Hyundai Elantra dys-
ponuje również zaawansowanymi 
technologiami, jak system wspo-
magania zmiany pasa lub system 

monitorowania tzw. martwego 
pola, zwiększając bezpieczeństwo 
kierowcy i pasażerów. Poznaj no-

wego Hyundaia Elantrę – samochód 
przyszłości dostępny już dziś.   

są dość kuszące. Posiadacze inne-
go Hyundaia już na starcie dostają 
upust w  wysokości dwóch tysięcy 
złotych. Kolejne dwa tysiące raba-
tu klient dostaje za chęć nabycia 
Elantry, a następne dwa tysiące jako 
premię za pozostawienie swojego 
samochodu w rozliczeniu. 

Full service    
A kiedy już kupimy auto, warto za-

dbać o jego serwis. I w tym zakresie 
firma Autokopex Cars ma dla swoich 
klientów ofertę na najwyższym po-
ziomie. Serwis Hyundaia w  Katowi-
cach należy do największych w Pol-
sce. Znajduje się tu 11 stanowisk do 
obsługi mechanicznej, nowoczesne 
stanowisko do badania geometrii 

kół, specjalna ścieżka diagnostycz-
na, lakiernia i blacharnia, a także in-
nowacyjne stanowisko czyszczenia 
i uzupełniania klimatyzacji.

– Geometrię kół badamy w wersji 
3D – mówi Tomasz Gogoła, kierow-
nik serwisu – to skraca czas opera-
cji. Kiedyś głowice zapinało się na 
kołach, auto było unoszone na pod-
nośniku. Dziś głowice nakładamy 
na koła za pomocą magnesów. Wy-
starczy krótki przejazd – pół metra 
do przodu, pół metra do tyłu – i po 
badaniu.

Katowicki serwis Hyundaia, jako 
jeden z  trzech w  kraju, brał udział 
w  programie organizowanym przez 
Hyundai Europe, którego celem było 

polepszenie zadowolenia klientów 
z obsługi. Projekt realizowany był na 
miejscu, a jego efekty zostały przed-
stawione na ogólnopolskiej konfe-
rencji. Ponadto dwóch pracowników 
katowickiego serwisu zakwalifiko-
wało się do ogólnopolskiego finału 
olimpiady serwisowej Hyundaia. To 
wszystko powoduje, że z  pełnym 
zaufaniem można oddać swoje auto 
w ręce fachowców z serwisu Hyun-
daia w Katowicach.   

autokopex Cars Sp. z o.o.
Salon + 48 32 420 6000
Serwis +48 32 420 6007  

E-mail: salon@hyundai.autokopex.pl 
Al. Roździeńskiego 214

40-315 Katowice

Liczba miejsc
Liczba drzwi

Moc
Momen obrotowy

Pojemność skokowa silnika
Rodzaj katalizatora

Liczba cylindrów
Liczba zaworów
Skrzynia biegów

Napęd

Dane Techniczne
5
4
128 KM, 136 KM
155 Nm, 260 Nm, 300 Nm
1582 cm3, 1591 cm3

Katalizator (3-drożny), 
Katalizator (DPF)
4
4
Automatyczna, Manualna
przedni

Ultra wytrzymała stal o podwyższonej sztywności

Serwis
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