
H350 VIP/PREMIUM

ТОВ «Хюндай Мотор Україна»
Hyundai Truck&Bus 
https://truck.hyundai.com.ua/
Авторське право © 2020 Hyundai MotorCompany. 
Всі права захищено

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai 
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.



Елегантний та розкішний Hyundai H350 створено, щоб забезпечити максимальній комфорт під час 
тривалих бізнес-подорожей або короткочасних поїздок по місту. Натхненний філософією дизайну, 
орієнтованого на людину, та побудований з урахуванням найвищих стандартів якості,
H350 - це найкраще мобільне рішення для тих, хто не звик марно витрачати дорогоцінний час. Тому 
вже зараз ви можете обрати одну із вдосконалених версій автомобіля – Premium або VIP, які при-
значені для бізнес-перевезень із максимальним комфортом.

H350 VIP
У версії VIP салон автобуса оздоблено преміальною еко-шкірою та алькантарою у заспокійливій 
молочно-кремовій кольоровій гамі, що сприяє  концетрації уваги та, в той же час, створює затишну 
атмосферу. Пасажирські крісла з функцією підтримки ніг та підлокітниками, а також встановлений 
посеред салону багатофункціональний столик якнайкраще підійдуть для забезпечення робочої 
обстановки під час поїздки.

Пасажирські крісла. Створені для забезпечення найвищого комфорту під час 
подорожей, пасажирські крісла версії VIP оздоблені преміальною еко-шкірою та 
алькантарою, мають функцію підтримки ніг, зручні підлокітники, регульовані 
підголівники та ремені безпеки.

Столик. Багатофункціональний столик із чотирма підсклянниками ергономічно 
розміщений у салоні та може бути використаний під час перемовин. Розміщені 
над столиком клавіші дозволяють дистанційно опускати/підіймати TV-панель, 
вмикати салонне освітлення та користуватися зв’язком із водієм (функція 
Intercom).

Сенсорний дисплей управління мультимедійною системою. Завдяки 
вбудованому поряд із багатофункціональним столиком сенсорному дисплею 
можна керувати усіма функціями мультимедійного комплексу Alpine з місця 
пасажира.  Задля забезпечення високоякісного звучання контенту в салоні 
встановлена акустична система Kenwood.

LED освітлення пасажирського салону. Стельовий плафон загального 
освітлення із LED-лампами та контурне підсвічування стелі забезпечу-
ють яскраве освітлення салону.

Салонна перегородка із 40” LED-монітором. Встановлена між кабіною водія та салоном перегородка із вмонтованим у неї 40” LED монітором дозволяє отримати  конфіденційний простір в салоні для роботи/відпочинку пасажирів.  Яскравий та 
чіткий 40-дюймовий LED-монітор можна використовувати для презентацій або демонстрації розважального мультимедійного контенту.
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H350 Premium
При потребі з комфортом перевезти нечисельну делегацію (до 8 чоловік) використовується Hyundai 
H350 Premium. У версії Premium салон H350 обладнано 8 комфортабельними кріслами для пасажи-
рів із підлокітниками, регульованими підголівниками та ременями безпеки. Кожне крісло оздобле-
не преміальною еко-шкірою та алькантарою. 

Під час поїздки пасажири можуть розважитися за допомогою встановленої в салоні автомобіля 
мультимедійної системи Alpine, а вбудовану у стельовий подіум TV-панель із діагоналлю 32” можна 
використовувати для демонстрації презентаційних відеоматеріалів.

Стельовий подіум із TV-панеллю.  Салон та кабіну водія розділяє стельовий 
подіум, на якому встановлено TV-панель із діагоналлю 32”. Управління 
TV-панеллю відбувається із кабіни водія.

Система кондиціонування та обігріву салону. Завдяки потужній автоматичній 
системі кондиціонування у салоні H350 Premium завжди можна створити 
комфортну прохолоду, а у холодну пору року – зігріти салон за допомогою 
обігрівача сухого типу.

Електрична сходинка.  Автомобіль обладнано автоматичною висувною 
сходинкою із електроприводом, яка дозволяє спростити посадку та висадку 
пасажирів через середні двері. 

Сенсорний контроль закриття дверей.  Функція сенсорного контролю 
закриття дверей призначена для безпеки пасажирів при висадці або 
посадці: якщо при закритті дверей сенсор визначить перешкоду (сумка 
або валіза), двері автоматично відкриються і зачиняться після усунення 
перешкоди.

Комфортабельний салон. У салоні H350 версії Premium із комфортом розмістяться 8 чоловік. Ергономічні крісла із можливістю регулювання кута нахилу спинок та двома підлокітниками дозволять зручно влаштуватися під час поїздок. Продумана форма підголівни-
ків крісел не тільки виконує захисну функцію, але й дозволяє зняти напруження з шиї – а це особливо важливо під час довгих подорожей.
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Premium VIP

Місць

З підлокітниками та ременями безпеки
З функцією підтримки ніг, підлокітниками 

та ременями безпеки

Стельовий подіум між пасажирським 
салоном та кабіною

Механічна перегородка між пасажирським 
салоном та кабіною

Столик для перемовин з чотирма 
підсклянниками 

TV панель 32 дюйми TV панель 40 дюймів

Мультимедійний комплекс Alpine Мультимедійний комплекс Kenwood + Alpine 

Сенсорний дисплей управління 
мультимедійною системою з місця 

пасажира в салоні 

Пасажирські крісла

Освітлення

Оздоблення інтер'єру

Мультимедійне та 
електрообладнання 

салону

Контурна підсвітка стелі

Подушка безпеки для водія та пасажира

Комплект килимків

Тонування скла

Рульове колесо і ручка КПП перетягнуті натуральною шкірою

7 + 1 біля водія + 1 місце водія

Регульовані підголівники

LED освітлення пасажирського салону

Перетяжка всіх сидінь салону автомобіля преміум ЕКО-шкірою та алькантарою

Інвентор напруги 12-220В + розетка 220В

Зв’язок з водієм із салону (функція Intercom)

Premium VIP

Передні протитуманні фари

Центральний замок та імобілайзер

Кондиціонер в салоні

Кондиціонер та корпус одного кольору

Система динамічного контролю (VDC)

Функція сенсорного контролю закриття дверей

Функція аварійного відкриття дверей зовні та всередині автобуса

Камери заднього виду з LCD монітором в салонному дзеркалі

Круіз-контроль з контролем полоси

Легкосплавні диски R16

Додатковий акумулятор для електрообладнання салону

Обігрівач салону сухого типу

Додатковий стоп сигнал

Задні ПТФ

Передпусковий підігрівача двигуна та салону

Електрорегулювання та підігрів дзеркал

Електропривод бокової двері з автоматичною висувною сходинкою

Головне освітлення прожекторного типу

Люк покрівлі

Денні ходові вогні

Premium / VIP

Висота інтер’єру

Висота пройми бічних дверей 

Задній звис

Кількість сидінь (включаючи сидіння водія) 

Загальна довжина

Ширина пройми задніх дверей 

Висота пройми задніх дверей 

Довжина заднього вантажного відсіку

Відстань між рядами сидінь 

Довжина інтер’єру

Ширина інтер’єру

Передній звис

Загальна ширина з дзеркалами

Загальна ширина без дзеркал 

Загальна висота 

Загальна висота (з кондиціонером)

Колісна база

Колія передніх коліс

Колія задніх коліс

Ширина пройми бічних дверей 

Навантажувальна висота 

Ширина проходу (з підлокітником)

1928

1810

1535

8 + 1

6195

1550

1810

540

750

3738

1798

990

2436

2038

2665

2856

3670

1712

1718

804

680

320

Premium / VIP

Двигун

2.5L CRDi 170

Потужність,
к.с.

Передавальні
числа

заднього мосту

Витрата палива
л/100 км

(міськ./траса/комб.)

CO2
(г/км)

3,917 : 1 11,1 / 7,9 / 9,1 229

Габарити

Комплектація Додаткове обладнання та опцїїСпецифікація

Витрата палива і викиди CO2
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