


 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



První opravdu luxusní Hyundai je tady
The first truly luxury Hyundai is here
Hyundai představil nový sedan Genesis G90, který bude stát na 
vrcholu produktové řady luxusních 
vozů značky Genesis. G90 (v Koreji 
ponese označení EQ900) vstoupí do 
nejvyššího segmentu trhu luxusních vozů 
s nejlepšími technickými inovacemi na světě 
a nejvyšší úrovní kultivovanosti, komfortu a 
dynamických jízdních vlastností.

Hyundai has unveiled the new Genesis G90 large luxury sedan, 
the model that will top the new 

Genesis brand’s luxury car line-up. The 
G90 (called EQ900 in Korea) will compete 

at the top of the luxury car market with 
world-best technological innovations and 

the highest levels of re�nement, convenience 
and dynamic performance.

G90 nabízí nejvyšší úroveň luxusu ve své 
třídě, díky rozsáhlému zaměření na oblast 
odhlučnění a tlumení vibrací během 
celého intenzivního čtyřletého vývojového 
programu, na němž spolupracoval tým 800 lidí. Každý detail interiéru 
byl zpracován se zaměřením na člověka.

Na základě vyspělých ergonomických analýz byly rozmístěny ovládací 
prvky pro řidiče a komfortní a zábavní systémy pro cestující, zatímco 
materiály jsou dodávány nejkvalitnějšími řemeslníky z celého světa.

Vývojové týmy podrobily G90 náročným testům při sportovní jízdě na 
závodním okruhu Nürburgring v Německu a na americkém 
testovacím polygonu Mojave. Navzdory sportovnímu charakteru 
vozu s pohotovými reakcemi zůstává interiér tichý s libovolným ze tří 
nabízených zážehových motorů: V6 3,3 litru T-GDI, V6 3,8 litru GDI 
nebo V8 5,0 litru GDI.

G90 bude po představení v Koreji uveden i na další trhy, včetně USA, 
Číny, Ruska a zemí Středního východu. Během následujících pěti let 
bude představeno dalších pět modelů značky Genesis.

Bene�tting from an intensive four-year 
development program by an 800-strong 

team, the G90 has best-in-class re�nement 
thanks to extensive work on the car’s NVH charac-

teristics. Every detail of the interior has been crafted to continue the 
car’s human focus.

Advanced ergonomics analysis dictates the positioning of driver 
controls and the passenger comfort and entertainment features, 
while materials are sourced from the �nest artisans around the world.

Development teams carrying out rigorous performance testing of the 
G90 at the Nürburgring circuit in Germany and the Mojave test center 
in the U.S. Despite the car’s sporty and responsive characteristics, the 
interior environment remains re�ned with all of the three available 
gasoline powertrains: V6 3.3-liter T-GDI, V6 3.8-liter GDI or V8 5.0-liter 
GDI.
 
The newly introduced G90 in Korea will be rolling out to other 
markets, including United States, China, Russia and countries in the 
Middle East. A further �ve Genesis models will be launched over the 
next �ve years.
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