Hyundai i10

Powyżej
oczekiwań.

To właśnie szczegóły dopełniają całości. Tak jak w przypadku Hyundaia i10. Śmiały
i wyrazisty design oraz najnowocześniejsze technologie sprawiają, że ten miejski
samochód jest nie tylko piękny, ale również potrafi nie mniej od większych modeli.

#HyundaiGoBig
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Stylowy
i dynamiczny.
Opływowe linie i mocne kontrasty – wygląd i10 natychmiast przyciąga wzrok.
Nisko poprowadzona linia dachu oraz szersze nadwozie nadają świeżego
i odważnego charakteru, który wyróżnia model i10 spośród konkurentów w tym
segmencie. Błyszczący czarny grill i nowo zaprojektowane reflektory nadają
bardziej sportowy wygląd. Z profilu można podziwiać czystą formę zwartej
sylwetki, która zapewnia maksymalną przestrzeń wewnątrz pojazdu. Natomiast
elegancko poprowadzone linie okien płynnie łączą się z unikalnym słupkiem
tylnym w kształcie litery X.
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Przestronność
i elegancja.

Wewnątrz zaprojektowanej na nowo, stylowej kabiny znajdziemy atrakcyjne wzory
i tekstury oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Przyciągający wzrok przestrzenny
wzór o strukturze plastra miodu został umieszczony na desce rozdzielczej i panelach drzwi,
nadając wnętrzu nowoczesny design. Owalne otwory wentylacyjne optycznie łączą deskę
rozdzielczą z wykończeniem drzwi, dając poczucie większej przestrzeni.
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Największe możliwości
łączności w swojej klasie.
Hyundai i10 oferuje imponujący zestaw funkcji łączności, które czynią go liderem w swojej klasie.
Wszystkie zaawansowane funkcje technologiczne są zintegrowane z nowym 8-calowym kolorowym
ekranem dotykowym, który umożliwia korzystanie z funkcji smarfona dzięki Apple CarPlay™ i Android
Auto™. Korzystaj z szerokiej gamy funkcji, dzięki którym jazda stanie się wygodniejsza i przyjemniejsza.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.

Bezstresowo ładuj smartfona. Umieszczona w środkowej konsoli, ładowarka indukcyjna umożliwia łatwe ładowanie smartfona
z obsługą Qi bez podłączania kabli. Do dyspozycji są również gniazda USB.
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Idealny samochód
miejski.

Ulice miast często bywają zatłoczone. Zarówno przemykając w gęstwinie ulic i skrzyżowań, jak i parkując
w najmniej dostępnych miejscach, ten niebywale zwrotny samochód czuje się jak ryba w wodzie.
i10 mierzy zaledwie 3,67 metra długości i 1,68 metra szerokości, lecz jego zwarte nadwozie kryje
zadziwiająco przestronne wnętrze. Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić zakupy, czy spakować bagaże
na weekendowy wypad, i10 oferuje mnóstwo przestrzeni ładunkowej i elastyczność, dzięki której możesz
żyć pełnią życia.
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Cztery czy pięć miejsc?
Twój wybór.

Ten kompaktowy mistrz przestronności oferuje więcej miejsca dla pasażerów niż można oczekiwać od
samochodu tej wielkości, dzięki czemu zmieści się w nim wszystko, czego potrzebujesz. Hyundai i10 jest
dostępny w wersji cztero- lub pięciomiejscowej. Dzięki większemu niż w poprzedniku rozstawowi osi i10
oferuje więcej miejsca dla pasażerów z przodu i z tyłu.
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Wygoda w każdym calu.

Mnóstwo schowków

Uniwersalna przestrzeń ładunkowa

Kamera cofania

Od otwartej półki nad schowkiem po większe kieszenie w drzwiach –
w i10 nie brakuje miejsca na przewożenie różnego rodzaju drobiazgów.

Jeden z najpojemniejszych w segmencie bagażnik o pojemności 252 litrów można
jeszcze powiększyć. Dwustopniowa półka bagażnika pozwala w dolnym położeniu
uzyskać maksymalną pojemność kufra, zaś w górnym położeniu płaską przestrzeń
ładunkową po złożeniu tylnych siedzeń. Ich oparcia składa się jednym ruchem,
uzyskując imponujące 1050 litrów przestrzeni ładunkowej.

Cofanie bez stresu. Po wrzuceniu wstecznego biegu na ekranie dokładnie zobaczysz wszystko,
co znajduje się za pojazdem.
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Radość z jazdy.

W zależności od preferencji możesz wybrać jeden z dwóch silników benzynowych
z wielopunktowym wtryskiem paliwa: 3-cylindrowy silnik o pojemności 1.0 litra o mocy
67 KM i momencie obrotowym 96 Nm oraz 4-cylindrowy silnik o pojemności 1.2 litra
o mocy 84 KM i momencie obrotowym 118 Nm. Do każdego z silników można wybrać
jedną z dwóch skrzyń biegów: manualną lub zautomatyzowaną.
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Technologia
dla bezpieczeństwa.

Hyundai i10 jest wyposażony w nowoczesny zaawansowany system wspomagania
kierowcy, Hyundai SmartSense, dzięki czemu przoduje w swoim segmencie
i gwarantuje jeszcze więcej bezpieczeństwa i spokoju ducha.
Do wyposażenia standardowego należy również system E-call. Jest to funkcja
automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku i wyzwolenia poduszek
bezpieczeństwa. Można również nacisnąć przycisk SOS, aby wezwać pomoc
w sytuacjach awaryjnych przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
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Skrzynie biegów.

Manualna skrzynia biegów

Zautomatyzowana skrzynia biegów

Płynna, 5-biegowa manualna skrzynia biegów została stworzona do szybkiej i precyzyjnej
zmiany biegów.

Zautomatyzowana skrzynia biegów o pięciu przełożeniach (AMT) dzięki obniżonej masie
i mniejszemu tarciu łączy łatwą i relaksującą jazdę typową dla automatycznej skrzyni
biegów ze sprawnością skrzyni manualnej.

22

System utrzymywania pasa ruchu (LKA)
System LKA obserwuje linie boczne na drodze za pomocą przedniej kamery
wielofunkcyjnej. W przypadku niezamierzonego opuszczenia pasa, ostrzega
kierowcę, a w razie potrzeby dokonuje korekty toru jazdy, aby zapobiec
wypadkowi.

Asystent świateł drogowych (HBA)
Mniej stresu i maksymalna widoczność. Asystent świateł drogowych
wykrywa samochody nadjeżdżające z przeciwkai w razie potrzeby zmienia
światła drogowe na mijania.

Monitorowanie poziomu uwagi kierowcy (DAW)
Po zidentyfikowaniu wzorca zmęczenia lub nieuwagi system zwraca uwagę
kierowcy za pomocą sygnału ostrzegawczego i komunikatu na wyświetlaczu,
sugerując przerwę.

System unikania zderzenia czołowego (FCA)
Obserwujący drogę za pomocą kamery wielofunkcyjnej system FCA
automatycznie hamuje po wykryciu nagłego hamowania pojazdu jadącego
z przodu. Wykrywani są również piesi.

Powiadomienie o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
Ta inteligentna funkcja podczas jazdy po mieście powiadamia kierowcę,
gdy pojazd z przodu rusza, na przykład na światłach lub w korku.

Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Samochód utrzymuje stałą prędkość zaprogramowaną przez kierowcę,
który nie musi korzystać z pedału gazu.
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Stwórz wymarzoną kombinację.

Koła

Dzięki 10 kolorom lakieru, które można łączyć z dachem w kolorze czarnym lub czerwonym (co daje aż 21 kombinacji kolorystycznych) każdy łatwo dostosuje samochód do swoich upodobań.

Polar White (PSW)

Sleek Silver (RYS)

Star Dust (V3G)**

Phantom Black (X5B)

Felgi aluminiowe 16”

Felgi aluminiowe 15”

Kolory dachu
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Slate Blue (UB2)

Champion Blue (U2U)*

Tomato Red (TTR)

Dragon Red (WR7)

Aqua Turquoise (U3H)

Brass (R3W)

* niedostępny od produkcji marcowej
** niedostępny od produkcji kwietniowej

Dach w kolorze lakieru
(bez dopłaty)

Dach w kolorze Phantom Black
(opcja dodatkowa dostępna z kolorami:
Polar White, Sleek Silver, Slate Blue, Champion Blue,
Aqua Turquoise, Tomato Red, Dragon Red, Brass)

Dach w kolorze Tomato Red
(opcja dodatkowa dostępna z kolorami:
Polar White, Star Dust, Phantom Black)
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Znajdź swojego faworyta.
Wybierz jedną z czterech różnych kombinacji kolorystycznych, aby stworzyć swoje idealne wnętrze.

Dane techniczne
SILNIK
Pojemność skokowa (cm3)
Norma emisji spalin

1.0 MPI MT

1.0 MPI AMT

1.2 MPI MT

998

998

1197

1.2 MPI AMT
1197

EURO 6d-Temp

EURO 6d-Temp

EURO 6d-Temp

EURO 6d-Temp

Liczba cylindrów

3

3

4

4

Skrzynia biegów

5MT

5AMT

5MT

5AMT

Rodzaj napędu

2WD

2WD

2WD

2WD

Moc maksymalna (KM przy obr./min)

67 / 5500

67 / 5500

84 / 6000

84 / 6000

Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min)

96 / 3750

96 / 3750

118 / 4200

118 / 4200

OSIĄGI*

Obsidian Black (dla wersji Access)

Prędkość maksymalna (km/h)

156

156

171

171

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

14,6 (15,0)

17,3

12,6

15,8

4,9-5,5 (5,5)

5,2-5,4

5,1-5,8

5,4-6,1

114-126 (111-125)

119-134

117-132

122-138

ZUŻYCIE PALIWA (L/100 KM) (WLTP)*
Średnio we wszystkich fazach

EMISJA CO2 (g/km)*
Średnio we wszystkich fazach

MASY*
Minimalna masa własna (kg)
Maksymalna masa całkowita (kg)

959 (955)

957

969

968

1340 (1410)

1410

1430

1430

WYMIARY
Liczba miejsc siedzących

4/5

Długość / szerokość bez lusterek / wysokość (mm)

Obsidian Black z białymi paskami (dla wersji Comfort)

3670 / 1680 / 1480

Rozstaw osi

2385

Pojemność bagażnika VDA (I) (do okien / max)

252 / 1050

Pojemność zbiornika paliwa (l)
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KOŁA I ZAWIESZENIE
Rozmiar kół

5,5J X 14” (ST); 6,0J X 15” (AL); 6,5J X 16” (AL)

Rozmiar opon

175/65R14; 185/55R15; 195/45R16

Zawieszenie kół przednich

niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe

Zawieszenie kół tylnych

belka skrętna
Jednostka: mm

* Dane podane w nawiasach dotyczą wersji 4 osobowej.

Brass Metal (dla wersji Premium)

Wysokość
całkowita

1480

Shale Grey (dla wersji Premium)
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Szerokość całkowita
Rozstaw kół

1680
1467

Długość całkowita
Rozstaw osi

3670
2425

Rozstaw kół

1478
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Pieczątka dealera:

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wzory kolorów wnętrz i nadwozia przedstawione w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych z powodu ograniczeń technologii druku. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Informacje znajdujące się w niniejszym katalogu nie stanowią i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu zawartej między
konsumentem a Autoryzowanym Dealerem Hyundai. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Samochody Hyundaia objęte są 5-letnią
Gwarancją Bez Limitu Kilometrów. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji.
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Hyundai Motor Poland sp. z o.o.
www.hyundai.pl
Copyright © 2020 Hyundai Motor Poland
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PL 2021.12.20

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych
w warunkach zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008.
Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ:
technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym
autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.

