Nový

Hyundai i10
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Nie veľký,
ale veľkolepý
Nový Hyundai i10 je automobil, ktorý borí
konvencie vo svojej triede. Je výrazný,
priestranný, pôsobivo vybavený, poskytuje
vynikajúcu úroveň konektivity a radosť z jazdy.
Na veľkoleposť nie je potrebná veľkosť.
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Výrazný nový vzhľad
Známy tvar i10 dostal nový športový vzhľad, ktorým okamžite zaujme. Má nový predný
nárazník s novou kaskádovitou maskou chladiča s dennými svetlami. Dizajn dotvárajú
nové kolesá, kontrastný panel v zadnom nárazníku a reštylizované zadné skupinové svetlá.

Kaskádovitá maska. Expresívny tvar novej kaskádovitej masky chladiča podporuje sebavedomý charakter i10.

Denné svetlá z LED. Nové kruhové denné svetlá z LED
dodávajú prednej časti i10 športový nádych.

Nové kolesá. Športové 14-palcové zliatinové disky
prispievajú k výraznému vzhľadu nového i10.
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Vynikajúce miesto na štart každej cesty
Hyundai i10 poskytuje úroveň konektivity, ktorá prekonáva očakávania v tejto triede. Nový
dotykový monitor s veľkým rozlíšením a s uhlopriečkou 17,8 cm (7“) umožňuje pohodlné
ovládanie navigácie a smartfónu pripojeného cez Apple CarPlay™* alebo cez Android Auto™*.
Na obrázku je nové zhotovenie interiéru v červenej farbe.

* Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou Apple Inc.
Android Auto™ je registrovanou ochrannou známkou Google Inc.
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Váš dokonale prepojený automobil
Vyspelá konektivita je iba jednou z kvalít, ktoré posúvajú i10 na špičku segmentu. Navigačný systém zahŕňa služby
TomTom LIVE Services, ako aj Apple CarPlay™* na pripojenie telefónov iPhone a Android Auto™* na pripojenie
kompatibilných smartfónov s operačným systémom Android. Tak môžete byť po celý čas informovaný a zábavu
máte k dispozícii stlačením gombíka.

Navigácia so službami TomTom LIVE Services. Navigáciu dopĺňajú dopravné informácie v reálnom čase,
upozornenia na stacionárne radary**, správy o počasí a údaje o bodoch záujmu.

Apple CarPlay™* a Android Auto™*. Dotykový monitor s uhlopriečkou 17,8 cm (7“)
vám poskytuje najbezpečnejší spôsob, ako využívať potenciál vášho iPhonu alebo
kompatibilného smartfónu s operačným systémom Android počas jazdy.

* Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou Apple Inc. Android Auto™ je registrovanou ochrannou známkou Google Inc.
** Kde to povoľujú právne predpisy a kde sú údaje k dispozícii.
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Prináša na cesty život
Zdokonalené motory a prevodovky poskytujú dostatok výkonu v kombinácii
s priaznivou spotrebou paliva a s nízkymi emisiami. Na výber máte benzínový trojvalec
s objemom 1,0 litra s výkonom 49 kW (66 k) alebo štvorvalec s objemom 1,25 litra
s výkonom 64 kW (87 k), ako aj verziu motora s objemom 1,0 litra na skvapalnený
ropný plyn (LPG) . Motory sa kombinujú buď s precíznou 5-stupňovou manuálnou
prevodovkou, alebo s komfortne radiacou 4-stupňovou automatickou prevodovkou.
Rýchlostná páka je umiestnená vo zvýšenej polohe na pohodlné ovládanie.

5-stupňová manuálna prevodovka. Presné radenie
zvyšuje pôžitok z jazdy najmä na vidieckych cestách.

4-stupňová automatická prevodovka. Komfortne
radiaca automatická prevodovka znižuje stres v hustej
mestskej premávke.

11

12

Toľko priestoru, koľko potrebujete
Je neuveriteľné, koľko priestoru nájdete v i10. Jeho batožinový priestor patrí k najväčším v triede a v kabíne je miesto pre päť
osôb. S vyhrievaným volantom, automatickou klimatizáciou, vyhrievanými prednými sedadlami a s mnohými praktickými
odkladacími možnosťami je i10 jedným z najlepšie vybavených automobilov vo svojej triede.

Batožinový priestor. Hyundai i10 má jeden z najväčších batožinových priestorov v triede.
Základný objem 252 litrov sa dá sklopením zadných sedadiel zväčšiť až na 1 046 litrov.

Tlačidlo na štartovanie/vypínanie
motora. Ak ste v kabíne s kľúčom smart
key vo vrecku alebo v taške, motor môžete
pohodlne naštartovať stlačením gombíka.

Elektricky ovládané okná vzadu.
Nezvyčajným prvkom v tejto triede sú
elektricky ovládané zadné okná.
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Robí mesto bezpečnejším
Každá jazda, krátka či dlhá, je bezpečnejšia vďaka vyspelým aktívnym bezpečnostným
a asistenčným systémom, ako systém varovania pred čelným nárazom (FCWS), systém na
upozornenie opustenia jazdného pruhu (LDWS), systém monitorovania tlaku v pneumatikách
(TPMS), signál núdzového brzdenia (ESS), asistent pre rozjazd do kopca (HAC), elektronický
stabilizačný systém ESC a tempomat s obmedzovačom rýchlosti.

Systém na upozornenie opustenia jazdného pruhu (LDWS).
Upozorní vás akusticky a vizuálne na neúmyselné opustenie
jazdného pruhu, keď ho zaregistruje multifunkčná kamera.

Systém varovania pred čelným nárazom (FCWS). Upozorní vás,
keď hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim vpredu.
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Koncentrovaná
veľkoleposť
So svojím výrazným vzhľadom a s vynikajúcou
konektivitou nový Hyundai i10 dokazuje,
že dobré veci môžu mať aj malý formát.
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Vy rozhodujete
Skombinujte si farby karosérie, kolesá a farby interiéru a vytvorte si váš ideálny nový Hyundai i10.

Polar White (štandardný lak)

Sleek Silver (metalizovaný lak)

Star Dust (metalizovaný lak)

Phantom Black (perleťový lak)

Aqua Sparkling (metalizovaný lak)

Morning Blue (štandardný lak)

Mandarin Orange (perleťový lak)

Čierno-modrý

Čierno-béžový

Passion Red (perleťový lak)

Cashmere Brown (metalizovaný lak)

Zhotovenia interiéru

Čierno-červený

Čierno-oranžový

Kolesá

14“ kryt oceľového disku
s 5 dvojitými lúčmi
(metalicky sivý)
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14“ zliatinový disk
s 8-lúčovým dizajnom
(metalicky sivý)

15“ zliatinový disk
so 4 dvojitými lúčmi
(metalicky sivý)

Čierno-tmavosivý

TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214
HMOTNOSTI
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75 kg
Celková hmotnosť (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)/[LPG]
PREVODOVKA
Typ
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa smernice ES 80/1268-2004/3
Cyklus
- mestský (ISG)[LPG]
- mimomestský (ISG)[LPG]
- kombinovaný (ISG)[LPG]
CO2 (g/km)
Kombinovaný cyklus
RIADENIE
Typ
NÁPRAVA
Predná
Zadná
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík
OSTATNÉ
Počet náprav/poháňaných

5-dverová, 5-miestna
1.0i MT
933 – 1008
1 420
60
1.0i 12V DOHC
zážihový radový
998
BA 95 B
3
10,5 : 1
48,5/66/5 500
95/3 500
viacbodové vstrekovanie
40

1.0i MT-LPG
989 – 1051
1 470
60
1.0i 12V DOHC-LPG
zážihový radový
998
BA 95 B
3
10,5 : 1
49,3/67/6200
90,2/3 500
viacbodové vstrekovanie
40/[27,2]

252/1046
1.0i AT
952 – 1014
1 440
60
1.0i 12V DOHC
zážihový radový
998
BA 95 B
3
10,5 : 1
48,5/66/5 500
95/3 500
viacbodové vstrekovanie
40

1.2i MT
941 – 1029
1450
60
1.2i 16V DOHC
zážihový radový
1248
BA 95 B
4
10,5 : 1
64/87/6000
120/4000
viacbodové vstrekovanie
40

1.2i AT
961 – 1049
1455
60
1.2i 16V DOHC
zážihový radový
1248
BA 95 B
4
10,5 : 1
64/87/6000
120/4000
viacbodové vstrekovanie
40

5-stupňová manuálna
5 MT
155
14,9

5-stupňová manuálna
5 MT
153
15,2

4-stupňová automatická
4 AT
145
16,8

5-stupňová manuálna
5 MT
171
12,3

4-stupňová automatická
4 AT
163
13,8

6 (5,6)
4
4,7 (4,6)

6,5/[8,3]
4,2/[5,4]
5,1/[6,5]

7,3
4,9
5,8

6,5
4,1
4,9

7,5
5,1
6,0

108 (106)

116 [104]

134

114

139

hrebeňové s posilňovačom
McPherson so stabilizátorom
spriahnutá so skrutnou priečkou
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
175/65R14 , 185/55R15
2/1 - predná

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

1 500 mm

Servisný interval:
1.0i: 20 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr
1.2i: 20 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr
1.0i-LPG: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

2 385 mm
3 665 mm

1 660 mm

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.
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Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045048O

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím
predajcom Hyundai o detailoch.

