Nový

Hyundai i20 Active

Priestor na život.
Navrhnutý pre akciu.
Nový Hyundai i20 Active
Život je dobrodružstvo. A život je taký radostný,
aký si ho urobíte. Nový Hyundai i20 Active je kompaktný
crossover, ktorý obohacuje život a neskrýva svoj charakter.
Jeho atraktívny vzhľad vytvárajú zvýšená svetlá výška vozidla
a robustné prvky dizajnu, ako športová šesťuholníková
maska chladiča, strieborné nájazdové štíty v prednom
a zadnom nárazníku, reflektory do hmly
a pôsobivé nové 17–palcové zliatinové disky kolies.
Hyundai i20 Active vám otvára svet nových možností.
Tak na čo čakáte?
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Zvyšuje skóre
Príťažlivosť modelu i20 Active siaha za jeho dizajn. Vďaka novému, turbodúchadlom preplňovanému
benzínovému motoru 1.0 T-GDi poskytuje taký výkon, aký sľubuje jeho svieži vzhľad. Tento extrémne
ľahký a kompaktný pohonný agregát dokáže vyťažiť viac energie z každej kvapky paliva.

Koncentrovaný výkon. Motor 1.0 T-GDi s výkonom 74 kW (100 k)
je optimalizovaný na čo najnižšiu spotrebu paliva, verzia s výkonom
zvýšeným na 88 kW (120 k) je vyladená s dôrazom na pôžitok z jazdy.

Zliatinové disky. Špeciálny dizajn 17–palcových zliatinových diskov
dodáva pocit dravosti.

Dynamické reflektory. Účinné bifunkčné projekčné reflektory obsahujú
elegantné obrysové a denné svetlá z LED.

Predný a zadný nárazník. Robustný výzor i20 Active dotvára aj
nárazník s ochranným oplastovaním na prednej a zadnej strane vozidla.
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Fit pre aktívny život
Výrazný charakter i20 Active dopĺňa ergonomicky navrhnutá kabína, v ktorej sú použité
plastové materiály s mäkkým povrchom soft-touch, a poťahy sedadiel sú z kvalitnej látky.
Kovové pedále dodávajú interiéru športový akcent, zvýšená poloha sedadla v kabíne spolu
so zväčšenou svetlou výškou vozidla zlepšuje výhľad vodiča. Kabínu si môžete personalizovať
dizajnovými kompletmi obsahujúcimi prvky vo farbe Tangerine Orange.
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Pripravený na akciu
Pôžitok z jazdy vám zvyšuje navigačný systém, ktorý poskytuje širokú škálu informácií vďaka službám
TomTom® LIVE. Moderný audiosystém je vybavený integrovanou pamäťou 1 GB na záznam hudby
a modulom Bluetooth na pripojenie mobilného telefónu. Tak máte vždy k dispozícii informácie, zábavu
a spojenie. Ďalšie prvky ako vyhrievané predné sedadlá vám spríjemnia jazdu v zime a cúvacia kamera
vás zbaví stresu zo zaparkovania.

Služby TomTom® LIVE. Bezplatné služby TomTom® LIVE na 7 rokov
poskytujú presné informácie o premávke, stacionárnych radaroch*,
o počasí a o iných cieľoch, ktoré sa zobrazujú na farebnom dotykovom
monitore TFT LCD s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov). Konektivitu
zabezpečuje modul Bluetooth, ako aj vstupy AUX a USB.

Vyhrievaný volant a vyhrievané predné sedadlá. Nič nie je
príjemnejšie v chladnom zimnom ráne ako vyhrievané sedadlá
a vyhrievaný volant.

Systém na upozornenie opustenia jazdného pruhu (LDWS) akusticky
upozorní vodiča, ak má vozidlo tendenciu opustiť jazdný pruh bez
zapnutých smerových svetiel na príslušnej strane.

Cúvacia kamera. Uľahčuje cúvanie v tesnom priestore. Obraz kamery
sa zobrazuje na monitore navigačného systému alebo na displeji
vo vnútornom spätnom zrkadle.

* Kde to povoľujú právne predpisy / Ochranná známka Bluetooth® je vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. / Ochranná známka TomTom® je vlastníctvom TomTom N. V.
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Priestor na dobrodružstvá
Hyundai i20 Active je perfektný crossover pre každého, kto chce mať viac zo života. Má kvalitne
vypracovanú a zvlášť priestrannú kabínu, ktorá sa dá sklopením deleného operadla zadného sedadla
prestaviť na prepravu všetkého, čo život prináša. Alebo v nej môže pohodlne cestovať päť osôb.
A je jedno, či jazdíte v mestskej džungli alebo na voľnej ceste, prvky ako veľké reflektory do hmly
a asistent pre rozjazd do kopca vám uľahčujú dosiahnuť svoj cieľ.

Strešné lišty. Elegantné pozdĺžne lišty strešného nosiča uľahčujú
prepravu všetkého, čo potrebujete na aktívny život. Perfektne
sa hodia na prepravu športových potrieb ako lyže, horský bicykel
alebo kajak.

Variabilná prepravná kapacita. Batožinový priestor má veľkorysý
základný objem 326 litrov pod vysúvacím krytom. Sklopením operadla
zadného sedadla sa dá zväčšiť až na 1 042 litrov (norma VDA).

Predné reflektory do hmly. Zvýrazňujú heroický charakter i20 Active
a osvetľujú cestu k vášmu ďalšiemu dobrodružstvu.

Asistent pre rozjazd do kopca (HAC). Zabraňuje pohybu vozidla
dozadu pri rozjazde do strmého svahu.

11

Veľký výber. Vy rozhodujete
Každý z nás je iný a má vlastné preferencie a priority. Hyundai i20 Active je k dispozícii v širokej palete farieb karosérie, ktoré umocňujú jeho dobrodružného
ducha. Na výber sú štyri farebné varianty interiéru a jedinečná kombinácia s kontrastnými prvkami vo farbe Tangerine Orange. Ďalší individuálny charakter môžete
svojmu vozidlu dodať prvkami vybavenia na želanie a originálnym príslušenstvom.
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Polar White pastelová

Sleek Silver metalická

Star Dust metalická

Phantom Black perleťová

Aqua Sparkling metalická

Morning Blue metalická

Mandarin Orange perleťová

Tangerine Orange metalická

Iced Coffee metalická

Red Passion perleťová

Interiér

Farebná úprava Comfort Grey

Farebná úprava Elegant Beige

Farebná úprava Grayish Blue

Farebná úprava Cappuccino

Komplet Colour Pack dodáva interiéru oranžové akcenty*

Disky

17–palcové zliatinové disky

16–palcové zliatinové disky

15–palcové oceľové disky

1 529 mm

Rozmery

2 570 mm
4 065 mm

1760 mm

*Colour pack je k dispozícii iba s farebnou variantou Tangerine Orange.
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TECHNICKÉ ÚDAJE - Hyundai i20 Active
KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm)
Rozchod vzadu (mm)
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozka (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky
- podľa VDA 211/214
MOTOR
1.0 T-GDi
Typ
zážihový radový
998
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
BA 95 B
Počet valcov
3
Kompresný pomer
10:1
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
74/100/4 500
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
172/1 500 - 4 000
Príprava zmesi
priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)
50
PREVODOVKA & POHON
Typ
5–stupňová manuálna
Počet náprav/poháňaných
2/1 - predná
VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
176
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
10,9
SPOTREBA PALIVA (l/100 km)/CO 2 (g/km) - PODĽA SMERNICE ES 715/2007-692/2008
Cyklus
- mestský
5,9/136
- mimomestský
4,1/94
- kombinovaný
4,8/110
HMOTNOSTI
Prevádzková hmotnosť (kg) = pohotovostná + 75 kg
1 085 – 1 181
Maximálna hmotnosť (kg)
1 610
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
1 000
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
70
RIADENIE
Typ
ZAVESENIE
Predných kolies
Zadných kolies
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

5–dverová
4 065
1 760
1 529
2 570
1 517
1 519
5,1
160
326 (301 s rezervou)/1 042 (1 017 s rezervou)
1.0 T-GDi
zážihový radový
998
BA 95 B
3
10:1
88/120/6 000
172/1 500 - 4 000
priame vstrekovanie
50

1.4 DOHC CVVT 16V
zážihový radový
1 396
BA 95 B
4
10,5:1
74/100/6 000
134,4/3 500
viacbodové vstrekovanie
50

1.4 CRDi DOHC 16V
vznetový radový
1 396
NM
4
16:1
66/90/4 000
240/1 500 – 2 500
Common Rail System
50

6–stupňová manuálna
2/1 - predná

6–stupňová manuálna
2/1 - predná

4-stupňová automatická
2/1 - predná

6–stupňová manuálna
2/1 - predná

183
10,4

178
11,9

162
13,6

170
12,3

6,2/143
4,5/104
5,1/119

7,4/172
4,7/110
5,7/133

9,0/209
5,4/126
6,7/157

5,3/140
3,8/100
4,3/115

1 090 – 1 235
1 650
1 100
450
70

1 050 – 1 195
1 620
1 000
450
70

1 075 – 1 220
1 640
800
450
70

1 175 – 1 295
1 700
1 100
450
70

hrebeňové s posilňovačom riadenia
nezávislé McPherson so stabilizátorom
spriahnutá so skrutnou priečkou
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie.
Servisný interval: benzínové motorizácie 1,4i - 20 000 km alebo 12 mesiacov/1,0 T-GDi - 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr,
dieselové motorizácie - 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr.
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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Neustále s vami
Keď si odveziete váš nový Hyundai i20 Active z predajne, je to začiatok dlhého a šťastného vzťahu.
Pripravili sme množstvo programov, ktoré vám ho spríjemnia.
Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu
najazdených kilometrov
Najlepším dôkazom dôvery v kvalitu našich
produktov je 5–ročná záruka na nový automobil.
Môžete vychutnať 5 rokov bezstarostného
jazdenia, 5 rokov cestnej asistenčnej služby
a 5 rokov zvýhodnených ročných prehliadok
technického stavu vozidla, aby ste jazdili úplne
bez starostí. A to všetko bez akéhokoľvek
obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Financovanie

Záruka 12 rokov na karosériu

Originálne náhradné diely Hyundai

Navyše k našej 5–ročnej záruke poskytujeme
aj 12–ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie
zvnútra.

Naše originálne náhradné diely sú vyrobené
podľa rovnakých štandardov ako originálne
diely montované vo výrobe a vzťahuje
sa na ne rozsiahla záruka.

Originálne príslušenstvo Hyundai
Nič sa nehodí lepšie ako originálne príslušenstvo
Hyundai. Je navrhnuté a skonštruované tak,
aby zlepšovalo vzhľad a zvyšovalo úžitkovú
hodnotu vášho Hyundai i20 Active, a spĺňa prísne
kvalitatívne štandardy produktov Hyundai.

Hyundai vám môže pomôcť financovať kúpu
nového automobilu Hyundai v období do 5 rokov.
Naše plány financovania sú veľmi flexibilné - stačí,
keď sa spýtate vášho predajcu na podrobnejšie
informácie a vyberiete si plán, ktorý vám najlepšie
vyhovuje.

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov
R O KOV
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Hyundai Motor Czech, s.r.o.

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov

Očakávania ľudí v oblasti individuálnej mobility sú vyššie ako iba pohodlný spôsob dopravy. Tradičné chápanie automobilu je už prežitkom.
Automobil reprezentuje individuálny životný štýl majiteľa a stáva sa integrálnou súčasťou jeho života. Dnes sa v automobilovom priemysle
odohrávajú dramatické zmeny. Hyundai Motor Company sa vďaka rýchlemu rastu zaradila k niekoľkým najväčším automobilovým výrobcom
na svete disponujúcim najmodernejšími výrobnými kapacitami a vynikajúcou kvalitou produktov. Dosiahli sme bod, keď potrebujeme kvalitatívny
prístup, aby sme našim zákazníkom mohli priniesť nové idey a relevantné riešenia. Predstavuje to pre nás príležitosť postúpiť dopredu
a náš nový slogan vyjadruje vôľu uskutočniť tento veľký krok. Pod novým sloganom, podporeným novým myslením, naša spoločnosť prijíma
výzvu poskytnúť nové možnosti ľudstvu a celej našej planéte.

RO KOV

organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17 / A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045047Z

Facebook.com/HyundaiSlovensko
Youtube.com/HyundaiSlovensko

