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Niet pochybností, že s malým 
automobilom sa v meste dostanete 
ďalej. To však neznamená, 
že by mal obmedzovať váš štýl. 
Vstúpte do Hyundai i10 novej 
generácie. Vyžaruje progresívneho 
ducha a dynamický štýl, ktoré 
sa prejavia, kedykoľvek sa 
posadíte do tohto prekvapujúceho 
mestského automobilu. 

Hyundai i10 novej generácie pokrýva 
všetky oblasti od suverénnej jazdy 
a komplexných bezpečnostných 
prvkov až po presvedčivý komfort. 
Umožňuje relaxovanú, pokojnú 
a pohodlnú jazdu v meste aj 
na dlhých cestách. Je to automobil 
konštruovaný na vychutnávanie 
života.

VZRUŠUJÚCEJŠIA CESTA  
DO MESTSKÉHO ŽIVOTA



VSTAŇTE A CHOĎTE

Ak máte radi sviežu tvár 
a charakteristický športový 
dizajn Hyundai, môžete si užívať 
dynamickú jazdu. So širokým 
rozchodom a s minimálnym 
nakláňaním karosérie sa i10 novej 
generácie svižne prepletá cez 

všetky ulice v meste, skutočne 
však exceluje na voľnej ceste. 
V každej zákrute vám asistujú 
inteligentné technológie 
ako elektronický stabilizačný 
systém ESC.



JASNEJŠÍ, 
VÝRAZNEJŠÍ 
NOVÝ I10

Ste pripravení na nové 
predstavenie? Hyundai i10 
novej generácie rozžiari okolie 
skutočne moderným vzhľadom. 
Výraznejšie, uhladenejšie línie 
a moderný športový postoj 
mu dodávajú vierohodnosť 
na každej ceste.

Bočný profil s dynamickejším 
dizajnom okien, denné svetlá 
s LED a disky kolies z ľahkej 
zliatiny formátu 15 palcov 
pri vyššej verzii vybavenia 
dodávajú i10 novej generácie 
vzrušujúcu príťažlivosť.





OBKLOPENÝ 
SVIEŽIM 
MYSLENÍM

V meste sa zrodilo mnoho nových 
ideí a i10 novej generácie nie 
je výnimkou. Svetlá a vzdušná 
kabína s kvalitnými, starostlivo 
vypracovanými materiálmi vytvára 
scénu pre mnoho mestských 
dobrodružstiev. 

Ergonomické sedadlá, zväčšený 
priestor na nohy a vnútorná 
výška, ako aj batožinový priestor 
s najväčším objemom 252 litrov 
v triede, protirečia predstave 
tradičného mestského automobilu.







A ŽIVOT 
JE ĽAHKÝ

A nesmieme zabudnúť na prvky 
vybavenia high-tech, ktoré 
vás podporujú pri šoférovaní 
a spríjemňujú jazdu. Patria k nim 
praktické držiaky nápojov 

v predných a zadných dverách, 
Bluetooth® a pri vyššej verzii 
vybavenia aj tempomat, vyhrievaný 
volant a predné sedadlá. 



Výber je na tebe
Vyber si kombináciu farieb laku karosérie, kolies a látok v interiéry a vytvor si svoj ideálny nový Hyundai i10.

Morning Glory pastelová

Montano Sky metalická

Sleek Silver

Pure White pastelová

Black Diamont perleťová

Silky Beige metalická

Wine Red perleťová

Star Dust metalická Sweet Orange metalická

Passion Red metalická

Baby Elephant pastelová

15" 8-lúčové disky  
z ľahkej zliatiny (metalická šedá)

14" 8-lúčové disky  
z ľahkej zliatiny (metalická šedá)

14" kryty kolies  
s 5 lúčovým dizajnom (metalická šedá) 
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ROZMERY

Čísla, ktoré zavážia
Tu nájdete dôležité čísla a hodnoty, ktoré definujú Hyundai i10 novej generácie.

KAROSÉRIA 5-dverová, 5-miestna
ROZMERY
Celková dĺžka / šírka / výška (mm) 3 665 / 1 660 / 1 500
Rázvor (mm) 2 385
Rozchod vpredu  /  vzadu (mm) 1 467 / 1 480
Polomer otáčania (m) 4,78
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 149
Batožinový priestor (l) základný / sklopené sedačky - podľa VDA 211 / 214 252/1046
HMOTNOSTI 1.0I MT 1.0I AT 1.2I MT 1.2I AT
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75 kg 933 - 1 008 952 - 1 014 941 - 1 029 961 - 1 049
Celková hmotnosť (kg) 1 420 1 440 1450 1455
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) - - - -
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) - - - -
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 60 60 60 60
MOTOR 1.0I 12V DOHC 1.0I 12V DOHC 1.2I 16V DOHC 1.2I 16V DOHC
Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm3) 998 998 1 248 1 248
Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B
Počet valcov 3 3 4 4
Kompresný pomer 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1
Max.výkon (kW / k / ot / min) 48,5 / 66 / 5 500 48,5 / 66 / 5 500 64 / 87 / 6 000 64 / 87 / 6 000 
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min) 95 / 3 500 95 / 3 500 120 / 4 000 120 / 4 000
Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie viacbodové vstrekovanie viacbodové vstrekovanie viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l) 40 40 40 40
VÝKONY 5 MT 4 AT 5 MT 4 AT
Max. rýchlosť (km/h) 155 145 171 163
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 14,9 16,8 12,3 13,8
SPOTREBA PALIVA (l / 100 km) - podľa smernice ES 80 / 1268-2004 / 3
Cyklus - mestský (ISG) 6 (5,6) 7,5 6,5 8,0
 - mimomestský (ISG) 4 5,0 4,1 5,1
 - kombinovaný (ISG) 4,7 (4,6) 6,0 4,9 6,2
CO2 (g / km): KOMBINOVANý CYKluS 108 (106) 137,0 114,0 142,0
NÁPRAVA: Predná / Zadná McPherson so stabilizátorom / spriahnutá so skrutnou priečkou
BRZDY: Predné / Zadné kotúčové
OSTATNÉ: Počet náprav / poháňaných 2 / 1 - predná
RIADENIE hrebeňové s posilňovačom
PREVODOVKA 5-stupňová manuálna 4-stupňová automatická 5-stupňová manuálna 4-stupňová automatická
PNEuMATIKY 175 / 65R14 , 185 / 55R15

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

Servisný interval:
1.1i: 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr
1.2i: 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

Všetky benzínové motory sú vybavené elektronicky 
riadeným vstrekovaním paliva a trojcestným 
katalyzátorom. Všetky motory spĺňajú emisné 
limity EURO5.

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.



NEW 
THINKING 
NEW 
POSSIBILITIES
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 medzi niekoľkých najväčších 
automobilových výrobcov na svete 
disponujúcich 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 aj celej našej planéte.

Poznámka: Bluetooth a logo Bluetooth sú registrovanými ochrannými známkami 
Bluetooth SIG Inc. Používanie týchto značiek Hyundai Motor Europe alebo partnerskými 
spoločnosťami je upravené licenčnou dohodou. iPod a logo iPod sú registrovanými 
ochrannými známkami Apple Inc. Všetky ostatné značky sú vlastníctvom 
ich konkrétnych majiteľov. 

ROKOV

z ruky bez
obmedzenia
kilometrov

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: 045046H

www.facebook.com/HyundaiSlovensko
www.youtube.com/HyundaiSlovensko


