Hyundai i20
Hyundai i20 Active

Myslím,
preto i20.
Sú chvíle v živote, keď je najlepšie byť spontánnym: odbočiť doľava namiesto doprava a vydať
sa na novú cestu. Ale keď ide o voľbu auta, tam treba zvážiť viac vecí. Nový Hyundai i20
prichádza so všetkým, čo si môžete želať v novom automobile – od expresívneho dizajnu
a najmodernejších bezpečnostných prvkov po dokonalú konektivitu a zvlášť priestranný interiér. Preto ak uvažujete o kúpe nového automobilu, zvážte dvakrát perfektný komplet: plne
vybavený nový Hyundai i20.
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Pripravený vyvolať
rozruch.
So svojou nápadnou strechou, lakovanou v kontrastnej farbe, a sviežim dizajnom nový
Hyundai i20 naozaj vystupuje z radu. Expresívny exteriér má teraz výrazne modelované
nárazníky a charakteristickú kaskádovitú masku Hyundai, ktorú lemujú pretiahnuté reflektory
s jedinečnou grafikou denných LED svetiel. Športové reflektory do hmly a nové disky z ľahkej
zliatiny formátu 16 palcov dotvárajú dynamický vzhľad a dodávajú vozidlu atletický nádych.
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Zrýchli
váš tep.
So svojím modifikovaným dizajnom nový i20 vyniká sviežim, moderným vzhľadom. Panoramatické
strešné okno vám privádza slnko do kabíny a rozširuje výhľad. Nápadné zadné stĺpiky karosérie,
zakryté efektnými čiernymi obkladmi, a zadný spojler zvýrazňujú osobitý štýl i20. A nové, výrazné
zadné LED svetlá kombinujú výbornú viditeľnosť s unikátnou svetelnou grafikou pre sebavedomý
vzhľad.
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Premyslený do najmenších detailov.
Nový i20 sa prezentuje vycibrenými detailmi, vyžarujúcimi zmyselnú športovosť najnovších výrazových prostriedkov dizajnu Hyundai.

Nová kaskádovitá maska chladiča a grafika denných LED svetiel
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Nové zadné LED svetlá a svetlá do hmly

Predné svetlomety s dennými LED svetlami
Zadné LED svetlá

Strecha lakovaná v kontrastnej farbe
Lesklé čierne zadné stĺpiky karosérie

Nové zliatinové disky kolies
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Robí váš
smartfón inteligentnejším.
Nový i20 vám poskytuje optimálnu konektivitu, akú očakávate od inteligentného automobilu. Dotykový displej
s uhlopriečkou 17,8 cm (7 ) je ideálne umiestnený v dosahu vodiča, podporuje Apple CarPlay™ a Android Auto™,
takže si môžete pripojiť svoj smartfón a ovládať hudbu, telefón a aplikácie na veľkom displeji. Vstupy AUX-in
a USB v blízkosti umožňujú pripojiť smartfón káblom a pohodlne ho nabíjať.

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná značka Apple Inc. Táto funkcia nemusí byť sprístupnená spoločnosťou Apple vo všetkých krajinách.
Android Auto™ je registrovaná ochranná značka Google Inc. Táto funkcia nemusí byť sprístupnená spoločnosťou Google vo všetkých krajinách.

Pohodlne umiestnené vstupy AUX-in a USB
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Dotykový displej 17,8 cm (7 ) s Apple CarPlay™ a Android Auto™
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Nový i20 prináša Hyundai SmartSense, náš komplex najmodernejších asistenčných systémov pre väčšiu bezpečnosť
a komfort. Od automatického brzdenia na predchádzanie kolízii cez pomoc pri udržiavaní vozidla v jazdnom pruhu po
automatické prepínanie medzi diaľkovými a tlmenými svetlami pre optimálne osvetlenie cesty je nový i20 konštruovaný
tak, aby chránil vás a vašich pasažierov.

Doprajte si viac bezpečnosti a menej stresu pri jazde. Forward Collision-Avoidance Assist automaticky brzdí, keď zaregistruje náhle brzdenie automobilu idúceho vpredu.
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Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA) Forward Collision-Avoidance Assist monitoruje premávku pred vozidlom
pomocou multifunkčnej kamery a automaticky brzdí, keď zaregistruje náhle brzdenie automobilu idúceho vpredu, FCA
najprv upozorní vodiča vizuálne a akusticky, potom pri brzdení reguluje brzdnú silu podľa stupňa rizika kolízie a v tretej fáze
vytvorí maximálnu brzdnú silu na zabránenie kolízii. Systém sa aktivuje, keď zaregistruje iné vozidlo idúce vpredu a funguje
pri rýchlosti nad 10 km/h.

Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA) Lane Keeping Assist. Pri rýchlostiach nad 60 km/h
systém upozorní vodiča, ak má vozidlo tendenciu samovoľne vybočiť z jazdného pruhu, a automatickou korekciou
riadením ho vráti späť do bezpečnej pozície.

Systém automatického prepínania diaľkových svetiel (HBA) High Beam Assist v noci detekuje protiidúce vozidlá, ako aj
vozidlá idúce vpredu v tom istom jazdnom pruhu a automaticky prepína z diaľkových na tlmené svetlá pre väčšiu
bezpečnosť a lepšiu viditeľnosť.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DWA) Driver Attention Warning je štandardný prvok vybavenia, ktorý kontinuálne
monitoruje a analyzuje spôsob ovládania vozidla. Keď zistí odchýlku spôsobenú únavou vodiča, DAW vodiča upozorní
akusticky a vyskakovacou vizuálnou správou, aby si urobil prestávku na odpočinok.
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Jazdite pohodlne a štýlovo.
Nový i20 poskytuje víťaznú kombináciu priestrannej karosérie a atraktívneho interiéru, vďaka čomu je
rovnako svieži vnútri ako vonku. Nové farebné vyhotovenia interiéru Red Point a Blue Point majú pre
individuálny vzhľad farebné kontrastné prešívanie na poťahoch sedadiel, volante a radiacej páke.
Vnútorný priestor kabíny je na špičke triedy, starostlivé vypracovanie detailov vytvára atmosféru vysokej
kvality. Športový multifunkčný volant s ergonomickými tlačidlami môže byť vybavený vyhrievaním, takže
máte za každých okolností plnú kontrolu nad funkciami vozidla.

Haló, slnko! Panoramatické strešné okno sa dá otvoriť odsunutím, takže môžete cítiť slnko a vidieť viac zo svojho okolia.
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Poskytuje vám priestor.
V našom ponímaní priestor nie je luxusom. Ale nevyhnutnosťou. Preto má nový i20 priestrannú kabínu
pre päť osôb a priestor na nohy patrí k najväčším vo svojej triede. A ak potrebujete odviezť niečo
objemnejšie, zadné operadlo delené v pomere 60:40 sa dá jednoducho sklopiť. Tým sa objem
batožinového priestoru zväčší z 326 litrov na 1042 litrov (VDA), čo vám poskytne dostatok miesta.

Zvlášť veľký batožinový priestor so zadným operadlom deleným v pomere 60:40
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Radí hladko
a správne.
Ľudia si myslia, že pre dobré jazdné výkony potrebujú veľký motor. To už neplatí. Jednou
z významných technických inovácií v novom i20 je športový a ekonomický prepĺňaný
motor 1,0 T-GDi, ktorý dosahuje výkon 88 kW (120 k) a maximálny krútiaci moment 170 Nm,
čím poskytuje perfektnú kombináciu dynamiky a efektívnosti. Je k dispozícii aj s novou
7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DCT, ktorá kombinuje účinnosť a dynamiku
manuálnej prevodovky s komfortom automatickej prevodovky.

K dispozícii aj s hladko radiacou 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou
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Verzie a dôležité prvky výbavy

Comfort/Style

Tlačidlo na štartovanie/vypínanie motora
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Automatická klimatizácia

Classsic

Vyhrievané predné sedadlá/vyhrievaný volant

Stredová lakťová opierka a držiaky na nápoje

Zadná parkovacia kamera

Navigačný systém s dotykovým displejom 17,8 cm (7 )
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Farby interiéru a poťahy sedadiel

Čierny/Comfort Gray

Látka Red Point

Tmavomodrý/Velvet Blue

Polar White (pastelová)

Sleek Silver (metalická)

Clean Slate (metalická)

Star Dust (metalická)

Phantom Black (perleťová)

Tomato Red (pastelová)

Passion Red (perleťová)

Champion Blue (metalická)

Aqua Sparkling (metalická)

Cashmere Brown (metalická)

Svetlomodrý/Grayish Blue

Látka Blue Point

Látka Red Point

Látka Blue Point

Kontrastná
farba strechy

Rozmery

Látka Grayish Blue

1 474 mm

Čierna látka

Farby karosérie

1 520 mm
1 734 mm
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2 570 mm
4 035 mm

1 519 mm
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Kolesá a prevodovky

Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE

i20

KAROSÉRIA
Karoséria

5-dverová

ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm)
Rozchod vzadu (mm)
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214

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)

4 035
1 734
1 880
1 474
2 570
1 520
1 519
5,1
140
326 (301 s rezervou)/1042 (1017 s rezervou)

1.25i

1.25i

1.0 T-GDi

1.0 T-GDi

1.0 T-GDi

1.0 T-GDi

zážihový radový
1 248
BA 95 B
4
10,5:1
55/75/4 500 – 6 000
121,6/4 000
viacbodové vstrekovanie
50

zážihový radový
1 248
BA 95 B
4
10,5:1
62/84/6 000
121,6/4 000
viacbodové vstrekovanie
50

zážihový radový
998
BA 95 B
3
10:1
74/100/4 500
172/1 500 – 4 000
priame vstrekovanie
50

zážihový radový
998
BA 95 B
3
10:1
74/100/4 500
172/1 500 – 4 000
priame vstrekovanie
50

zážihový radový
998
BA 95 B
3
10:1
88/120/6 000
172/1 500 – 4 000
priame vstrekovanie
50

zážihový radový
998
BA 95 B
3
10:1
88/120/6 000
172/1 500 – 4 000
priame vstrekovanie
50

5 MT
2/1 – predná

5 MT
2/1 – predná

5 MT
2/1 – predná

7 DCT
2/1 – predná

6 MT
2/1 – predná

7 DCT
2/1 – predná

160
13,6

170
12,8

188
10,8

182
11,4

190
10,2

190
10,5

980 – 1 158
1 580
910
450
70

980 – 1 158
1 580
910
450
70

1065 – 1 164
1 600
1 000
450
70

1 110 – 1 250
1 650
800
450
70

1 070 – 1 218
1 640
1 110
450
70

1 110 – 1 250
1 650
800
450
70

PREVODOVKA & POHON
Typ
Počet náprav/poháňaných

16 disk z ľahkej zliatiny (nový)

VÝKONY
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)

HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg) (kg)
Maximálna hmotnosť (kg)
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)

RIADENIE
Typ

hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE
Predných kolies
Zadných kolies

nezávislé McPherson so stabilizátorom
spriahnutá so skrutnou priečkou

BRZDY
Predné
Zadné

kotúčové s vnútorným chladením
bubnové (1,2i 55 kW)/kotúčové

PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

15 disk z ľahkej zliatiny

6-stupňová manuálna prevodovka
7-stupňová dvojspojková prevodovka (DCT)

185/65 R15, 195/55 R16

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval:
20 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín 1,2i a 1,4i
15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín 1,0 T-GDi
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 i20 Active

Perfektný druh
do mestskej
džungle.
Crossover i20 Active sa od radu i20 odlišuje svojím unikátnym dizajnom. S drsným vzhľadom
zvýrazneným ochrannými krytmi a svojou svetlou výškou je tento model stvorený pre
dobrodružstvo. Charakteristický crossoverový postoj vychádza z upraveného nastavenia zavesenia, čo zvýšilo svetlú výšku o 20 mm v porovnaní s 5-dverovým modelom i20 a taktiež
poskytuje vyššiu polohu na sedenie.
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Drzý dizajnový akcent.
Nový i20 Active zobrazuje svojho dobrodružného ducha radom odvážnych a pútavých vonkajších prvkov ako sú lyžiny, kruhové hmlové svetlá a matný čierny ochranný obklad.

Robustná predná maska a kruhové svetlomety
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Nový dizajn zadného nárazníka a dverí batožinového priestoru

Predné svetlomety s podsvietením LED
Zadné svetlá k dispozícii v plnom rozsahu LED

Strieborné strešné nosníky a dvojtónová strecha
Matné čierne ochranné obloženie

Robustné 17 disky z ľahkých zliatin
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Športový interiér so sofistikovanými technológiami.

Farby karosérie

Teraz je ešte inteligentnejší a bezpečnejší vďaka širokej škále pokročilých bezpečnostných systémov. Novinka i20 Active bola tiež aktualizovaná o najnovšiu konektivitu pre váš smartfón. Svoj
Hyundai i20 Active si dokonca môžete dokonale prispôsobiť výberom prvkov interiéru a farieb karosérie.

Polar White (pastelová)

Sleek Silver (metalická)

Clean Slate (metalická)

Star Dust (metalická)

Phantom Black (perleťová)

Tomato Red (pastelová)

Passion Red (perleťová)

Champion Blue (metalická)

Aqua Sparkling (metalická)

Cashmere Brown (metalická)

1 529 mm

Rozmery

1 520 mm
1 760 mm
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2 570 mm
4 065 mm

1 519 mm

31

Riaďte sa rozumom
a vyberte si
perfektný produkt.
Teraz máte čas na rozmyslenie. Vyzerá dobre a upúta pozornosť, no aj kombinácia sofistikovaných
technológií a optimálnej konektivity robia z nového i20 a i20 Active perfektný produkt. Presvedčte sa o tom
sami, navštívte svojho lokálneho predajcu Hyundai a absolvujte testovaciu jazdu, aby ste si urobili vlastný
obraz. Alebo navštívte našu internetovú stránku a preskúmajte možnosti online.

Viac sa dozviete na hyundai.sk
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Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez
autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa
podmienok stanovených v záručnej knižke.
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: 045048Y

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.

