Úplne nový i20 N

Vytvorený
pre vzrušenie z jazdy.

Úplne nový i20 N, inšpirovaný víťazným súťažným špeciálom i20 Coupe WRC, bol vytvorený, aby priniesol výkonnosť z pretekového okruhu do vášho
života – a viac adrenalínu do vašej jazdy. Rovnako ako iné vysokovýkonné modely Hyundai N bol skonštruovaný tak, aby poskytoval maximálny
pôžitok z jazdy vďaka strhujúcemu výkonu svojho motora a dynamickým technologickým inováciám. Preto je jedno, či jazdíte po meste alebo
po pretekárskom okruhu – táto intenzívna kombinácia nespútaného výkonu a nápadného dizajnu inšpirovaného automobilovým športom má za cieľ
vytvoriť rýdze, nefalšované vzrušenie z jazdy. A rovnako ako i20 Coupe WRC, tento vysokovýkonný hatchback, spôsobilý pre jazdu po pretekárskom
okruhu, má jednu z najlepších hodnôt výkonovej hmotnosti vo svojej triede. Jeho turbodúchadlom prepĺňaný motor s výkonom 150 kW (204 k)
s plochým priebehom výkonu mu zabezpečuje pôsobivú akceleráciu.
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Vysoký výkon pre maximálny pôžitok.
Úplne nový i20 N bol starostlivo skonštruovaný, aby okamžite rozbúchal vaše srdce. Stlačte pedál akcelerátora a budete cítiť – a počuť – jeho korene z automobilového
športu. Vďaka turbodúchadlom prepĺňanému benzínovému štvorvalcu 1,6 T-GDi s výkonom 150 kW (204 k) a špeciálne vyladenej a zosilnenej 6-stupňovej manuálnej
prevodovke zažijete vysoký temperament a priaznivý priebeh výkonu i krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach. To vám umožňuje lepšie využiť potenciál motora
pri každodenných situáciách v premávke, čo, jednoducho povedané, znamená viac vzrušenia na kilometer. Úplne nový i20 N stavia na výkon – zrýchľuje z 0 na 100 km/h
za iba 6,2 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 230 km/h. V kombinácii s prvkami zvyšujúcimi dynamiku jazdy, ako samosvorný diferenciál N Corner Carving
Differential – ktorý zabezpečuje maximálnu trakciu a zvyšuje rýchlosť v zákrutách –, vám tento výkon zaručene vyčarí úsmev na tvári.

Špeciálne 18-palcové disky z ľahkej zliatiny s matne sivou povrchovou úpravou a červené
brzdiče s logom N signalizujú výkonový potenciál úplne nového i20 N. Disky sú obuté
do ultravysokovýkonných pneumatík Pirelli P-Zero, na ktorých iniciálky „HN“ indikujú,
že boli špeciálne vyvinuté pre modely Hyundai N.
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So športovým volantom N máte všetky funkcie zvyšujúce jazdnú dynamiku na dosah prstov.
Prepínať jazdný režim alebo aktivovať prispôsobenie otáčok pri radení pre väčší pôžitok
môžete jednoduchým stlačením gombíka. Hlavica radiacej páky N s logom N a akcentným
prešívaním vo farbe Performance Blue je perfektná pre automobilových nadšencov, ktorí
radi pracujú s presne radiacou prevodovkou.
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Športový kokpit.
Športový kokpit úplne nového i20 N je koncipovaný na optimálne ovládanie a vysoký komfort. Jeho ergonómia je kompletne orientovaná na vodiča.
Keď sedíte na špeciálnych športových sedadlách s integrovanými opierkami hlavy, máte všetko na očiach a na dosah. Vozidlo ovládate športovým volantom
N s perforovaným koženým poťahom a ľahko dosiahnuteľnými multifunkčnými tlačidlami. Pomocou osobitného tlačidla N si môžete rýchlo navoliť
preferovaný jazdný režim. Športový charakter interiéru ďalej umocňujú materiály vysokej kvality, kovové pedále N a akcentné prešívanie vo farbe
Performance Blue na rozličných prvkoch. A funkcia Performance Driving Data System vám na ďalšie zlepšenie vašej výkonnosti umožňuje zobraziť dáta
z jazdy po okruhu na centrálnom displeji s uhlopriečkou 26 cm (10,25"). Zobraziť si môžete výkon, krútiaci moment, prepĺňací tlak, odstredivé sily,
ako aj časy kôl a akceleráciu.
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Pečiatka predajcu

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: 045051D

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 garančnej knižke.
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.

