Hyundai i20 N, 1.6 T-GDi, 150 kW, Performance Blue
Prevodovka, pohon a vonkajšia výbava:

Systém inteligentného manažmentu alternátora
ISG (Stop Go systém)
Rozmer pneumatík – Pirelli P-Zero 215/40 R18
Zliatinové disky kolies
Predné kotúčové brzdy s vnútorným chladením s rozmerom 17"
Brzdové strmene lakované v červenej farbe s logom N
Lepiaca sada na opravu defektu
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej farbe/s ukazovateľmi smeru
N body kit:
- predná N maska s logom
- predný a zadný športový nárazník s červenou linkou
- prahové nadstavce s červenou linkou
- zadný nárazník s difúzorom a trojuholníkovým zadným hmlovým svetlom
- športový spojler lakovaný v čiernej farbe
- koncovka výfuku
- zadné svetlá s tmavým lemovaním

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje motora:

Motor: 1.6 T-GDi
Výkon (kW/k): 150/204
Max. krútiaci moment (Nm): 275
Objem palivovej nádrže (l): 40
Zdvihový objem motora cm3: 1 598
Počet valcov: 4
Prevodovka: 6 stupňová - manuálna

Druh paliva: benzín

Nárazníky a kľučky vo farbe vozidla

Spotreba paliva (l/100 km), Cyklus:

LED (Predné FULL LED svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut, predné hmlové svetlá)
Zadné LED svetlá
LED denné svetlá
Predné AERO stierače

Nízky: 8,6
Stredný: 6,7
Vysoký: 6,0
Veľmi vysoký: 7,4
Kombinovaný: 7,0

Bezpečnosť

Samosvorný diferenciál (m-LSD)
Výfuková sústava s variabilnou klapkou
Automatický medziplyn „REV MATCHING“
Asistent rozjazdu „LAUNCH CONTROL“
Antiblokovací systém ABS, multikolízna brzda MCB
Stabilizačný systém ESC
Asistent na rozjazd do kopca HAC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA – detekcia vozidiel, chodcov a cyklistov
Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek ISLA
Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
E-call – automatické tiesňové volanie
Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA bez senzorov
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchytky na detskú sedačku (Isofix)

Vnútorná výbava a komfort

Elektrický posilňovač riadenia C-MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
N športový volant čalúnený perforovanou kožou s ovládačmi režimu jazdy (Drive Mode/N Mode)
Kovové pedále a N hlavica radiacej páky prevodovky
Vnútorné kľučky dverí lakované
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Predné N športové sedadlá s integrovanými opierkami hlavy
Polokožené čalúnenie sedadiel
Modré interiérové prvky a prešívania
Zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4
Predná lakťová opierka
Predné kozmetické zrkadlá v slnečnej clone/osvetlenie kozmetických zrkadiel/osvetlenie
interiéru
Tónované sklá/zatmavené zadné okná
Funkcia komfortného blikania – trojblik
Palubný počítač s rozšírenými funkciami
El. ovládanie predných okien/zadných okien/s bezpečnostnou funkciou proti privretiu na strane
vodiča
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá
Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá
Prístrojová doska Supervision s 10,25" LCD displejom
Automatická klimatizácia (s funkciou automatického odhmlievania čelného skla)
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Organizér batožinového priestoru
Ambientné podsvietenie
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo ECM
Dažďový a svetelný senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Winter Pack (vyhrievané predné sedadlá a vyhrievaný veniec volantu)
Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, imobilizér, alarm)

Audio

Ovládanie audiosystému na volante
USB, digitálne rozhlasové vysielanie DAB
Bluetooth
Zadná parkovacia kamera
Počet reproduktorov: 8

Príplatková výbava

Špeciálny lak – Performance Blue - 300 €
Techno Pack (integrovaná navigácia s 10,25" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android
Auto/Bluelink/Live Services, prémiový audiosystém BOSE s 8 reproduktormi a zosilňovačom,
vyhrievanie zadných sedadiel) - 1 600 €
Cena testovaného modelu:
Cena od:

23 390 €

25 290 €

Emisie CO2 (g/km):

Kombinovaný cyklus: 158,0

Dynamika:

Maximálna rýchlosť (km/h): 230
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 6,2

Rozmery:

Celková dĺžka (mm): 4 075
Celková šírka (mm): 1 775
Celková výška (mm): 1 440
Rázvor (mm): 2 580
Rozchod predných kolies (mm): 1 544,2
Rozchod zadných kolies (mm): 1 541,5
Polomer otáčania (m): 5,38
Minimálna svetlá výška (mm): 130
Objem batož. priestoru (l): 352/1 165

Farba karosérie:
Performance Blue

Farba interiéru:
Čierna

