
Hyundai i20



Ugitia sectur accaerio.
You’re looking at the city car that brings new levels of style and sophistication to the city streets. The new Hyundai i10. One look 
is enough to tell you that this car has been designed and engineered in Europe. It’s also built in Europe, and is available with fea-
tures and equipment that you’d normally associate only with larger

Elegantna zunanjost. 
Prostorna notranjost.
Dovršenost vsake podrobnosti.
Znotraj dinamične zunanjosti se skriva presenetljivo prostorna potniška kabina. 
i20 postavlja nov mejnik v razredu, ki mu pripada tako po prostornosti kot nivoju prefinjenosti.



Naredite nepozaben vtis
Zasnovan in razvit v Evropi, je novi i20 prava paša za oči. Zaznamujejo ga moderne linije, športen izgled, 
črn zadnji stebriček in elegantna notranjost. Edinstvena mu je izjemno široka premična panoramska 
sončna streha skozi katero notranjost preplavi svetloba.



Vrhunski slog
Elegantna armaturna plošča se ponaša z izjemno jasnostjo prikaza podatkov. Ergonomsko postavljeni 
merilniki in kontrolni gumbi omogočajo intuitivno uporabo. Prefinjena modro-bela grafika instrumentne 
plošče omogoča optimalno vidnost tako podnevi kot ponoči.

Nova raven prefinjenosti;
široka panoramska pomična sončna streha in v usnje odeti sedeži.



Kakovost, ki jo vidite in občutite
Celotna notranjost je odeta v skrbno izbrane materiale in se ponaša z izjemno natančno izdelavo. 
Ambient i20 je preprosto popoln in edinstven v tem razredu. Opremljen je lahko z usnjenim 
oblazinjenjem, pritrdiščem za pametni telefon, ogrevanim volanom, 7 palčnim barvnim LCD zaslonom 
navigacijskega sistema z integrirano kamero za vzvratno vožnjo. Naj je našteto del standardne ali 
opcijske opreme, skupno jim je to, da jih navadno najdemo v avtomobilih višjega cenovnega razreda.

Integrirana navigacijska naprava. Navigacijski sistem z 
upravljanjem preko 7 palčnega barvnega zaslona na dotik je 
enostaven za uporabo.

Avdio sistem. RDS radio s CD/MP3 predvajalnikom, Bluetooth® 
povezljivostjo in 1GB spomina. Sistem je možno upravljati tudi s 
priročnimi stikali na volanskem obroču.

Ogrevan volanski obroč. Poskrbi za dodatno udobje v mrzlih 
zimskih dneh.

Aux in USB vhoda. Za enostavno povezljivost vašega pametnega 
telefona ali najljubše zunanje naprave. Samo priključite in poslušajte. 

Samodejna klimatska naprava. Izberite želeno temperaturo, 
za ostalo poskrbi klimatska naprava sama. Ima tudi funkcijo 
samodejnega odroševanja.

Vzvratno ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve. Notranje 
ogledalo se samodejno zatemni, ko tipalo zazna bleščanje žarometov 
za vami vozečih vozil.

Gumb za zagon/zaustavitev motorja. Enostaven zagon/zaustavitev 
motorja z gumbom, ko je pametni ključ v kabini, vašem žepu ali torbi.



Vsak dan je drugačen, a i20 je pripravljen!
Karkoli vam ponuja dan, vaš novi i20 je s svojo vsestranskostjo vedno pripravljen. i20 je popoln spremljevalec, varen, udoben in prijeten v vožnji. 
Njegovi motorji so prožni in zmogljivi. Kabina nudi udobje petim osebam, medtem ko je prostor za tovor eden največjih v razredu (326 – 1042 l).



Uglajena zmogljivost
Pri tehnični zasnovi i20 je bila posebna pozornost namenjena zmogljivosti in ekonomičnosti motorjev. 
Vsi motorji izpolnjujejo Euro 6 standard in združujejo prepričljive zmogljivosti z izjemno učinkovitostjo. 
Na voljo so trije sodobni štirivaljni bencinski motorji: 1,25-litrski s 55 kW (75 KM) ali 1.25-litrski z 62 kW 
(84 KM) in 1,4-litrski s 74 kW (100 KM).

Za ljubitelje dizlov sta na voljo dva gospodarna motorja z visokim navorom: 1,1-litrski s 55 kW (75 KM) in 
1,4-litrski s 66 kW (90 KM).

Menjalniki. 6-stopenjski ročni menjalnik je del standardne opreme pri 
vseh motorjih, razen pri 1,25-litrskem, ki je na voljo s 5-stopenjskim 
ročnim menjalnikom. 4-stopenjski samodejni menjalnik je na voljo pri 
1,4-litrskem bencinskem motorju.

BlueDrive. i20 je zasnovan in izdelan z odgovornostjo in spoštovanjem 
do okolja. Sistem združuje inteligentni sistem Stop & Go (ISG), poseben 
sistem upravljanja delovanja alternatorja in pnevmatike z nizkim 
kotalnim uporom.



Luči za osvetlitev ovinka usmerijo snop svetlobe v smeri zavijanja ter 
osvetlijo tudi neosvetljene zavoje.



Varnost ni opcija. Varnost je naša prioriteta.
In načrtovanja varnosti se lotevamo s strastjo. V segment i20 uvajamo nova merila varnosti, tako na področju konstruiranja karoserije kot varnostnih sistemov 
in dodatkov. Za zgradbo vozila uporabljamo lastne kovine najvišje kakovosti. Poleg priročnih dežnega senzorja in samodejnega prižiganja žarometov ob slabši 
vidljivosti novi i20 ponuja tudi nadvse uporabne luči za osvetlitev ovinka, varnostno opozorilo pred nenamernim prečkanjem črt vozišča in sistem za nadzor 
tlaka v pnevmatikah.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Zazna in opozori na izgubo 
tlaka v posamezni pnevmatiki.  

Varnostno opozorilo pred nenamernim prečkanjem črt vozišča. 
S prikazom na LCD zaslonu in zvočnim signalom opozori, če se vozilo 
približa črti vozišča brez vnaprejšnje signalizacije.

Pomoč pri speljevanju v klanec. Ob speljevanju v klanec preprečuje 
premikanje vozila nazaj.

Sistem za pomoč pri parkiranju. Parkirni senzorji, integrirani v zadnjem 
odbijaču, omogočajo brezskrbno parkiranje.

6 varnostnih zračnih blazin. 2 čelni in 2 stranski zračni blazini ter 2 
zračni zavesi za vsestransko zaščito voznika in potnikov

Elektronski program stabilnosti. Deluje samodejno ter z upravljanjem 
stabilnosti vozila ohranja idealno linijo v vsakem trenutku˝.



i20, ustvarjen za vaš individualni slog
Obstaja več kot le en novi i20. Izberite svojo najljubšo barvo zunanjosti, priljubljeno kombinacijo barv in dodatkov v notranjosti ter ustvarite svoj 
popoln avtomobil.



Tako veliko izbire. Odločitev je vaša.
Ljudje se med seboj razlikujemo. Imamo različen okus, želje in prioritete. Široka paleta priljubljenih barv 
karoserije in štiri barvne kombinacije notranjosti omogočajo oblikovanje notranjosti po vaših željah.

2570 mm
 4035 mm

1734 mm
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MEREBARVE NOTRANJOSTI

BARVE ZUNANJOSTI

Siva Bež

Sivo-modra Rjava

Cashmere Brown (X9N)* Phantom Black (X5B)**Red Passion (X2R)**

Star Dust (V3G)*

Mandarin Orange (T5A)**

Sleek Silver (RYS)*Polar White (PSW) Aqua Sparkling (W3U)*Baby Elephant (T8G)

* kovinska barva
** mineralna barva



DODATNA OPREMA

Lita platišča 15” 
6.0Jx15, 185/65 R15 (TPMS ventil*)
C8400ADE00
52933C1100 (TPMS ventili)

*TPMS – sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

Obroba za prtljažna vrata
C8491ADE00ST

Pokrov vzvratnih ogledal (za vozilo z integriranimi smerniki v ogledalu)
komplet dveh
C8431ADE00ST

Lita platišča 15” 
6.0Jx15, 185/65 R15 (TPMS ventil*)
C8400ADE01
52933C1100 (TPMS ventili)

1.  Bočne letvice / komplet štirih 
C8271ADE00BL

2.  Bočne letvice / komplet štirih 
C8271ADE00ST

1.

2.

Komplet štirih varnostnih matic in ključ / zaščita pred 
krajo platišč 
99490ADE10

Zaščita odbijača / črna folija
C8272ADE00BL

Zaščita odbijača / transparentna folija
C8272ADE00TR

Zaščitne zavesice
C8F46AK000 (prednje / komplet dveh) 
C8F46AK100 (zadnje / komplet dveh)
C8F46AK200 (prednje in zadnje / komplet štirih)

Zaščitna folija pod kljuko / komplet štirih
99272ADE00



Strešni nosilci / ALU
maksimalna obremenitev 75 kg
C8210ADE00AL

FreeRide bike carrier
nosilnost 17 kg
55701SBA21 (vključuje T-vijake za pritrditev)

ProRide bike carrier
nosilnost 20 kg
55701SBA10

Nosilec za 2 kolesi / pritrditev na vlečno napravo
nosilnost 60 kg 
E823055001

Ožičenje za vlečno kljuko / priklop na originalni konektor
a)  s 7 polno vtičnico in zaščitnim modulom 
C8620ADE00CP
b)  s 13 polno vtičnico in zaščitnim modulom 
C8621ADE00CP
c) +15/+30 razširitveni komplet
55621ADE01
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai.

Vlečna kljuka / horizontalno snemljiva / ko ni v uporabi, je delno vidna
C8281ADE00

Vlečna kljuka domačega proizvajalca / horizontalno 
snemljiva / ko ni v uporabi, je vidna
Več informacij pri pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai.

Strešni nosilci / KOVINSKI
maksimalna obremenitev 75 kg
C8210ADE00ST

Nosilec za smuči in snowboard Xtender
do 6 parov smuči ali do 4 snežne deske
55700SBA10

Nosilec za smuči in snowboard Deluxe
do 6 parov smuči ali do 4 snežne deske
55700SBA20

Parkirni senzorji / 4 kosi
lahko se pobarvajo v barvo vozila
99603ADE01



Tepihi iz gume
komplet štirih
C8131ADE05

Tepihi iz blaga / velur
komplet štirih
C8143ADE00

Tepihi iz blaga / standard
komplet štirih
C8141ADE00 

Tepihi iz blaga / velur / z barvno obrobo in napisom
C8143ADE00BG (modro-siva), C8143ADE00GR (siva), 
C8143ADE00BE (bež) C8143ADE00BR (rjava)

Obešalnik / snemljiv
99770ADE00

Naslon za roko
C8161ADE00

Kavelj za pritrditev vrečk
99743ADE00

Mreža na sovoznikovem sedežu
99170ADE00

Mreža za pritrditev tovora
85720C8200TRY

Zaščitna letev na vstopnem pragu prednjih vrat / ALU
komplet dveh
C8450ADE00AL

Modra LED osvetlitev
99650ADE00

Nosilec za pametni telefon z napajanjem
C8F77AC000



Korekturna barva*
E501421000XX (XX – šifra barve vozila)
*pri svojem prodajalcu preverite 
kataloško številko in razpoložljivost

Set žarnic*

*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in 
razpoložljivost

Akumulator in metlice brisalcev*

*pri svojem prodajalcu preverite kataloško številko in 
razpoložljivost

USB polnilec 
3VH60AK000EU

Zaščitno korito prtljažnika
C8122ADE10 (z urejevalnikom prtljažnega prostora pod dnom)
C8122ADE00 (brez urejevalnika prtljažnega prostora pod dnom)

Pepelnik in vžigalnik
C8530ADE00



HYUNDAI AVTO TRADE,
družba za zunanjo in notranjo trgovino 
z avtomobili d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si
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NOVA MISELNOST, 
NOVE MOŽNOSTI
Individualna mobilnost danes ne predstavlja le 
načina, kako priti od točke A do točke B. Je mnogo 
več. Avto predstavlja način življenja posameznika. 
To je mesto, kjer premišljujemo o dnevu, ki je pred 
ali za nami, razmišljamo o prihodnosti, uživamo v 
odlični glasbi ali pa celo za trenutek pobegnemo 
pred vsakdanjimi obveznostmi.

Cilj Hyundaija je ustvariti nove vrednote in novo 
kulturo, ki nadgrajuje doživetje v vozilu. Hyundai 
ni več samo avtomobilsko podjetje. Stremi k 
spremembi, ki bo v celoti preoblikovala koncept 
prevažanja. Je globalno podjetje, ki brez strahu 
podira meje.

Sedaj je priložnost, da vstopimo v novo obdobje 
avtomobilske industrije. Z mislijo na to, je bil 
oblikovan nov slogan blagovne znamke, ki povzema 
našo pripravljenost za velik preskok. Vodil nas 
bo, da bomo postali družba, ki bo uresničevala 
vizionarske ideje in ustvarjala vizionarska vozila 
za ljudi in planet.


