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Poraba goriva: 6,5 – 6,9 l/100 km;      
Emisije plinov CO2: 149 – 159 g/km    
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Hyundai ix20                                                                        Cenik in oprema (20.11.2018)  
 
Cenik 

Model 
Prostornina 

(ccm) 
Moč 

kW (KM) 
Cena 
v EUR 

Prihranek v EUR 
Cena s prihrankom 

v EUR 

      

1,6 CVVT 

LIFE 1.591 91,5 (124) 15.390 1.000 14.390 

COMFORT 1.591 91,5 (124) 16.840 1.000 15.840 

STYLE 1.591 91,5 (124) 18.040 1.000 17.040 

PREMIUM 1.591 91,5 (124) 21.400 1.000 20.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatna oprema 

 Cena v EUR 
6-stopenjski samodejni menjalnik 1.430 

Sistem za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo in zaslon vgrajen v vzvratno vožnjo) (COMFORT, STYLE) 460 

Parkirni senzorji zadaj (4) 360 

Paket PLUS – samodejna klimatska naprava, električni pomik stekel spredaj s funkcijo za samodejni spust/dvig in zaščito 
proti priprtju in električni pomik stekel zadaj (LIFE) 

 
450 

Paket WINTER – ogrevan volanski obroč in gretje prednjih sedežev (COMFORT) 290 

Električno pomična panoramska sončna streha s senčnikom (COMFORT, STYLE) 1.000 

Integrirani navigacijski sistem Hyundai (CD in MP3 predvajalnik, AUX in USB priključek, Bluetooth, kamera za vzvratno 
vožnjo) (STYLE) 

 
1.220 

Usnjeno oblazinjenje (STYLE, PREMIUM) 820 

Zasilna rezervna pnevmatika 80 
 

DOPLAČILA: 
- prevoz in priprava vozila: 140 EUR 

- bela barva: 180 EUR 

- kovinska ali mineralna barva: 390 EUR
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Oprema  
 

Oprema LIFE: Oprema COMFORT (dodatno k opremi LIFE): 

Varnost Udobje 
ABS - protiblokirni zavorni sistem Samodejna klimatska naprava 
EBD - sistem elektronske porazdelitve zavorne sile Sistem za prednastavitev hitrosti z omejevalnikom hitrosti in  
ESP - sistem za elektronski nadzor stabilnosti upravljanjem na volanu (tempomat) 
HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 
BAS - ojačevalnik zavorne sile Naslon za roko za voznika 
ESS - opozorilni sistem ob zaviranju v sili 2 visokotonska zvočnika 
TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Dodatne bralne lučke 
Zračna blazina za voznika in sopotnika z možnostjo izklopa Kromirane notranje kljuke za odpiranje vrat 
Stranski zračni blazini in stranske zračne zavese Žepi na hrbtiščih prednjih sedežev 
ISOFIX pritrdilna mesta na zadnjih sedežih Zunanjost 
Aktivni vzglavniki spredaj Dnevne luči 
Pirotehnični zategovalniki varnostnih pasov spredaj Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti 
Trije 3-točkovni varnostni pasovi zadaj Pnevmatike 205/55 R16 
Samodejno odklepanje vrat v primeru trka Aluminijasta platišča 16’’ 

Udobje Parkirni senzorji zadaj 

Klimatska naprava Oprema STYLE (dodatno k opremi COMFORT): 
Hlajen predal pred sopotnikom Udobje 
Električni progresivni volanski servoojačevalnik Ogrevan volanski obroč 
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč Gretje prednjih sedežev 
Po višini nastavljiv voznikov sedež Električni pomik stekel spredaj s funkcijo za samodejni spust/ 
Po višini nastavljivi vzglavniki na vseh sedežih dvig in zaščito proti priprtju 
Nastavljiv naklon vzglavnikov na prednjih sedežih Električni pomik stekel zadaj 
Deljivi, zložljivi in vzdolžno pomični zadnji sedeži 60:40 Armaturna plošča v kombinaciji z lakiranimi črnimi dodatki 
Nastavljiv naklon naslonjala zadnjega sedeža Zunanjost 
Naslon za roke na zadnjem sedežu Projekcijske luči s funkcijo osvetlitve zavoja 
Funkciji „Welcome” in „Follow me home” Dežni senzor 
Radio s CD in MP3 predvajalnikom ter USB, AUX in iPOD  Odmrzovalnik prednjih brisalcev 
priključki ter 4 zvočniki Dodatno zatemnjena stekla 

Upravljanje radia na volanskem obroču Električno sklopljivi zunanji ogledali 
Brezžična povezava Bluetooth z upravljanjem na volanu Kromirana maska 
Vtičnice 12V (2x spredaj in 1x v prtljažnem prostoru) Integrirani smerniki v zunanjih ogledalih 
Reostatsko stikalo (nastavitev osvetlitve armaturne plošče) LED luči zadaj 
Električni pomik stekel spredaj Oprema PREMIUM (dodatno k opremi STYLE): 
Daljinsko centralno zaklepanje z avtoalarmnim sistemom in Udobje 
zložljivim ključem Pametni ključ (Smart Key) 
Osvetljeni ogledali v senčnikih Gumb za zagon motorja 
Potovalni računalnik Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala 
Originalni tepihi Hyundai Supevision merilniki 
Zunanjost Integrirani navigacijski sistem Hyundai z zaslonom na dotik  
Hyundai BlueDrive (Idle, Stop & Go sistem) (razen vozil s  (navigacijski sistem, CD in MP3 predvajalnik, zaslon za 
samodejnim menjalnikom in/ali 17’’ aluminijastimi platišči) vzvratno vožnjo) 
Luči za meglo spredaj Zunanjost  
Zunanji ogledali v barvi karoserije Električno pomična panoramska sončna streha z električno  
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali pomičnim senčnikom 
Tonirana stekla Pnevmatike 205/50 R17 
Zadnji spojler z zavorno lučjo Aluminijasta platišča 17’’ 
Pnevmatike 195/65 R15 V celoti kromirane kljuke za odpiranje vrat 
Pribor za polnjenje predrte pnevmatike  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; 12 let na prerjavenje. 
 
VELJAVNOST CENIKA: od 20.11.2018 do preklica oziroma objave novega cenika.  
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.  
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave. 
Cene veljajo za vozila na zalogi. 
**5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene trgovske mreže  
končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila.  
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Tehnični podatki 
 
 

MOTOR IN MENJALNIK 

BENCINSKI 

1.6 DOHC CVVT 

6-stopenjski ročni  6-stopenjski samodejni 

Prostornina (ccm) 1.591 

Maksimalna moč 
91,5 kW (124 KM) pri  

6.300 vrt/min 

Maksimalni navor 
156 Nm pri  

4.200 vrt/min 

Najvišja hitrost (km/h) 185 180 

Poraba goriva  
(l/100 km)                                       

mestna 7,9 9,0 

izven mestna 5,7 5,7 

kombinirana 6,5 6,9 

Emisije CO2 (g/km)  149 159 

Emisije NOx (g/km)  0,0156 0,0174 

Emisijska stopnja EURO 6 

Rezervoar za gorivo (l) 48 

Medosna razdalja (mm) 2.615 

Dolžina (mm) 4.120 

Širina (mm) 1.765 

Višina (mm) 1.600 

Pogon na prednji kolesi 

Zavore spredaj kolutne 

Zavore zadaj kolutne 

Rajdni krog (m) polmer: 5,21 

Masa vozila pripravljenega na vožnjo (kg) 1.288 – 1.370  1.320 – 1.393 

Največja tehnično dovoljena masa vozila (kg) 1.710 / 1.780 

Prostornina prtljažnega prostora (l) 440 – 1.486 

Največja dovoljena masa 
priklopnega vozila (kg)                                                       

zaviranega 1.300 1.110 

nezaviranega 550 

 
* "Ogljikov doksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje." 
 
* "Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov." 

 


