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Nem nagy,  
hanem 
nagyszerű.
Az új i10 szakít kategóriájának minden 
hagyományával. Merész, tágas, élvezetesen 
vezethető, felszereltsége lenyűgözően 
gazdag, ráadásul a csatlakozási lehetőségek 
bámulatosan széles választékát kínálja. 
Íme a bizonyíték, hogy a nagyszerűséghez 
nem kell nagynak lenni.
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Merész, új szemlélet.
Az i10 jól ismert sziluettjét olyan újszerű, sportos személyiséggel ruháztuk fel, amelyet 
nem lehet nem észrevenni. Teljesen új a plasztikusan megformált első lökhárító, amelynek 
dísze az új kaszkád hűtőmaszk és a látványos LED-es nappali fények. A képet új kerekek, 
kontrasztos hátsó lökhárítóbetét és átdolgozott hátsó helyzetjelzők teszik teljessé.

LED-es nappali világítás.  Az új, kerek LED-es nappali 
világítás még sportosabbá teszi az i10 orrkialakítását.

Új kerekek. Négy új kerékdizájn közül választhat; 
a sportos, 14 colos könnyűfém keréktárcsa még 
merészebbé teszi az i10 megjelenését.

Kaszkád hűtőmaszk. Az új kaszkád hűtőmaszk kifejező kontúrjai kiemelik az i10 magabiztos személyiségét.



* Az Apple CarPlayTM az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android AutoTM a Google Inc. bejegyzett védjegye. 
 A fejlesztésekről a gyártók honlapján tájékozódhat:
 http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
 https://www.android.com/intl/en_ca/auto/ 
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Minden emlékezetes út itt kezdődik.

Az i10 a kategóriában eddig elképzelhetetlen színvonalú kapcsolódási 

funkciókat kínál. Az új, nagy felbontású 7 colos kijelzőn keresztül 

könnyű irányítani az új navigációs rendszert, az Apple CarPlayTM * 

és az Android AutoTM * funkciókat. 

A képen az új piros belső kivitel látható.
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Keltse életre az utcát.
A kifinomult motorok és sebességváltók élénk menetdinamikáról gondoskodnak, 
mégpedig minimális üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett. 
Válassza a 66 lóerős, háromhengeres, egyliteres benzinmotort, a 87 lóerős, 1,25 literes 
négyhengerest, vagy az egyliteres blokk 67 lóerős autógáz-üzemű változatát. 
A motorokhoz pontosan kapcsolható, ötfokozatú kézi sebességváltó vagy finoman 
működő négyfokozatú automata sebességváltó kapcsolódik. A megemelt váltókar 
kényelmes, könnyed működtetést tesz lehetővé.

Ötfokozatú kézi sebességváltó. A pontos kézi váltások 
még élvezetesebbé teszik a vezetést, különösen 
országúton.

Négyfokozatú automata sebességváltó. A finoman 
kapcsoló automata váltóval még a sűrű városi 
forgalomban is pihentető a vezetés.
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Bőséges helykínálat.
Bámulatos, mennyi helyet kínál az i10. A csomagtartó az egyik legnagyobb a szegmensben, az utastérben 
pedig öten is kényelmesen elférnek. Fűthető kormánykerekével és első üléseivel, automata klímaberendezésével 
és számtalan praktikus tárolórekeszével az i10 a kategória egyik legjobban felszerelt képviselője.

Csomagtér. Az i10 nemcsak a kategória legtágasabb utasterével büszkélkedhet, 
de csomagtartója is a legnagyobbak közé tartozik a szegmensben. 
A csomagtér alaphelyzetben 252 literes, ami a hátsó ülések lehajtásával lenyűgöző 
1046 literre bővíthető.

Hátsó motoros ablakemelők. A kategóriában 
szokatlan módon villanymotor mozgatja
a hátsó oldalablakokat.

Motorindító gomb. Elég, ha zsebében vagy 
táskájában ott lapul a jeladó, és máris 
egyetlen gombnyomással indíthatja a motort.

Audiorendszer digitális rádióval (DAB). 
Az új audiorendszert kristálytiszta 
hangminőséget garantáló DAB digitális 
rádióvevővel is felszereltük.
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Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCWS). 
Gondtalan utazást garantál az FCWS rendszer, amely figyelmeztet 
az előttünk haladó járművel való ütközés veszélyére. 

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS). 
Hang- és fényjelzéssel riaszt, ha a multifunkciós kamera úgy ítéli 
meg, a jármű a vezető szándéka ellenére eltért a forgalmi sáv által 
kijelölt iránytól.

Biztonságosabb vele a város.
A legrövidebb kirándulástól a leghosszabb utazásokig hatékonyabban védi utasait az i10, hála 
az olyan fejlett aktív biztonsági rendszereknek, mint az elülső ütközésre figyelmeztető rendszer 
(FCWS), a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS), a sebességhatároló és -tartó rendszer, 
az abroncsnyomás-felügyeleti rendszer (TPMS), a vészfékezési jelzőrendszer (ESS), a menetstabilizáló 
elektronika (ESP) és a visszagurulás-gátló rendszer (HAC).
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Nagyszerűség-
koncentrátum.
Merész, karakteres kiállásával és kiemelkedő 
csatlakoztatási szolgáltatásaival az új i10 
az élő bizonyíték arra, hogy a nagyság nem 
függ a mérettől.
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Utastér színösszeállítások

Méretek

2385 mm
    3665 mm

15
0

0
 m

m

1660 mm

Fekete és narancsFekete és piros Fekete és kék Fekete és bézs Fekete és sötétszürke

Öné a választás.
Válasszon kedve szerint a karosszériaszínek, a beltéri kárpitok és a keréktárcsák kínálatából, és hozza létre a személyes ízléséhez tökéletesen illő i10-et.

Polar White (alapszín) Star Dust (metálfény)Sleek Silver (metálfény)

Phantom Black (gyöngyház) Morning Blue (alapszín)Aqua Sparkling (metálfény)

Passion Red (gyöngyházszín)Cashmere Brown (metálfény)

14 colos öt duplaküllős 
kialakítású dísztárcsa 

(metálszürke)

14 colos nyolcküllős 
könnyűfém keréktárcsa 

(metálszürke)

15 colos négy duplaküllős 
könnyűfém keréktárcsa 

(metálszürke)

Keréktárcsák
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FutóMű

Kerekek (változattól függően)
Felni 5.5J x 14" (Acélfelni) 5.5J x 14" (Alufelni) 6.0J x 15” (Alufelni)

Gumi 175/65R14 175/65R14 185/55R15

Felfüggesztés
Elől Mcpherson típusú független kerékfelfüggesztés csavarrugókkal

Hátul torziós rúd csatolt lengőkarokkal

Fék

Általános 4 csatornás ABS, Elektronikus Fékerő Elosztás (EBD)

Első fék típus hűtött tárcsafék (252 mm)

Hátsó fék típus tárcsafék (234 mm)

Fékrásegítés 9"-os szervodob

MéREtEK

típus

Benzin LPG

K 1.0 Euro 6 K 1.25 MPI Euro 6 K 1.0 LPGI Euro 6

M/t / A/t M/t / A/t M/t

Saját tömeg (min.) 933 kg / 952 kg 941 kg / 961 kg 989 kg

Megengedett legnagyobb össztömeg 1420 kg / 1440 kg 1450 kg / 1455 kg 1470 kg

Csomagtér (liter) SAE 330/750 / VDA 252/1046 (LPGi: VDA 218/1046)

teljes hossz 3665 mm

teljes szélesség 1660 mm

teljes magasság 1500 mm

tengelytáv 2385 mm

Nyomtáv elől (kerékmérettől függően) 1467 mm / 1455 mm

Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően) 1480 mm / 1468 mm

MotoR / VÁLtó

típus
Benzin LPG

K 1.0 Euro 6 K 1.25 MPI Euro 6 K 1.0 LPGI Euro 6

Általános

Hengerűrtartalom (cm3) 998 1 248 998

Furat x löket (mm) 71 x 84 71 x 78,8 71 x 84

Max. teljesítmény (LE/rpm) 66 LE/5500 ford./perc 87 LE/6000 ford./perc 67 LE/6200 ford./perc

Max. nyomaték (Nm/rpm) 95,16 Nm/3500 ford./perc 119,68 Nm/4000 ford./perc 90,25 Nm/4500 ford./perc

Vezérlés DoHC 12V (3 henger) DoHC 16V (4 henger) DoHC 12V (3 henger)

Váltó 5 seb. M/t  /  4 seb. A/t 5 seb. M/t  /  4 seb. A/t 5 seb. M/t

GyoRSuLÁS éS VéGSEBESSéG

típus

Benzin LPG

K 1.0 Euro 6 K 1.25 MPI Euro 6 K 1.0 LPGI Euro 6

M/t  /  A/t M/t  /  A/t M/t

Végsebesség (km/h) 155  /  145 175  /  163 153

Gyorsulás (s) 0 → 100 km/h 14,9  /  16,8 12,3  /  13,8 15,2

FoGyASztÁS*

típus

Benzin LPG

K 1.0 Euro 6 K 1.25 MPI Euro 6 K 1.0 LPGI Euro 6

M/t (ISG)  /  A/t M/t  /  A/t M/t 

Co2 Városi g/km 138 (128) / 169 148 / 173 133

Co2 országúti g/km 92 (92) / 113 94 / 117 88

Co2 Kombinált g/km 108 (106) / 134 114 / 139 104

Városi LItER/100 km 6 (5.6) / 7,5 6,5 / 8 8,3

országúti LItER/100 km 4 (4) / 5 4,1 / 5,1 5,4

Kombinált LItER/100 km 4,7 (4.6) / 6 4,9 / 6,2 6,5

Üzemanyag tartály mérete (liter) 40 40 / 27,2 (LPG)

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű
 terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy
 vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint
 a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

Technikai információk 
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