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Új i20 
– a gondolkodó 
ember 
választása
Van, hogy az életben a legjobb döntés impulzívnak lenni: 
jobbra helyett balra kanyarodni, habozás nélkül belevágni,
előre nem tervezetten útra kelni. De amikor autót választunk
akkor ennél sokkal többről van szó. Az új i20-ban minden 
megtalálható, amire egy új autóban vágyhat – a kifejező 
formatervtől és a legmodernebb biztonsági funkcióktól kezdve 
az észrevétlen kapcsolódásig és a kivételesen tágas belső térig. 
Tehát, ha új gépkocsi vásárlásán gondolkodik, gondoljon 
a tökéletes választásra: a tökéletesen felszerelt új i20-ra.
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A szépség 
a szemben tükröződik. 
A szemet gyönyörködtető, kéttónusú tetővel és a friss formatervvel az új i20 valóban 
kiemelkedik a tömegből. Kifejező külseje új, merészen kialakított lökhárítókkal 
és a Hyundai márkajegyének számító íves hűtőráccsal rendelkezik – amelyet a finoman 
irányzott fényszórók egyedi LED-es lámpái kereteznek. A sportos ködlámpák és az új 
16 “-os könnyűfém keréktárcsák kiegészítik a dinamikus megjelenést és további 
lendületet kölcsönöznek az autónak.
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Gyorsabban forog 
az elménk. 
Határozottabb formatervével és kidolgozott részletességével az új i20 újszerű megjelenéssel  
és panoráma napfénytetővel tűnik ki, így vezetés közben beengedheti a napfényt és többet 
láthat a világból. Hátul a sötétített C-oszlop és a hátsó spoiler erőteljes kialakítása  
még hangsúlyosabbá teszik az autó stílusos karakterét. A merész, új LED-es hátsó lámpák  
pedig a tökéletes láthatóságot ötvözik a különleges világításdesign-nal.

6 7



Első LED-es nappali menetfény
Hátsó LED-es lámpák

Új LED-es hátsó lámpákÚj íves hűtőrács és LED-es lámpák Kéttónusú tető
Fényes fekete C-oszlop

Új, 16”-os könnyűfém keréktárcsák

Minden részletében jól átgondolt. 
Az új i20 egyedi részletei a Hyundai legújabb formaterv
irányvonalának érzéki sportosságát fejezik ki.
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Kényelmesen elhelyezett AUX-in és USB portok 7”-os érintőképernyős kijelző Apple CarPlay™ és Android Auto™ támogatással

Még okosabbá teszi
okostelefonját. 
Az új i20 olyan észrevétlen kapcsolódást biztosít az Ön számára, amelyet egy okos autótól elvár. 
Az optimális hozzáférés érdekében ideálisan elhelyezett új, 7 “-os érintőképernyő az Apple CarPlay™-t 
és az Android Auto™-t egyaránt támogatja, így telefonját csatlakoztatva zeneszámai, telefonja 
és azok alkalmazásai a nagy képernyőn is megjeleníthetők. A kényelmesen elhelyezett AUX-in 
és USB portok is egyszerű kapcsolódást és gyors töltést biztosítanak.

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.
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Élvezze a nagyobb biztonságot és a kevesebb stresszt út közben. Az elülső ütközésre figyelmeztető rendszer automatikusan fékez, amikor észleli az előttünk haladó gépkocsi hirtelen fékezését.

Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCA) Radar és kamera használatával a jármű előtti útszakaszt figyelve, az FCA 
rendszer automatikusan lefékez az elöl haladó jármű hirtelen fékezése esetén. Először fény- és hangjelzéssel figyelmezteti 
a sofőrt, majd az ütközés veszélyének mértékétől függően vezérli a fékeket és a legnagyobb fékerőt alkalmazza az ütközés 
elkerülésére vagy a kár mérséklésére, ha az ütközés már elkerülhetetlen. A rendszer 10 km/órás vagy annál nagyobb 
sebesség esetén aktiválódik, ha járművet érzékel a gépkocsi előtt.

Aktív sávtartó rendszer (LKA) A jármű helyzetének érzékelése révén figyelmezteti a sofőrt, ha 60 km/órás sebesség 
felett kockázatos kormánymozdulatokat végez. A rendszer először fény- és hangjelzéssel figyelmezteti a sofőrt, majd 
korrekciós kormánymozdulatot tesz, hogy a járművet visszavezesse biztonságos helyzetbe.

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA) Észleli a sötétben a szembejövő és az ugyanabban a sávban előttünk haladó 
járműveket és a megfelelő ponton tompított fényre vált – így növeli a biztonságot, valamint segíti a sofőrt abban, 
hogy minél nagyobb területet beláthasson.

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW) Ez az alapfelszereltség részét képező berendezés 
növeli a biztonságot azáltal, hogy folyamatosan figyeli és elemzi a vezetési szokásokat. Amikor a vezető fáradságát 
vagy figyelmetlenségét észleli, akkor a DAW hangjelzéssel hívja fel erre a sofőr figyelmét és a műszerfalon felugró 
üzenettel pihenést javasol.

A biztonságosabb és a nyugodtabb autózás érdekében mostantól az új i20 is tartalmazza a fejlett vezetéstámogató 
rendszerünket magába foglaló Hyundai SmartSense-et. Az ütközések elkerülése érdekében alkalmazott automatikus 
fékezéstől, a forgalmi sávban maradást segítő rendszeren át, a jobb láthatóság érdekében automatikusan 
fel- és lekapcsolódó fényszórókig, új i20-at úgy tervezték, hogy megvédje Önt és utasait.

12 13



Helló napfény! A panoráma napfénytető szélesre nyitható, így vezetés közben beengedheti a napfényt és többet láthat a világból.

Helyezze magát kényelembe 
stílusosan. 
Az új i20 a kiemelkedő tágasság és a stílusos beltéri megjelenés nyerő kombinációját kínálja, 
mely a belső és külső frissesség hatásával ruházza fel az autót. Az új Red és Blue Point belső mintázat 
feltűnik az ülések, a kormánykerék és a váltó varrásain, a még különlegesebb megjelenésért. 
A kompakt gépkocsikban nehezen fellelhető tágasságot, stílust és kifinomultságot kínáló autó  
belteréből sugárzik a minőség érzése. A sportos, fűthető kormánykeréken ergonomikusan
elhelyezett nyomógombok segítik a kapcsolódást és az autó rendszereinek működtetését, 
miközben garantálják a biztonságos vezetést.  
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Különlegesen tágas belső, 60:40 arányban dönthető hátsó ülésekkel.

Teret enged
a gondolatoknak 
A mi elgondolásunk szerint a tér nem luxus. A tér elengedhetetlen. Ezért az új i20 
kategóriájában az egyik legnagyobb lábteret kínálja: öt felnőtt számára is kiemelkedő 
tágasságot. Amennyiben még ennél is nagyobb helyre van szüksége csomagszállításhoz, 
a 60:40 arányban dönthető hátsó ülések könnyen lehajthatóak. Ez a csomagtérkapacitást 
326 literről 1042 literre (VDA) növeli, így kompromisszumok nélkül hatalmas többlethelyhez jut.
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A könnyeden váltást biztosító hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval érhető el.

Könnyed sebességváltás. 
Gyors döntéshozatal. 
Az emberek régen úgy gondolták, hogy a jó teljesítményhez nagy motorra van szükség. 
Ez a felfogás azóta megváltozott. Az új i20 egyik leghangsúlyosabb tulajdonsága 
a sportos és gazdaságos 1.0 T-GDI motor, amely 120 LE és 171 Nm teljesítményt nyújt,
egyúttal a dinamizmus és a hatékonyság tökéletes kombinációját biztosítja. 
Új, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval (7DCT) érhető el, amely a kézi 
sebességváltó üzemanyag-hatékonyságát és vezetési élményét ötvözi 
az automata sebességváltó kényelmével.
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Intelligens kulcs nyomógombos indítással Középső kartámasz és pohártartókDigitális légkondicionáló TolatókameraFűthető ülések / kormánykerék 7”-os érintőképernyős navigáció

Elérhető opciók
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Tomato Red (alapszín)

Polar White (alapszín)

Passion Red (gyöngyházfény) Champion Blue (metálfény)Star Dust (metálfény)

Aqua Sparkling (metálfény) Cashmere Brown (metálfény)

Phantom Black (gyöngyházfény) Tomato Red (alapszín) Passion Red (gyöngyházfény) Champion Blue (metálfény)

Belső színek és ülésvarrások

Kéttónusú tető

Külső színek

Sleek Silver (metálfény) Clean Slate (metálfény)
Fekete bőr / Piros varrás

Fekete bőr Fekete szövet (TRY)

Black (Fekete) Greyish Blue (Szürkéskék)Velvet Blue (Bársonykék)

Fekete bőr / Kék varrás

Szürkéskék szövet (TRY)

Red Point szövet (Piros pöttyös szövet) Blue Point szövet (Kék pöttyös szövet)

Fekete bőr / Kék varrás Red Point szövet (Piros pöttyös szövet) Blue Point szövet (Kék pöttyös szövet)Fekete bőr / Piros varrás

Polar White (alapszín) Sleek Silver (metálfény) Clean Slate (metálfény) Star Dust (metálfény)
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Keréktárcsák és sebességváltók Méretek és specifikációk

  1520 mm
   1734 mm

1519 mm

14
74

 m
m

2570 mm
4035 mm

Hatfokozatú kézi sebességváltó
Hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó (DCT)15”-os könnyűfém keréktárcsa

16”-os könnyűfém keréktárcsa (új) 16”-os könnyűfém keréktárcsa

KAPPA 1.2 MPI 5MT 
(75 LE)

KAPPA 1.2 MPI 5MT 
(84 LE)

KAPPA 1.0 T-GDI 6 MT 
(100 LE)

KAPPA 1.0 T-GDI 7DCT 
(100 LE)

KAPPA 1.0 T-GDI 6MT
 (120 LE)

KAPPA 1.0 T-GDI 7DCT
 (120 LE)

MOTOR  
ÉS ERŐÁTVITEL

LÖKETTÉRFOGAT (cc) 1248 1248 998 998 998 998

HENGEREK SZÁMA 4 4 3 3 3 3

FURAT x LÖKET (mm) 71.0 x 78.8 71.0 x 78.8 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71.0 x 84.0 71.0 x 84.0

SÜRÍTÉSI ARÁNY 10.5 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0

MAX. TELJESÍTMÉNY (kW (LE)/rpm) 61.8 (84) / 4,500 - 6.000 61.8 (84) / 6.000 73.6 (100) / 4500 73.6 (100) / 4500 88 (120) / 6.000 88 (120) / 6.000

MAX. FORGATÓNYOMATÉK (Nm) 121.6 121.6 171.6Nm 171.6Nm 171.6 171.6

SZELEPRENDSZER 16 SZELEP 16 SZELEP 12 SZELEP 12 SZELEP 12 SZELEP 12 SZELEP

ERŐÁTVITEL TÍPUSA KÉZI KÉZI KÉZI DUPLAKUPLUNGOS KÉZI DUPLAKUPLUNGOS

SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA 5 5 5 7 6 7

TELJESÍTMÉNY
VÉGSEBESSÉG (km/ó) 160 170 186 190 190 190

0 - 100 KM/ÓRA (mp) 13.6 12.8 10.7 11 10.2 10.5

TÖMEG  
ÉS KAPACITÁS

SAJÁT TÖMEG (legkönnyebb) (kg) 980 980 1065 1110 1.070 1.110

SAJÁT TÖMEG (legnehezebb) (kg) 1.158 1.158 1164 1250 1.218 1.250

CSOMAGTÉR (min) (l) 326 326 326 326 326 326

GUMIK MÉRET 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16

KIBOCSÁTÁS 
ÉS ÜZEMANYAG  
HATÉKONYSÁG

VÁROSI (L/100km) 7.0 – 7.2 6.6 – 7.1 6.66-7.05 6.77 6.2 – 6.5 5.6 – 5.9

VÁROSON KÍVÜLI (L/100km) 4.8 – 4.9 4.5 – 5.0 4.68-4.86 4,8 4.6 – 4.9 4.6 – 4.9

KOMBINÁLT (L/100km) 5.6 – 5.8 5.3 – 5.8 5.54-5.75 5.58 5.2 – 5.5   5.0 – 5.3 

KOMBINÁLT CO2-KIBOCSÁTÁS (g/km) 129 – 132 121 – 132 126-131 127 118 – 125 114 – 121 
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Gondolkodjon 
ésszerűen és válassza 
a tökéletes csomagot.
Most már van ideje elgondolkodni. Nagyszerű megjelenésének köszönhetően 
a tekintetek utána fordulnak – azonban a kifinomult technológiák  
és az észrevétlen kapcsolódás kombinációja teszi az új i20-at a tökéletes 
csomaggá. Szeretnénk azt hinni, hogy nem igényel megfontolást, de ne vegye 
készpénznek szavunkat, térjen be legközelebbi Hyundai márkakereskedőjéhez 
és tapasztalja meg a különbséget. Vagy látogasson el honlapunkra, 
és fedezze fel a lehetőségeket online.

További információk a www.hyundai.hu oldalon.
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Márkakereskedő pecsétje

A Hyundai 5 éves kilométerkorlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által  
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is  
tartalmazza.

A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül 
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás 
korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek 
az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható 
modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem 
minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés 
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, 
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.


