
   

 

Poraba goriva: 4,2 – 7,5 l/100 km 
Emisije plinov CO2: 110 - 176 g/km 

CENIK VOZIL HYUNDAI i40   Ljubljana, 01.03.2017 
 

i40 Sedan 

Model Prostornina (ccm) Moč kW/KM Menjalnik Cena v EUR 

1,6 GDI 

COMFORT 1.591 99 / 135 6-st. ročni 19.990 

STYLE 1.591 99 / 135 6-st. ročni 21.490 

PREMIUM 1.591 99 / 135 6-st. ročni 23.490 

1,7 CRDi 

COMFORT 1.685 85 / 115 6-st. ročni 21.490 

STYLE 1.685 85 / 115 6-st. ročni 22.990 

PREMIUM 1.685 85 / 115 6-st. ročni 24.990 

IMPRESSION 1.685 85 / 115 6-st. ročni 28.990 

      

i40 Wagon 

Model Prostornina (ccm) Moč kW/KM Menjalnik Cena v EUR 

1,6 GDI 

COMFORT 1.591 99 / 135 6-st. ročni 20.990 

STYLE 1.591 99 / 135 6-st. ročni 22.490 

PREMIUM 1.591 99 / 135 6-st. ročni 24.490 

1,7 CRDi 

COMFORT 1.685 85 / 115 6-st. ročni 22.490 

STYLE 1.685 85 / 115 6-st. ročni 23.990 

PREMIUM 1.685 85 / 115 6-st. ročni 25.990 

IMPRESSION 1.685 85 / 115 6-st. ročni 29.990 
 

 

Cenik dodatne opreme 

  Cena v EUR 

Motor 1,7 CRDi HP (104 kW / 141 KM) – doplačilo k motorju 1,7 CRDi (85 kW / 115 KM) 700 

Motor 2,0 GDI (131 kW / 178 KM) – doplačilo k motorju 1,6 GDI 2.500 

6-stopenjski samodejni menjalnik z obvolanskim upravljanjem – pri modelu  2,0 GDI 1.200 

7-stopenjski robotizirani menjalnik z dvojno sklopko in obvolanskim upravljanjem – pri modelu 1,7 CRDi HP 1.900 

17'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 215/50 R17 (STYLE) 180 

18'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 225/45 R18 (PREMIUM) 180 

Hyundai Blue Drive (Idle, Stop & Go System)  410 

Integriran navigacijski sistem Hyundai s 7'' zaslonom na dotik, aplikacijo MapCare (4 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov v času 
trajanja garancije vozila), digitalnim sprejemom radijskih signalov, anteno v obliki plavuti morskega psa ter kamero za vzvratno vožnjo – 
NAE (STYLE) 

1.100 

Premium ozvočenje INFINITY z dodatnim zunanjim ojačevalcem in nizkotonskim zvočnikom - NVG (IMPRESSION) 300 

Električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom za zatemnitev - MSR (IMPRESSION) 1.100 

Paket WINTER (STYLE):  

- trostopenjsko gretje prednjih sedežev, 

- ogrevan volanski obroč 

300 

Paket SMART (STYLE): 

- bi-xenonski žarometi z dodatno lučjo za osvetlitev ovinka, sistemom za pranje žarometov in samodejno nastavitvijo višine 
svetlobnega snopa,   

- pametni ključ z gumbom za zagon / zaustavitev motorja 

1.100 

Paket WINTER (Wagon - PREMIUM):  

- sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKAS), 

- trostopenjsko gretje prednjih sedežev in dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev ter 

- ogrevan volanski obroč 

790 

Paket WINTER (Sedan - PREMIUM):  

- sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKAS), 

- trostopenjsko gretje prednjih sedežev in dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev, 

- ogrevan volanski obroč ter 

- električna zavesa za zadnje steklo 

890 

Paket SMART (PREMIUM): 

- bi-xenonski žarometi z dodatno lučjo za osvetlitev ovinka, sistemom za pranje žarometov in samodejno nastavitvijo višine 
svetlobnega snopa,   

- premium ozvočenje Infinity z dodatnim zunanjim ojačevalcem in nizkotonskim zvočnikom 

1.200 

Paket VISIBILITY (PREMIUM): 

- napredni bi-xenonski žarometi s prilagodljivim svetlobnim snopom, sistemom za pranje žarometov in samodejno nastavitvijo 
višine svetlobnega snopa,   

- samodejni izklop dolgih luči (SHB) ter 

- sistem za prepoznavo prometnih znakov (SLIF) 

1.400 

Premium usnjeno oblazinjenje v rjavi barvi (IMPRESSION) 80 
 

DOPLAČILA: 
        - prevoz in priprava vozila: 120 EUR 
        - kovinska ali mineralna barva: 450 EUR         
        - barva NCW (Creamy White) brez doplačila 



   

 

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; 12 let na prerjavenje. 
 
VELJAVNOST CENIKA: od 01.03.2017 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.  

 

Oprema   

  
COMFORT STYLE (dodatno k opremi COMFORT) 
   VARNOST    UDOBJE 
* Čelni in stranski zračni blazini za voznika in sopotnika * Dvopodročna samodejna klimatska naprava s samodejnim 
* Stranski varnostni zavesi    odroševanjem vetrobranskega stekla 
* Varnostna blazina za zaščito voznikovih kolen * Električno nastavljiv voznikov sedež v 10 smereh  
* Stikalo za deaktiviranje sovoznikove zračne blazine * Po višini nastavljiv sopotnikov sedež 
* Aktivna, po višini in naklonu nastavljiva vzglavnika spredaj * Vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo 
* Zategovalci varnostnih pasov spredaj * Dežni senzor 
* Opozorilo za nepripete varnostne pasove * Odmrzovalnik brisalcev 
* Po višini nastavljiva varnostna pasova spredaj * Hlajen predal pred sopotnikom 
* Protiblokirni zavorni sistem - ABS * Osvetlitev predela pri nogah 
* Ojačevalnik zavorne sile - BAS * Črni sijajni dodatki na armaturni plošči 
* Napredni elektronski stabilnostni sistem - ESC & VSM * Kromirane obloge pragov 
* Varnostna stop luč ob zaviranju v sili - ESS    ZUNANJOST 
* Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS * 16'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 205/60 R16 
* ISOFIX pritrditvene točke na zadnjem sedežu * Zasilna rezervna pnevmatika 
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo * LED luči za meglo spredaj 
* Samodejno odklepanje vozila v primeru trka * Kromirane kljuke za odpiranje vrat 
   UDOBJE * Solarno vetrobransko steklo in prva stranska stekla 
* Električna ročna zavora   * Dodatno zatemnjena stekla zadaj 
* Sistem za držanje vozila na mestu - Autohold * Električno sklopljivi vzvratni ogledali 
* Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec - HAC * Parkirni senzorji spredaj in zadaj 
* Klimatska naprava s protiprašnim filtrom PREMIUM (dodatno k opremi STYLE) 
* Dodatne reže za gretje / prezračevanje zadaj    VARNOST 
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmom in zložljivim ključem * Bočni varnostni blazini zadaj 
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalcem hitrosti     UDOBJE 
   in upravljanjem na volanskem obroču * Integriran navigacijski sistem Hyundai s 7'' zaslonom na dotik,  
* V usnje oblečen volan in ročica menjalnika    aplikacijo MapCare (4 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov v času 
* Potovalni računalnik z LCD zaslonom med merilniki    trajanja garancije vozila), digitalnim sprejemom radijskih signalov ter  
* Električni progresivni servo volan    kamero za vzvratno vožnjo 
* Volanski obroč nastavljiv po višini in globini * Antena v obliki plavuti morskega psa 
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj s samodejnim  * Pametni ključ z gumbom za zagon / zaustavitev motorja 
  odpiranjem/zapiranjem in funkcijo proti priprtju * Supervision merilniki z LCD barvnim zaslonom 
* Električni in ogrevani vzvratni ogledali z integriranimi LED smerniki * Pametna prtljažna vrata (vozila z 1.7 CRDi in 2.0 GDI motorjem) 
* Sredinska konzola z nosilci za pijačo, 12V vtičnico in naslonom za roke * Aluminijasta pedala 
* Osvetljeni ogledali v senčnikih * Mreža za pritrditev prtljage v prtljažnem prostoru 
* Bralne lučke spredaj in predal za sončna očala * Vzdolžna vodila s prečnimi držali tovora v prtljažniku (Wagon) 
* Po višini nastavljiv voznikov sedež    ZUNANJOST 
* Električno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža * 17'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 215/50 R17 
* Žepa na hrbtiščih voznikovega in sopotnikovega sedeža * Kromirane letvice v maski 
* 40:60 deljiv zadnji sedež * Obrobe oken iz krtačenega aluminija 
* Naslon za roko na zadnjem sedežu z nosilcem za pijačo IMPRESSION (dodatno k opremi PREMIUM)  
* Avtoradio s CD in MP3 predvajalnikom, USB in AUX     VARNOST 
   priključkoma, 6 zvočniki in upravljanjem na volanskem obroču * Sistem za prepoznavo prometnih znakov (SLIF) 
* Bluetooth prostoročno telefoniranje z glasovnim izbiranjem in  * Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKAS) 
   upravljanjem na volanskem obroču    UDOBJE 
* Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora * Ogrevan volanski obroč 
* 12V vtičnica v prtljažnem prostoru * Usnjeno oblazinjenje v črni ali bež dvobarvni kombinaciji 
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla * Trostopenjsko gretje in prezračevanje prednjih sedežev 
* Merilnik in prikazovalnik zunanje temperature * Spominski sistem za nastavitev voznikovega sedeža – 2 položaja 
* Rolo nad prtljažnim prostorom (Wagon) * Dvostopenjsko gretje zadnjih sedežev 
* Varnostna mreža med prtljažnikom in potniškim prostorom (Wagon) * Električno nastavljiv sopotnikov sedež v 8 smereh 
* Brisalec zadnjega stekla (Wagon) * Premium ozvočenje z dodatnim zunanjim ojačevalcem in  
  ZUNANJOST    nizkotonskim zvočnikom 
* Projekcijske luči z dnevnimi LED lučmi * Sistem za aktivno pomoč pri bočnem parkiranju  
* Samodejno prižiganje glavnih žarometov ob slabši vidljivosti * Električna zavesa za zadnje steklo (Sedan) 
* Kromirana obroba maske    ZUNANJOST 
* Kljuke za odpiranje vrat in vzvratni ogledali v barvi karoserije * Napredni bi-xenonski žarometi s prilagodljivim svetlobnim snopom, 
* 16'' platišča s pnevmatikami 205/60 R16    sistemom za pranje žarometov in samodejno nastavitvijo višine 
* Zadnji spojler z vgrajeno tretjo zavorno lučjo (Wagon)     svetlobnega snopa 
* Zadnje kombinirane LED luči * Sistem za samodejno zasenčenje žarometov (SHB) 
* Strešni nosilci (Wagon) * 18'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 225/45 R18 
  
  
 


