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CENIK VOZIL HYUNDAI i20 Ljubljana 04.12.2018 
 

        

Model Št. vrat 
Prostornina 

(ccm) 
Moč kW (KM) Menjalnik Cena v EUR 

Promocijski 
prihranek v EUR 

Cena s 
prihrankom v EUR 

1,25 CVVT 

Life 5V 1.248 55,2 (75) 5-st. ročni 12.190 1.200 10.990 

Comfort 5V 1.248 55,2 (75) 5-st. ročni 13.090 1.200 11.890 

Style 5V 1.248 55,2 (75) 5-st. ročni 13.990 1.200 12.790 

Premium 5V 1.248 55,2 (75) 5-st. ročni 15.090 1.200 13.890 

Life 5V 1.248 62 (84) 5-st. ročni 12.490 1.200 11.290 

Comfort 5V 1.248 62 (84) 5-st. ročni 13.390 1.200 12.190 

Style 5V 1.248 62 (84) 5-st. ročni 14.290 1.200 13.090 

Premium 5V 1.248 62 (84) 5-st. ročni 15.390 1.200 14.190 

1,0 T-GDI 100 

Life 5V 998 73,6 (100) 5-st. ročni 13.390 1.200 12.190 

Comfort 5V 998 73,6 (100) 5-st. ročni 14.290 1.200 13.090 

Style 5V 998 73,6 (100) 5-st. ročni 15.190 1.200 13.990 

Premium 5V 998 73,6 (100) 5-st. ročni 16.290 1.200 15.090 

1,0 T-GDI 120 

Life 5V 998 88,3 (120) 6-st. ročni 14.140 1.200 12.940 

Comfort 5V 998 88,3 (120) 6-st. ročni 15.040 1.200 13.840 

Style 5V 998 88,3 (120) 6-st. ročni 15.940 1.200 14.740 

Premium 5V 998 88,3 (120) 6-st. ročni 17.040 1.200 15.840 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poraba goriva: 4,8 - 6,5 l/100 km 
Emisije plinov CO2: 109 - 149 g/km  
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Cenik dodatne opreme 

  Cena v EUR 

7-stopenjski robotizirani menjalnik (doplačilo k motorju 1.0 T-GDI) 1.290 

Zasilna rezervna pnevmatika 80 

Aluminijasta platišča 15'' s pnevmatikami 185/65 R15 300 

Aluminijasta platišča 16'' s pnevmatikami 195/55 R16 375 

Projekcijska žarometa z dodatnimi lučmi za osvetlitev zavoja, LED pozicijske luči, LED dnevne luči (COMFORT, STYLE) 270 

Električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom (COMFORT, STYLE, PREMIUM; pri motorjih 1.25 CVVT 
in 1.0 T-GDI 120) 

870 

Dvobarvna kombinacija zunanjosti (two-tone) (COMFORT, STYLE, PREMIUM) 450 

Parkirni senzorji zadaj (LIFE) 190 

Usnjeno oblazinjenje (COMFORT, STYLE, PREMIUM) 600 

Paket PLUS (LIFE): 
- avtoradio s 5'' zaslonom in MP3 predvajalnikom  
- Bluetooth brezžična povezava z upravljanjem na volanskem obroču 
- usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica 
- dodatne bralne lučke in predal za očala 

250 

Paket EDITION (LIFE):  

- multimedijska naprava s 7'' visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, združljiva z aplikacijama AndroidAutoTM* in CarPlayTM* 

- Bluetooth brezžična povezava z glasovnim upravljanjem in upravljanjem na volanskem obroču 

- kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in zaslonom v multimedijski napravi 

- USB vtičnica za polnjenje 

- samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti  

- usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica 
- dodatne bralne lučke in predal za očala 

810 

Paket MULTIMEDIA (COMFORT, STYLE): 
- multimedijska naprava s 7'' visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, združljiva z aplikacijama AndroidAutoTM* in CarPlayTM* 
- Bluetooth brezžična povezava z glasovnim upravljanjem in upravljanjem na volanskem obroču 
- kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in zaslonom v multimedijski napravi 
- zvočniki zadaj 

580 

Paket MULTIMEDIA NAV (STYLE / PREMIUM): 
- integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo in 7'' visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, aplikacijo 

Mapcare (7 x nadgradnja in posodobitev zemljevidov), digitalnim sprejemom radijskih signalov (DAB), združljiv z 

aplikacijama AndroidAutoTM* in CarPlayTM* 
- Bluetooth brezžična povezava z glasovnim upravljanjem in upravljanjem na volanskem obroču 
- kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in zaslonom v navigacijski napravi 
- USB vtičnica za polnjenje 
- zvočniki zadaj 

850 / 270 

DAB RADIO – digitalni sprejem radijskih signalov (COMFORT, STYLE, PREMIUM) 150 

Paket SMART SENSE (COMFORT / STYLE / PREMIUM): 
- FCW - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk 
- AEB - sistem za zaviranje v sili s prepoznavanjem vozil 
- LKAS - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu 
- DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti 
- projekcijska žarometa z dodatnimi lučmi za osvetlitev zavoja, LED pozicijske luči in LED dnevne luči 
- HBA - sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov 
- supervision merilniki z LCD TFT zaslonom med merilniki 

820 / 560 / 380 

Paket PANORAMA (STYLE, PREMIUM; pri motorjih 1.25 CVVT in 1.0 T-GDI 120):  

- električno pomična panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom 
- dodatno zatemnjena stekla zadaj in bočne letvice na vratih v črni barvi 

900 

Paket  SMART (STYLE, PREMIUM):  

- pametni ključ 

- gumb za vžig  

- pomožna lučka v kljuki za odpiranje vrat 

540 

Paket WINTER (LIFE / COMFORT, STYLE, PREMIUM) 

- trostopenjsko gretje prednjih sedežev 

- usnjen in ogrevan volanski obroč 

320 / 280 

 
 
 
 
 
 
 
DOPLAČILA: 

- prevoz in priprava vozila: 140 EUR 
- bela barva: 180 EUR 

- kovinska ali mineralna barva: 380 EUR 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Oprema  
  

  LIFE   COMFORT (dodatno k opremi LIFE) 

  MOTOR IN MENJALNIK    UDOBJE 

* Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem) z zmogljivejšim  * Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom  

  70 Ah akumulatorjem    hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču 

  VARNOST * LDWS - opozorilni sistem za nenamerno menjavo  

* Čelni in stranski zračni blazini za voznika in sopotnika    voznega pasu 

* Stranski varnostni zavesi * Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 

* Stikalo za deaktiviranje sovoznikove zračne blazine * Električni pomik stekel spredaj s funkcijo za samodejni  

* Po višini in nagibu nastavljiva vzglavnika spredaj    spust/dvig in zaščito proti priprtju za voznika 

* Po višini nastavljivi vzglavnik zadaj * Električni pomik stekel zadaj 

* Zategovalci varnostnih pasov spredaj * Avtoradio s 5'' zaslonom in MP3 predvajalnikom  

* Opozorilo za nepripete varnostne pasove * Visokotonska zvočnika 

* ABS - protiblokirni zavorni sistem * Bluetooth prostoročno telefoniranje z upravljanjem na  

* ESP & VSM - napredni elektronski stabilnostni sistem    volanskem obroču 

* BAS - ojačevalnik zavorne sile * Dodatne bralne lučke in predal za očala 

* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec * Osvetljeni ogledali v senčnikih 

* ESS - opozorilni sistem ob zaviranju v sili * Stikalo za nastavitev osvetlitve armaturne plošče (reostat) 

* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah    ZUNANJOST 

* Varnostna ključavnica na zadnjih vratih * Luči za meglo spredaj 

* ISOFIX pritrditvene točke na zadnjem sedežu * Parkirni senzorji zadaj    

* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo * Aerodinamični brisalniki vetrobranskega stekla 

* Samodejno odklepanje vozila v primeru trka   STYLE (dodatno k opremi COMFORT) 

   UDOBJE   UDOBJE 

* Klimatska naprava * Samodejna klimatska naprava s samodejnim odroševanjem 

* Merilnik in prikazovalnik zunanje temperature    vetrobranskega stekla 

* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmom in zložljivim ključem * Sredinski naslon med prednjima sedežema s predalom 

* Električni servo volan * Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala  

* Volanski obroč nastavljiv po višini in globini * Dežni senzor 

* Sistem za varčevanje z električno energijo    ZUNANJOST 

* Električni pomik stekel spredaj * 16'' aluminijasta platišča s pnevmatikami 195/55 R16 

* Ogledali v senčnikih * Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti 

* Nastavitev višine snopa žarometov iz vozila * Samodejno električno sklopljivi zunanji ogledali 

* Po višini nastavljiv voznikov sedež   PREMIUM (dodatno k opremi STYLE) 

* Avtoradio z MP3 predvajalnikom ter USB in iPOD priključkoma   UDOBJE 

* Upravljanje avtoradia na volanskem obroču * Multimedijska naprava s 7'' visokoločljivim barvnim zaslonom  

* Potovalni računalnik    na dotik, združljiva z aplikacijama AndroidAutoTM* in CarPlayTM* 

* Električna vtičnica spredaj * Bluetooth prostoročno telefoniranje z glasovnim izbiranjem  

* 40:60 deljiv zadnji sedež    in upravljanjem na volanskem obroču 

* Žep na hrbtišču sopotnikovega sedeža * Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnim vodili in zaslonom 

* Originalni tepihi  Hyundai    v multimedijski napravi 

* Zakasnitev izklopa notranje osvetlitve * Zvočniki zadaj 

* Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora * Supervision merilniki z LCD TFT zaslonom 

  ZUNANJOST * Mreža za pritrditev prtljage v prtljažnem prostoru 

* Dnevne luči * Dvojno dno v prtljažnem prostoru 

* Funkciji »Escort« in »Follow me« za žaromete    ZUNANJOST 

* 15'' jeklena platišča s pnevmatikami 185/65 R15 * Projekcijski žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev zavoja 

* Pribor za popravilo predrte pnevmatike * LED pozicijske luči 

* Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali  v barvi karoserije * LED dnevne luči 

* Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije * LED zadnje luči 

* LED smerniki vgrajeni v zunanji ogledali * Maska motorja z grafitno kromirano obrobo 

* Brisalec zadnjega stekla * Dodatno zatemnjena zadnja stekla 

* Tonirana stekla * Parkirni senzorji spredaj in zadaj 

* C stebriček v črni barvi * Bočne letvice na vratih v črni barvi 

* Okrasni pokrovi koles  
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Tehnični podatki 

MOTOR IN MENJALNIK 

BENCINSKI 

1.0 T-GDI 100 1.0 T-GDI 120 1.25 CVVT 

5-stopenjski  
ročni 

7-stopenjski  
DCT 

6-stopenjski  
ročni 

7-stopenjski  
DCT 

5-stopenjski  
ročni 

Prostornina (ccm) 998 998 1.248 

Maksimalna moč 73,6 kW (100 KM) pri 4.500 vrt/min 88,3 kW (120 KM) pri 6.000 vrt/min 
55,2 kW (75 KM) pri 

6.000 vrt/min 
61,8 kW (84 KM) 
pri 6.000 vrt/min 

Maksimalni navor 171,6 Nm pri 1.500-4.000 vrt/min 171,6 Nm pri 1.500-4.000 vrt/min 121,6 Nm pri 4.000 vrt/min 

Poraba goriva (l/100km)     
(po preračunanem NEDC 
standardu)                                   

mestna 5,5 – 5,9 5,4 – 5,9 5,9 – 6,2 5,6 – 5,9 7,0 – 7,2 6,6 – 7,4 

izven mestna 4,3 – 4,6 4,5 – 4,7 4,4 – 4,6 4,6 – 4,9 4,8 – 4,9 4,5 – 5,1 

kombinirana 4,8 – 5,1 4,8 – 5,2 5,0 – 5,2 5,0 – 5,3 5,6 – 5,8 5,3 – 5,9 

Največja hitrost (km/h) 186 190 190 190 170 

Emisije CO2 (g/km)  109 - 117 114 - 121 114 - 119 114 - 121 129 - 132 121 - 136 

Emisije NOx (g/km)  0,0119 0,0160 0,0589 0,0416 0,0140 0,0136 

Emisijska stopnja EURO 6 

Rezervoar za gorivo (l) 50 

Medosna razdalja (mm) 2.570 

Dolžina (mm) 4.035 – 4.045 

Širina (mm) 1.730 – 1.734 

Višina (mm) 1.449 – 1.474 

Pogon na prednji kolesi 

Zavore spredaj diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS 

Zavore zadaj diagonalni, dvokrožni zavorni sistem, ABS 

Rajdni krog (m) 5,1 

Masa vozila pripravljenega na vožnjo (kg) 1.140 – 1.292 1.185 – 1.325 1.140 – 1.292 1.185 – 1.325 1.055 – 1.233 

Največja tehnično dovoljena masa vozila (kg) 1.600 1.650 1.640 1.650 1.580 

Prostornina prtljažnega prostora (l) 301 – 326 / 1.017 – 1.042 (z zloženimi zadnjimi sedeži) 

Največja dovoljena obremenitev strehe (kg) 70 

Največja dovoljena masa 
priklopnega vozila (kg)                                                       

zaviranega 1.000 800 1.110 800 910 

nezaviranega  450 

* "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." 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; 12 let na prerjavenje. 

 

VELJAVNOST CENIKA: od 04.12.2018 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.  

* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc. 

* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc. 


