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Ker šteje varnost. Ker šteje povezljivost.

Ker štejemo ljudje.

Ljudje smo vedno pripravljeni, da dodobra užijemo dani trenutek. Da izkoristimo dan, se prepustimo 
lepemu in preprosto uživamo. Toda ali v poplavi moderne tehnologije pozabljamo na svojo 
pristno človeško plat? Nikakor! Pri Hyundaiju verjamemo, da nam tehnologija lahko pomaga 
živeti svoje življenje točno tako, kakor si želimo. In prav zato je i20 opremljen 
z najnovejšimi tehnologijami, od učinkovitih agregatov do varnostnih sistemov ter funkcij povezljivosti, 
ki ga uvrščajo v sam vrh segmenta. Dodali smo mu še več tehnologije, da bi se vi lahko osredotočili 
na najpristnejše plati življenja!
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Spreminja 
pravila igre.

i20 z edinstvenimi dinamičnimi linijami spreminja pravila igre v segmentu mestnih malčkov. 
Je širši, daljši in nekoliko nižji od predhodnika, svojo trendovsko zunanjost pa uspešno spaja s 
prostorno kabino, vodilnimi varnostnimi sistemi in naprednimi funkcijami povezljivosti. 
Prav tako predstavlja prvi Hyundaijev evropski model, ki se ponaša z novim oblikovnim 
jezikom. Gre za filozofijo čutne športnosti, ki uteleša harmonijo energičnih proporcev, 
moderne elegance in tehnološkega pridiha.
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Ustvarjen, 
da izstopa.

Čutno športni značaj i20 poudarita elegantno izklesana prednji in zadnji del vozila. 
Dinamično zašiljena prednja žarometa v polni LED izvedbi zaznamuje priostrena 
grafika dnevnih luči, ki skupaj z mišičasto oblikovanima režama za zrak in drzno masko 
hladilnika izžarevata čistokrvno moč. Svež dizajn novega i20 odlično zaokroži popolnoma 
novo oblikovani zadnji odbijač. In kaj dobimo, ko združimo vse te linije? Avtomobil, 
ki izgleda tako dobro, kot se pelje. Avtomobil, ki s svežimi in dinamičnimi potezami 
zlahka izstopa na vsakem kilometru.
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Lepota, ki zrcali samozavest.

Dinamična silhueta i20 z edinstvenim spojem prefinjenosti in dih jemajočih potez takoj pritegne pogled. 
Njegov edinstven slog, prepojen s športno ostrino, zaznamujejo drzni oblikovni poudarki, kot sta 
zašiljena letvica na novem C-stebričku ali grafika zadnjih LED žarometov v obliki črke Z. Žarometa 
obenem povezuje svetlobna letvica, ki poteka preko prtljažnih vrat in zadku vdahne še več edinstvenega 
značaja. Slednjega odlično zaokrožijo 17-palčna aluminijasta platišča, ki na cesti izžarevajo dominanco.
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Edinstven prednji odbijač se ponaša z vpadljivima stranskima režama za zrak in drzno 
novo masko hladilnika, ki s svojim vzorcem le še podkrepi močan prvi vtis.

Oblikovni poudarki.
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Prednja žarometa v polni LED izvedbi zaznamuje 
dinamično zašiljena grafika dnevnih luči.

Razgibane zadnje LED luči povezuje svetlobna letvica, ki poteka preko prtljažnih vrat 
in tako poskrbi za še bolj edinstven značaj zadnjega dela.
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Tehnologija, 
ki ohranja človeka v nas.

Ljudje smo zmožni neverjetnih stvari, a žal nismo popolni. Pogosto izgubimo ključe, 
polijemo jutranjo kavo ali na poti zgrešimo pravi odcep. Vse to je povsem človeško, 
saj nihče ne more biti ves čas popoln. In prav zato je tukaj i20, ki je opremljen s širokim 
naborom pametnih tehnologij. Najnaprednejši varnostni sistemi, najnovejše funkcije 
povezljivosti in drugi praktični dodatki so namreč popolna rešitev za male človeške 
nepopolnosti. Za vas smo razvili še več tehnologij, ki vam omogočajo predvsem ostati 
človek.

13



Uživajte v vodilni 
povezljivosti v segmentu.

i20 se ponaša z najboljšim digitaliziranim kokpitom v svojem segmentu, ki ga dopolnjujejo tudi vodilne funkcije 
povezljivosti. S svojimi naprednimi tehnologijami vam bo tako olajšal vsako pot, vožnjo pa spremenil v užitek. 
Ta se prične že ob pogledu na dva velika zaslona s številnimi možnostmi prilagoditve prikaza. Za nameček sta 
10,25-palčni digitalni zaslon merilnikov in prav tako 10,25-palčni osrednji zaslon na dotik optično usklajena, 
s čimer voznikov prostor oplemenitita z elegantnim, visokotehnološkim pridihom, ki mu ne manjka uporabnosti.

Obenem vam sistem Bluelink® Connected Car Services omogoča, da z vozilom upravljate kar preko svojega 
pametnega telefona! Zagotavlja tudi 5-letno naročnino na storitev LIVE Services, ki poskrbi za aktualne podatke o 
dogajanju v prometu in vremenskih razmerah, nudi informacije o zanimivostih v vaši okolici ter vas 
opozarja na točke nadzora hitrosti*. Infozabavni sistem omogoča tudi uporabo storitev Apple CarPlay™ in Android 
Auto™, tako da lahko do svoje najljubše glasbe, funkcij klicanja in aplikacij na svojem pametnem telefonu dostopate 
prek osrednjega zaslona. Svoj pametni telefon lahko povežete z infozabavnim sistemom tudi brezžično, tako da bo 
vsak kabel odveč. Za kar največje udobje se v osrednji konzoli nahaja še sistem za brezžično polnjenje mobilnih 
naprav.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc. Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.
*Funkcija opozarjanja na točke nadzora hitrosti ni na voljo v vseh državah.
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Upravljajte s svojim vozilom kar preko pametnega telefona! Sistem Bluelink® Connected Car Services v i20 prinaša najnaprednejše funkcije povezljivosti, 
ki jih nadgrajujejo glasovno upravljanje in vrsta sistemov, ki vsako vožnjo spremenijo v udobno in prijetno izkušnjo. Seznam pametnih funkcij, 
s katerimi lahko upravljate preko aplikacije Bluelink, nadgradi še 5-letna brezplačna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, vključene v navigacijski sistem.

Sistem Bluelink® Connected Car Services.
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P
Funkcija Connected Routing.
Izkoristite prednosti, ki jih prinašajo izčrpnejše prometne 
informacije, natančnejše napovedi časa prihoda ter zanesl-
jivejše načrtovanje alternativnih poti. Zmogljiv oblačni sistem 
Hyundai Cloud s pomočjo obsežne baze aktualnih in preteklih 
prometnih informacij zagotavlja boljše načrtovanje poti. 

Navigacija »peš do cilja«.
Če morate svojega i20 parkirati, še preden prispete na končno 
destinacijo, lahko navodila navigacije z osrednjega zaslona 
posredujete aplikaciji Bluelink na svojem telefonu. Ta vas bo 
nato s pomočjo tehnologije navidezne realnosti vodil do cilja.

Aktualne informacije o cenah goriva.
S pomočjo redno posodobljene podatkovne baze boste brez 
težav poiskali najbližjo in najcenejšo bencinsko črpalko ter 
tako prihranili čas in denar. Ušli vam ne bodo niti podatki o 
delovnih časih črpalk in razpoložljivih načinih plačila, ki so 
prikazani na zaslonu navigacijskega sistema.

Parkiranje na ulici ali na parkiriščih.
Funkcija za iskanje parkirnih mest za vas razišče možnosti 
parkiranja v garažnih hišah, na parkiriščih ali drugih za to 
namenjenih površinah.

Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.
Preprosto sedite v vozilo in začnite z navigacijo. Če je vaš i20 
opremljen z navigacijskim sistemom, lahko z uporabo aplik-
acije Blue Link pot načrtujete tudi izven vozila. Aplikacija se 
namreč poveže z navigacijskim sistemom in nanj naloži vaš 
načrt poti, tako da vas sistem ob vašem prihodu v vozilo že 
čaka z navodili. 

Iskanje vozila. 
Ste pozabili, kje ste parkirali? Preprosto odprite aplikacijo 
BlueLink, ki vas bo vodila do avtomobila.

Odklepanje in zaklepanje na daljavo.
Ste pozabili zakleniti avto? Brez skrbi! Novi i20 vas bo na to 
opozoril s sporočilom na vašem pametnem telefonu. Po pre-
jemu slednjega preprosto vtipkate PIN kodo, nato pa vrata s 
pomočjo aplikacije BlueLink zaklenete ali odklenete kar na 
daljavo.

Diagnostika na zahtevo. 
Za popolno brezskrbnost lahko kadarkoli preverite delovanje 
vozila in sicer s pomočjo aplikacije BlueLink na svojem 
pametnem telefonu. 
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Prostornost 
v slogu.
Udobno se namestite in uživajte v vožnji. i20 v svoj razred prinaša vodilno raven pros-
tornosti, saj v primerjavi s predhodnikom ponuja še več prostora za rame in noge. 
Hyundaijevi oblikovalci so obenem ustvarili tudi popolnoma svež trendovski ambient, 
v katerem se boste v hipu sprostili. Za popolno udobje na vsakem kilometru je tu še 
množica inovativnih oblikovnih in tehničnih rešitev, ki odlično zaokrožajo zračno in 
moderno atmosfero v kabini.

Vas skrbi, če je prtljažni prostor dovolj velik? Pomisleki so odveč, saj vas tudi tokrat 
nismo pustili na cedilu. V primerjavi s prejšnjo generacijo smo prostornino prtljažnika 
povečali za 26 litrov, torej na skupaj 325 litrov (VDA). Tako bo v zadku vedno dovolj 
prostora za vso vašo prtljago ali polne vrečke, ki ste jih prinesli iz trgovine. Poleg tega je 
polico mogoče preprosto odstraniti in pospraviti, tako da boste brez težav prepeljali 
tudi višje predmete. In če potrebujete še več prostora, preprosto preklopite naslonjalo 
sedežne klopi.
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Prefinjena in tehnološko 
napredna kabina.
Notranjost i20 je s prefinjenimi linijami in bogatim naborom pametnih tehnologij nared, da vas popelje v digitalno dobo. 
Napreden vtis, ki ga pričarata 10,25-palčna zaslona, še dopolni ambientalna LED osvetlitev, ki v kabino vpelje nežne modre 
odtenke. Vzorec na vratih, ki so ga navdihnile podobe iz narave, se elegantno zlije z armaturno ploščo in čutno dopolni 
osrednje oblikovne poudarke instrumentne plošče. Prefinjene prezračevalne reže, ki se raztezajo po celotni širini 
armaturne plošče, prednji del kabine prežemajo s samosvojim šarmom, hkrati pa ga optično razširijo.
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Brezžično polnjenje mobilnih naprav.
Površina za brezžično polnjenje mobilnih naprav se za praktičen dostop nahaja v osrednji konzoli. 
Omogoča vam, da mobilne naprave, skladne s standardom Qi, napolnite kar brez kablov.

Praktični dodatki.
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Zvočni sistem Bose.
Uživajte v osupljivi zvočni kulisi, ki jo pričara kakovostni zvočni sistem Bose. Ta s pomočjo 8 zmogljivih zvočnikov, 
med katerimi je tudi nizkotonski, zagotavlja glasbeno izkušnjo, ki dodobra popestri vsako pot.

Gumb za klic v sili.
Ta funkcija v primeru nesreče oz. ob sprožitvi zračnih blazin samodejno sproži klic v sili. Prav tako lahko s pritiskom na SOS gumb 
sami prikličete asistenco, in sicer 24 ur na dan in prav vsak dan v letu.
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Več pogonskih izbir 

za večjo učinkovitost.

i20 ponuja štiri nove pogonske možnosti, ki so še prijaznejše okolju in dokazujejo, da nam je skrb za naravo prav 
tako pomembna kot vam. Vrh motorne palete zavzema 1,0-litrski bencinski T-GDi motor, ki je na voljo s 73,6 kW 
(100 KM) ali 88,3 kW (120 KM). V izvedbi s 73,5 kW (100 KM) je opcijsko lahko opremljen tudi s 48-voltnim blagim 
hibridnim sistemom, ki je pri močnejši različici serijski. Blagi hibridni sestav prispeva k 3-4% znižanju porabe goriva 
ter emisij CO2.

Blagi hibridni sistem je na voljo v kombinaciji s 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom z dvojno sklopko (7DCT) 
ali popolnoma novim 6-stopenjskim inteligentnim ročnim menjalnikom (iMT). Tehnologija iMT s pomočjo električne 
sklopke oddvoji menjalnik od motorja ter tako pripomore k dodatnemu prihranku goriva. 1,0-litrski bencinski motor 
brez hibridne tehnologije je mogoče združiti s 7-stopenjskim robotiziranim ali 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. 
Na voljo je tudi 1,2-litrski bencinski motor MPi, ki razvije 61,8 kW (84 KM) in je na voljo s 5-stopenjskim ročnim 
menjalnikom. Vsi motorji so serijsko opremljeni s sistemom Idle Stop and Go, ki dodatno zniža raven emisij in 
porabo goriva. 
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Blagi hibridni sistem z 48V baterijo.

Prihranite na gorivu in znižajte škodljive emisije s pomočjo blagohibridnega sestava z 48-voltno baterijo. Slednji klasičnemu motorju med pospeševanjem doda do 60 Nm navora 
(količina dodatnega navora je sicer odvisna od napolnjenosti baterije in stopnje pospeška), s čimer znatno zniža emisije CO2 in porabo goriva. Hibridni sistem se odlično izkaže tudi v mestni gneči, 
saj prispeva k hitrejšemu in bolj gladkemu ponovnemu zagonu motorja po zaustavitvi, s tem pa dodatno prihrani na gorivu. Obenem starter-generator v blagem hibridu (MHSG) ob zaviranju 
zbira kinetično energijo, jo pretvarja v električno ter z njo polni 48-voltno baterijo.

Najnaprednejša tehnologija za prihranek goriva.  
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Inteligentni ročni menjalnik. 

Inteligentni ročni menjalnik (iMT) je bil razvit, da še dodatno zniža porabo goriva ter emisije. V ta namen v primerih, ko se vozilo premika s konstantno hitrostjo, 
voznik pa spusti stopalko za plin, oddvoji menjalnik od motorja, tako da avtomobil preide v prosti tek*.

*Odvisno od voznih razmer
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Hyundai 
SmartSense.

Z naborom najnaprednejših sistemov za pomoč vozniku, združenih pod oznako SmartSense, i20 ponuja enega najbolj 
dovršenih varnostnih paketov v svojem razredu. Da bo vsaka vožnja minila v duhu brezskrbnosti in v objemu varnosti. 
i20 v novi generaciji ponuja kar osem novih varnostnih sistemov, med katerimi so tudi številni, ki jih v vozilu tega 
segmenta ne bi pričakovali.
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Sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu (LFA)
Ko je sistem aktiviran, ohranja vozilo na sredini voznega pasu. Deluje pri hitrostih 
med 0 in 180 km/h tako na avtocesti kot na mestnih ulicah. 

Pametni sistem za prednastavitev hitrosti, povezan z navigacijo (NSCC) 
Sistem s pomočjo napredne navigacije predvidi zavite ali ravne avtocestne odseke 
in samodejno prilagaja hitrost, ki omogoča kar najvarnejšo vožnjo.

Sistem za preprečevanje naleta (FCA) 
Sistem s pomočjo kamere in radarja nadzoruje cestišče in v primeru silovitejšega 
zaviranja vozila pred vami samodejno zavira. Vključuje funkcijo za zaznavanje vozil, 
pešcev in kolesarjev.

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)
Sistem s pomočjo prednje kamere nadzoruje črte na cestišču. Če vozilo zaide 
onkraj slednjih, voznika na to opozori in s prevzemom nadzora nad krmiljenjem 
pomaga vozilu, da se vrne v varno območje.

Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja trka (BCA)
Sistem s pomočjo dveh radarskih senzorjev v spodnjem delu zadnjega odbijača 
zaznava vozila v vašem mrtvem kotu in vas nanje opozori. Če v tovrstni situaciji 
aktivirate smernik, vas bo zvočno opozoril na nevarnost ter aktiviral zavore, da 
prepreči morebitno trčenje.

Sistem za preprečevanje trka pri parkiranju vzvratno (PCA-R) 
Da boste pri vzvratnem parkiranju na ozkih in nepreglednih površinah varnejši, bo 
poskrbel sistem PCA-R. Slednji vas bo v primeru, da bodo senzorji za vozilom 
zaznali ovire ali pešce, opozoril, nato pa tudi samodejno aktiviral zavore.
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Sistem za preprečevanje prečnega naleta pri vožnji vzvratno (RCCA)
Sistem RCCA vas v situacijah, ko se iz slabše preglednih območij vzvratno 
vključujete v promet, opozori na vozila, ki se vam približujejo s strani, 
po potrebi pa tudi samodejno zaustavi vozilo in tako prepreči trčenje.

Inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev (ISLA)
Sistem ISLA vas v primeru, da prekoračite hitrost, na to opozori z zvočnim in 
grafičnim signalom. Če ga uporabljate v kombinaciji s pametnim sistemom za 
prednastavitev hitrosti, lahko vozilo upočasni tudi samodejno. 

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW)
Ko sistem DAW zazna vzorec, ki nakazuje na neprevidno ali nezbrano vožnjo, 
voznika z napisom na zaslonu instrumentne plošče opomni, da je čas za počitek.

Sistem za samodejno parkiranje (PA)
Naj bo parkiranje tudi na ozkem parkirnem prostoru “mala malica”. Izkoristite 
prednosti delno avtonomnega parkiranja, ki jih še podkrepita širok nabor senzorjev 
in napredna programska oprema.

Sistem za opozarjanje na speljevanje vozila spredaj (LVDA)
Ta pametni sistem v mestni gneči ali v križišču opozori voznika, 
ko vozilo pred njim po postanku zopet spelje.

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (HBA)
Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči ne zaznava le vozil na nasprotnem 
pasu, temveč tudi vozila pred vami, s tem pa vedno ustrezno prilagodi snop 
žarometov.
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Phantom Black (X5B)** Sleek Silver (RYS)*

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Brass (R3W)**

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Aurora Grey (A7G)**Polar White (PSW) 

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Intense Blue (YP5)**

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Tomato Red (TTR)

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Aqua Turquoise (U3H)**

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Clean Slate Blue (UB2)*

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

*kovinska barva
**mineralna barva

Dragon Red (WR7)**

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo – barva 
strehe Phantom Black (X5B)

Barve zunanjosti.
Sedaj lahko i20 še bolje prikrojite svojemu osebnemu stilu, saj lahko izbirate med desetimi vznemirljivimi barvami karoserije, ki odlično dopolnjujejo njegov dinamični značaj. 
Obenem lahko streho, za še bolj edinstven vtis, odenete v fantomsko črno barvo in ustvarite popolnoma samosvojo kombinacijo odtenkov.
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Skupna širina 1.775
Kolotek 1.531

Skupna dolžina 4.040
Medosna razdalja 2.580

Skupna višina

1,450

Kolotek 1.536

Enota : mm

*kovinska barva
**mineralna barva

Barve notranjosti.
Popolnoma sveža notranjost i20 se odlično ujema z njegovo vpadljivo zunanjo podobo. Za nameček ponuja še široko paleto barvnih kombinacij, 
s katerimi jo lahko v trenutku še bolj prikrojite svojemu okusu. Za še več individualnosti lahko izbirate med tremi barvnimi kombinacijami: 
črna, črna / siva in črna / limeta.

Mere.

Sedeži limeta / črnaSedeži siva / črnaSedeži siva / črna

Črna Črna & siva Črna & limeta
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Za človeško plat 
v vseh nas. 

Nasmeh. Pomežik. Dotik. Govorica telesa predstavlja enega najpomembnejših načinov človeškega izražanja. 
In prav slednjo simbolizira tudi čutno športni značaj Hyundaija i20. Njegove elegantno izklesane poteze utelešajo 
energičnost in napredno tehnologijo, ki se skriva pod površjem. A njegov izgled predstavlja le del zgodbe. 
S pomočjo pametnih tehnologij, vodilnih varnostnih sistemov in pametnih funkcij povezljivosti, 
ki jih bogati tudi blagi hibridni sestav, prepriča tudi na cesti. Tako vam bo na vsaki poti pričaral nasmeh na obraz. 
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1 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.
 
Vsi podatki, navedeni v tej brošuri, so začasne narave ter se lahko kadar koli in brez predhodne najave 
spremenijo. Prikazane barve karoserije se lahko zaradi omejitev pri tiskanju razlikujejo od dejanskih barv. 
Prikazani produkti ustrezajo ponudbi in naboru opreme, ki sta namenjena za evropsko tržišče. Brošura 
predstavlja tudi vozila, opremljena z doplačljivo dodatno opremo, ne prikazuje pa polnega nabora opremskih 
opcij. Hyundai si pridržuje pravico do spreminjanja navedenih tehničnih podatkov ter podatkov o opremi brez 
predhodnega obvestila. Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Hyundai. 
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