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Naziv proizvoda:  Osebno vozilo 
Tip proizvoda: Hyundai i20 
Proizvajalec: HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.,34742 Kozyatagi,Istanbul/Turkey 
Uvoznik (pridobitelj) Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana BRNČIČEVA ULICA 45 1231 Ljubljana - Črnuče 

 

Hyundai i20 
1,25 HP FL LIFE / EDITION, 15" alu, usnjen volan, rezervna guma 

5-stopenjski ročni menjalnik 2WD pogon 
 

Prostornina motorja [cm3]: 1248 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 62  mestna vožnja: 6,80 

Moč motorja [KM]: 84  izvenmestna vožnja: 4,70 

Najvišja hitrost [km/h]: 170  mešani cikel: 6,00 
 
Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Zasilna rezervna pnevmatika Zakasnitev ugašanja zunanjih luči 

Vzvratni ogledali v barvi karoserije Tretja zavorna luč zadaj 

Tonirana stekla Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 
Projekcijski žarometi Pribor za polnjenje prazne pnevmatike 

Pnevmatike 185/65 R15 Paket EDITION 

Okrasni pokrovi koles Nastavitev višine snopa žarometov 
Luči za meglo zadaj LED smerniki integrirani v vzvratni ogledali 

Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije Kljuka za odpiranje prtljažnih vrat v barvi karoserije 
Gretje zadnjega stekla Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali 

Dnevne luči Brisalec zadnjega stekla 

15'' jeklena platišča 15'' aluminijasta platišča 
Varnost 

Zategovalci varnostnih pasov spredaj Varnostna ključavnica na zadnjih vratih 

Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) 
Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo Samodejno odklepanje vozila v primeru trka 

Protiblokirni sistem (ABS) Opozorilo za nepripet varnostni pas 

Opozorilni sistem ob zaviranju v sili (ESS) Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESP & VSM) 
Čelna zračna blazina za voznika Čelna zračna blazina za sopotnika 

Bočni zračni blazini in stranski varnostni zavesi  
Udobje 

Žep na hrbtišču sopotnikovega sedeža Zakasnitev ugašanja notranje osvetlitve 

Volanski obroč nastavljiv po višini in globini Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 
Upravljanje radia na volanskem obroču Potovalni računalnik 

Polica nad prtljažnim prostorom Po višini nastavljivi vzglavniki zadaj 

Po višini nastavljiva vzglavnika spredaj Po višini nastavljiv voznikov sedež 
Osvetlitev prtljažnega prostora Ogledali v senčnikih 

Oblazinjenje v blagu Kromirani dodatki na armaturni plošči 

Kromirane notranje kljuke Klimatska naprava 
ISOFIX pritrditvena mesta na zunanjih zadnjih sedežih Električni progresivni servo volan 

Električni pomik stekel spredaj Držala za pločevinke 
Digitalna ura Daljinsko centralno zaklepanje z zložljivimi ključem in alarmnim 

sistemom 

Bralne lučke spredaj 60:40 deljiv zadnji sedež 
12V vtičnica spredaj  

Motor in pogon 

Hyundai Blue Drive sistem (Idle, Stop & Go sistem)  

Možnost vnosa napak pri sestavljanju opreme vozila. Za točne podatke se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai. 


