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Hyundai i10 
1,0 COMFORT + 

5-sedežni, samodejna klimatska naprava, DAB - digitalni sprejemnik, 
rezervna guma 

 
 

Prostornina motorja [cm3]: 998 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 49  mešani cikel: 5,00 

Moč motorja [KM]: 67 Izpusti CO2: [g/km] 
Najvišja hitrost [km/h]: 156  kombinirani 115 
 

 
Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Zasilna rezervna pnevmatika Zadnji spojler z LED zavorno lučjo 

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov (HBA) Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti 
Luč za meglo zadaj LED smerniki v vzvratnih ogledalih 

Disk zavore na prednjih kolesih 14''  

Varnost 
Sistem za preprečevanje naleta s senzorji za zaznavo vozil in pešcev 
(FCA) 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) 

Sistem za opozarjanje in pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) Sistem za nazdor tlaka v pnevmatikah 
Sistem nujnega klica v sili (eCall) Protiblokirni zavorni sistem (ABS) 

Napredni elektronski stabilnostni sistem (ESC) ISOFIX pritrdilne točke na zadnjih sedežih 
Čelna zračna blazina za voznika Čelna zračna blazina za sopotnika 

Bočni zračni blazini in stranski varnostni zavesi  

Udobje 
Zračni filter kabine vozila Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 

Upravljanje sistema za prednastavitev hitrosti na volanskem obroču Upravljanje radia na volanskem obroču 

Tonirana stekla Samodejna klimatska naprava 
Omejevalnik hitrosti Klimatska naprava 

Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali Električni progresivni servo volan 

Električni pomik stekel spredaj s funkcijo samodejnega spusta in 
dviga ter zaščito proti priprtju za voznika 

Daljinsko centralno zaklepanje z zložljivim ključem 

DAB+ sprejemnik digitalnih radijskih frekvenc Bluetooth prostoročna povezava z glasovnim izbiranjem in 
upravljanjem na volanskem obroču 

Avtoradio z MP3 predvajalnikom in 8'' zaslonom na dotik 5-sedežno vozilo 

12V vtičnica  
Motor in pogon 

Hyundai Blue Drive sistem (Idle, Stop & Go)  

 
 
 
 
 

Možnost vnosa napak pri sestavljanju opreme vozila. Za podrobnosti obiščite najbližji pooblaščeni prodajni center vozil Hyundai. 


