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Hyundai i10 
1,0 T-GDI STYLE N-Line 

+ 5-sedežni, DAB - digitalni sprejemnik 
 

 

Prostornina motorja [cm3]: 998 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 74  mešani cikel: 5,40 

Moč motorja [KM]: 100 Izpusti CO2: [g/km] 
Najvišja hitrost [km/h]: 185  kombinirani 123 
 

Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Zadnji spojler z LED zavorno lučjo Sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov (HBA) 
Samodejno prižiganje luči ob slabši vidljivosti Luči za meglo spredaj 

Luč za meglo zadaj LED smerniki v vzvratnih ogledalih 
Dnevne LED luči 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)  

Udobje 

Usnjen volanski obroč in prestavna ročica Upravljanje sistema za prednastavitev hitrosti na volanskem obroču 

Bluetooth Samodejna klimatska naprava 

Naslon za roko za voznika Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili s prikazom v avdio 
napravi 

Dodatno zatemnjena zadnja stekla DAB+ sprejemnik digitalnih radijskih frekvenc 

Paket N-Line 
- športna aluminijasta platišča 6.5J x 16‘‘ s pnevmatikami 195/45 
R16 
- športna odbijača spredaj in zadaj z rdečo letvico 
- N-Line športna maska v črno lakirani barvi z rdečimi dodatki 
- N-Line LED dnevne luči 
- zadnje LED luči 
- N-Line oznake na blatnikih 
- zunanji ogledali v črni mineralni barvi 
- i10 oznaka na C stebričku v rdeči barvi 
- dvojna izpušna cev 
- športni sedeži z rdečimi šivi in oznako N 
 

- športni volanski obroč oblečen v usnje z dodatki v grafitno sivi in 
črno lakirani barvi, rdečimi šivi in oznako N 
- prestavna ročica oblečena v perforirano usnje z aluminijastim 
dodatkom, rdečimi šivi in oznako N 
- aluminijasta pedala in počivalo za nogo 
- armaturna plošča v črni barvi z rdečimi dodatki na zračnih režah in 
kontrolnih gumbih prezračevanja 
- obloga stropa in A/B/C stebričkov v črni barvi 
- prilagojeno športno vzmetenje 
- 14‘‘ prednje diskaste zavore  

 
 
 
 

Možnost vnosa napak. Za podrobnosti obiščite pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai. 

 


