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

Hyundai novi i20 
1.0 T-GDI 100 IMPRESSION 

+ Paket RADAR, Paket Grey, rezervna pnevmatika 
7-stopenjski DCT menjalnik 

 

Prostornina motorja [cm3]: 998 Poraba goriva: [l/100 km] 
Moč motorja [kW]: 74  mešani cikel: 5,50 

Moč motorja [KM]: 100 Izpusti CO2: [g/km] 
Najvišja hitrost [km/h]: 185  kombinirani 126 
 

Oprema vozila 

 
Zunanjost 

Zadnje LED luči Pnevmatike 215/45 R17 
HBA - sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov Bi-LED žarometi z dodatno lučjo za osvetlitev ovinka 

Varnost 
TPMS - sistem za nazdor tlaka v pnevmatikah Sistem nujnega klica v sili (eCall) 

LKA - sistem za opozarjanje in pomoč pri ohranjanju voznega pasu LFA - sistem za ohranjanje voznega pasu s funkcijo sledenja 
oznakam voznega pasu 

ISLA - inteligentni sistem za prikaz prometnih znakov z omejitvami 
hitrosti 

HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec 

FCA-JX - sistem za preprečevanje naleta v križišču FCA - sistem za preprečevanje naleta s senzorji za zaznavo vozil, 
pešcev in  kolesarjev 

ESC - napredni elektronski stabilnostni sistem DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti 
BCA - aktivni sistem za opozarjanje in reakcijo ob zaznavi ovir v 
mrtvem kotu 

ABS - protiblokirni zavorni sistem 

Udobje 

Volanski obroč nastavljiv po višini in globini Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 

USB vtičnica zadaj USB polnilec 
Upravljanje sistema za prednastavitev hitrosti na volanskem obroču Tonirana stekla 

Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav 

Samodejno odroševanje vetrobranskega stekla Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala (ECM) 
Samodejna klimatska naprava Premium paket ozvočenja BOSE (4 zvočniki, 2 visokotonska 

zvočnika, nizkotonski zvočnik in zunanji ojačevalnik) 
Potovalni računalnik s supervision merilniki in 10.25'' barvnim LCD 
zaslonom med merilniki 

PDW - parkirni senzorji spredaj in zadaj z vizualnim prikazom med 
merilniki 

PCA - sistem za preprečevanje trka ob parkiranju Pametni ključ 
Paket RADAR PA - sistem za samodejno vzvratno in bočno parkiranje 

Ogrevan volanski obroč MSLA - omejevalnik hitrosti 

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

Integriran navigacijski sistem Hyundai s TomTom Live storitvijo, 
digitalnim sprejemom radijskih frekvenc (DAB+), 10.25'' zaslonom 
na dotik in modemom 

Gretje prednjih in zadnjih sedežev Električno zložljivi vzvratni ogledali 

Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali Dežni senzor 

Avdio - navigacijski sistem združljiv z aplikacijo Bluelink Ambientalna osvetlitev notranjosti 
Akustična prevleka vetrobranskega stekla  

Izbira načina vožnje (odzivnost motorja in volanskega obroča) Hyundai Blue Drive sistem (Idle, Stop & Go) 

 


