i10

Drznite si
in napravite
vtis.

V življenju za pravi vtis pogosto poskrbi prav skupek dovršenih podrobnosti. In pri
Hyundaiju i10 ni prav nič drugače. S svežo in ekspresivno obliko ter širokim naborom
najnaprednejših tehnologij je popoln spremljevalec za vse, ki od avtomobila pričakujejo
uglajen slog in prilagodljivost, hkrati pa radi pustijo vtis.
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Naj vam nikoli
ne zmanjka sloga.

Kombinacija gladkih linij in mišičastih kontrastov i10 vdahne dinamičen slog, ki
v trenutku ukrade pogled. Z nekoliko nižjo streho in širšo karoserijo poskrbi za
živahen nastop, ki mu med mestnimi malčki ni para. Karoserijo je navdahnila
izklesana atletska postava, odeta v elegantno športno opravo, ki ponuja izobilje
prostora. Piko na i dodajata dinamično zasnovana prednja žarometa, ki se
zlivata s športnim prednjim odbijačem in tako zaokrožata drzen spoj moči in
sodobnega oblikovanja.
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Natančna zasnova za
vrhunsko prostornost.

V trendovski notranjosti vas bodo navdušili natančna zasnova, sveži vzorci in najnaprednejši
multimedijski vmesnik, ki jih dopolnjuje prečiščen, moderen slog. Kabino i10 zaznamujejo na
otip mehke površine in ostre linije, ki spominjajo na izčiščene grafike atletske opreme.
Dinamičen značaj kabine zapečati tridimenzionalen vzorec v obliki čebeljega panja, ki krasi
površine vrat in armaturne plošče. Obenem se okrogle stranske reže za dovod zraka
zajedajo v vrata in vizualno razširijo kokpit.
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Izkusite vodilno raven
povezljivosti.

Hyundai i10 nudi najcelovitejši paket povezljivosti v svojem razredu. Infozabavni sistem z 8-palčnim
zaslonom na dotik podpira storitvi Apple CarPlay™ in Android Auto™, pri modelih z navigacijskim sistemom
pa vključuje tudi petletno brezplačno naročnino na Hyundaijeve storitve LIVE.

Tudi polnjenje pametnih naprav je popolnoma preprosto. Površina, namenjena brezžičnemu polnjenju, je za več priročnosti
nameščena v sredini armaturne plošče, tik pred prestavno ročico. Tako lahko pametne telefone, ki podpirajo standard Qi,
napolnite brez uporabe kablov.
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Avto, ki zavzame malo
prostora, a da veliko.

Ko se nad mesto zgrne gneča, jo najbolje odnesejo tisti, ki se najlažje prerinejo skozi ozka križišča in
pri parkiranju zavzamejo najmanj prostora. Hyundai i10 je po zaslugi lahkotnega upravljanja kot nalašč
za takšne podvige. V dolžino meri zgolj 3,67 metra, v širino pa le 1,68 metra, a kompaktno zunanjost
nadgrajuje s prostorno notranjostjo. Tako ni pomembno ali morate na hitro vzporedno parkirati ali v avto
naložiti cel kup prtljage za izlet ob koncu tedna. Z i10 boste vedno imeli dovolj prostora in prilagodljivosti,
da boste v vsakem trenutku lahko živeli na polno.
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Bi raje štiri ali pet sedežev?
Izbira je vaša.

Mestni malček i10 predstavlja pravi čudež, saj nudi mnogo več prostora za potnike in prtljago kot bi od
vozila njegove velikosti pričakovali. Tako lahko brez težav premaga vsak izziv mestnega življenja. i10 je za
nameček na voljo s štirimi ali petimi sedeži, po zaslugi podaljšane medosne razdalje pa nudi ogromno
prostora tako za potnike spredaj kot tudi zadaj.
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Premišljene podrobnosti skrbijo za udobje.

Izobilje odlagalnih površin

Prilagodljiv prtljažni prostor

Od odprte odlagalne površine nad sovoznikovim predalom pa vse do večjih odlagališč v vratih – v i10 kar
mrgoli praktičnih odlagališč, v katere boste brez težav pospravili vse, kar potrebujete čez dan.

Prtljažnik i10 je z 252 litri med največjimi v razredu, odlikuje pa ga tudi izjemna raven prilagodljivosti.
Nastavljivo dno v najnižjem položaju zagotavlja več prostora, z njegovim dvigom pa v trenutku poskrbite za
ravno nakladalno površino in preprosteje prevažate daljše predmete. Če želite še več prostora, preprosto
preklopite deljeno naslonjalo sedežne klopi in na razpolago vam bo kar 1.050 litrov prostora.
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Kamera za vzvratno vožnjo
Vzvratna vožnja še nikoli ni bila preprostejša. Ko prestavite v vzvratno prestavo, i10 aktivira kamero, s
katero lahko spremljate dogajanje za vozilom.
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Zmogljivost
poskrbi za
užitek.

Pri i10 sta na voljo dva bencinska motorja in sicer 1,0-litrski trivaljnik z 49,3 kW (67 KM)
ter 96 Nm navora in 1,2-litrski štirivaljnik z 61,8 kW (84 KM) ter 118 Nm navora. Oba
agregata sta na voljo z ročnim ali robotiziranim ročnim menjalnikom.
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Pogonski sklop.

Ročni menjalnik

Avtomatiziran ročni menjalnik

Petstopenjski ročni menjalnik je zasnovan za natančno, hitro in gladko pretikanje.

Petstopenjski avtomatiziran ročni menjalnik (AMT) udobje in brezskrbnost samodejnega pretikanja
uspešno združuje z varčnostjo, saj je po zaslugi znižane teže in nižje ravni trenja še učinkovitejši od
klasičnega samodejnega menjalnika.
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Hitrost

Mirovanje

Pospeševanje

Vožnja

Pojemek

Mirovanje

Pretok energije

Praznenje

Polnjenje

Sistem za regeneracijo energije
Več energije za še višjo učinkovitost. i10 je opremljen z inteligentnim sistemom za regeneracijo
energije (ERS), ki zbira kinetično energijo, nastalo pri premikanju naprej ter jo uporablja za napajanje
vozila. Ko nogo umaknete s pedala za plin in pustite, da avtomobil teče v prestavi, sistem nastalo

kinetično energijo pretvori v električno ter jo shrani v akumulatorju. ERS nato pri pospeševanju
uporabi to energijo za napajanje električnih komponent, s čimer zmanjša obremenitev motorja in
tako omogoča varčnejšo vožnjo.
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Tehnologija, ob kateri
so skrbi odveč.

Hyundai i10 ponuja enega najbolj izpopolnjenih paketov za zagotavljanje aktivne
varnosti v svojem razredu. Najnaprednejši sistemi, ki jih ta vključuje, so združeni
pod že znanim imenom Hyundai SmartSense, ki je sinonim za spoj varnosti in
brezskrbnosti. Med drugim je del standardne opreme tudi funkcija E-call, ki v
primeru nesreče oziroma ob sprožitvi zračnih blazin samodejno pokliče na pomoč.
Funkcijo je moč aktivirati tudi s pritiskom na tipko SOS, če želite stopiti v stik s
centrom za pomoč v sili – 112, ki deluje 24 ur na dan in vse dni v letu.
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Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)
Sistem LKA s pomočjo multifunkcijske prednje kamere prepoznava oznake na
cestišču. Če zazna nenadno zamenjavo voznega pasu, voznika na slednje opozori,
po potrebi pa prevzame nadzor nad krmiljenjem in avtomobil vrne v varno
območje.

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov (HBA)
Sistem HBA ne zaznava le vozil na nasprotnem pasu, temveč tudi vozila pred
vami, tako da v vsakem trenutku pravilno izbere med zasenčenim ter
nezasenčenim snopom žarometov.

Sistem za nadzor voznikove zbranosti (DAW)
Če sistem zazna vzorce vožnje, ki kažejo, da je voznik nezbran ali utrujen,
slednjega na to opozori s pomočjo zvočnega opozorila in sporočila na zaslonu, ki
svetuje odmor.

Sistem za preprečevanje naleta (FCA)
Sistem FCA s pomočjo multifunkcijske prednje kamere nadzira cestišče pred
vozilom in v primeru, da zazna naglo zaviranje vozila pred seboj, samodejno
zavira. Zaznava tudi pešce.

Opozorilnik na speljevanje vozila pred vami (LVDA)
Inteligentni sistem LVDA opozori voznika, da se je vozilo pred njim po postanku
zopet pričelo premikati, kar je še posebej priročno v zastojih ali v križišču.

Pametni sistem za prepoznavanje prometnih znakov (ISLW)
Sistem prepoznava prometne znake, da lahko voznika med vožnjo sproti opozarja
na omejitve hitrosti. Podatki se prikazujejo tako na instrumentni plošči kot tudi na
zaslonu navigacijskega sistema.
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Izberite si svoj popoln slog
* kovinska barva

Hyundai i10 lahko odenete v kar deset barv karoserije, streho pa posebej še v rdečo ali belo. Tako lahko izbirate med kar 22 barvnimi kombinacijami
in do potankosti izrazite svoj edinstven slog.

Phantom
Black (X5B)*
barva karoserije je
na voljo tudi v
dvobarvni
zunanjosti s streho
v Tomato Red barvi.

Polar White (PSW) barva karoserije je na
voljo tudi v dvobarvni zunanjosti s streho v
Phantom Black ali Tomato Red barvi.

Star Dust (V3G)**
barva karoserije je
na voljo tudi v
dvobarvni
zunanjosti s streho
v Tomato Red
barvi.

Sleek Silver (RYS)*
barva karoserije je
na voljo tudi v
dvobarvni
zunanjosti s streho
v Phantom
Black barvi.

Champion Blue
(U2U)** barva
karoserije je na voljo
tudi v dvobarvni
zunanjosti s streho v
Phantom
Black barvi.

Izberite svojega najljubšega.

Tomato Red (TTR)
barva karoserije je
na voljo tudi v
dvobarvni
zunanjosti s streho
v Phantom
Black barvi.

Slate Blue (UB2)*
barva karoserije je
na voljo tudi v
dvobarvni
zunanjosti s streho
v Phantom
Black barvi.

Dragon Red (WR7)*
barva karoserije je
na voljo tudi v
dvobarvni
zunanjosti s streho
v Phantom
Black barvi.

** mineralna barva

Brass (R3W)* barva karoserije je na voljo
tudi v dvobarvni zunanjosti s streho v
Phantom Black ali Tomato Red barvi.

Mere

Aqua Turquoise
(U3H)* barva
karoserije je na voljo
tudi v dvobarvni
zunanjosti s streho v
Phantom
Black barvi.

Enota : mm

Izberite med štirimi različnimi barvnimi kombinacijami interierja in si ustvarite svojo popolno notranjost.

Skupna širina
Kolotek

1.680
1.467

Kolotek

1.478
Skupna višina

Barve nadzorne plošče

Shale Grey, Brass Metal, Obsidian Black (bele črte),
Obsidian Black
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Barve oblazinjenja

Shale Grey , Brass Metal, Obsidian Black z belimi
črtami, Obsidian Black

1.480
Skupna dolžina
Medosna razdalja

3.670
2.425

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.

Hyundai Avto Trade,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili, d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si

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.
Oblikovanje in tisk: LUART d.o.o. 02/2022

