i20 N
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Avto, posvečen
vozniškemu užitku.
i20 N je ustvarjen za vse, ki bi radi svoje življenje obogatili z dirkaškim užitkom in svojo vožnjo začinili z adrenalinom. Njegov razvoj je močno
zaznamoval model i20 Coupe, zmagovalni dirkalnik svetovnega prvenstva v reliju. Njegova misija je enaka kot pri ostalih modelih z značko N: na
krilih športnih tehnologij in zmogljivega agregata pričarati nepozabno vozniško zabavo. Pri tem ni pomembno ali vas pot popelje na dirkališče ali
skozi mesto, saj bo i20 N s kombinacijo izjemnih zmogljivosti in vznemirljivih dirkaških dodatkov vedno poskrbel za prvinsko vozniško izkušnjo.
Obenem je novi kombilimuzinski športnik, tako kot dirkalnik i20 Coupe WRC, nared za dirkaško stezo, saj ga zaznamuje eno najboljših razmerij med
močjo in težo v segmentu. Njegov izjemni agregat s kar 150 kW (204 KM) nudi impresivno raven zmogljivosti, ki jo kronajo bliskoviti pospeški.
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Izjemna zmogljivost za popolno zabavo.
Vsaka podrobnost na i20 N je prilagojena tako, da bo vaš srčni utrip narasel ob slehernem pritisku na pedal za plin. Pri tem boste v trenutku
začutili njegove športne korenine, ki jih spremlja dirkaški zvok 1,6-litrskega turbobencinskega motorja. Ta za vznemirjenje skrbi v tandemu
s posebej nadgrajenim 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki doda piko na i njegovi neverjetni odzivnosti in moči – tudi pri nizkih obratih.
Tako lahko bolje izkoristite potencial motorja in poskrbite, da vam bo ta tudi v vsakdanjih situacijah pognal kri po žilah. Ker pa je obenem
ustvarjen za dirkaško izkušnjo, se i20 N od 0 do 100 km/h požene v zgolj 6,2 sekunde, njegova najvišja hitrost pa znaša kar 230 km/h.
Ko se takšna moč združi z dodatki, kot je mehanski samozaporni diferencial - ta poskrbi za maksimalen prenos moči na cesto in pri šviganju
skozi zavoje viša raven oprijema - je širok nasmešek med vožnjo zagotovljen.

Ekskluzivna 18-palčna aluminijasta platišča v mat sivi barvi in zavorne čeljusti z logotipom
serije N še dodatno poudarijo dirkaške gene i20 N. Za vznemirljiv vozniški vtis so združene s
posebnimi športnimi pnevmatikami Pirelli P-Zero, ki s kratico HN jasno izdajajo, da so bile
razvite posebej za Hyundaijeve modele N.
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Volanski obroč serije N poskrbi, da je dirkaška zmogljivost i20 vedno na dosegu vaših
prstov. Tu so doma tudi gumbi za preklop med voznimi načini in aktivacijo funkcije »rev
matching«. Prestavna ročica N je popolno orodje za vse oboževalce hitrega in natančnega
ročnega pretikanja, združenega s športno nabrito sklopko. Za nameček ga krasi značka N, ki
jo dopolnjujejo okrasni šivi v Performance Blue barvi.
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Športna kabina.
Kabina i20 N nudi popolno kombinacijo nadzora in udobja. Njena ergonomija je popolnoma podrejena vozniku, ki s posebnega športno prilagojenega
sedeža zlahka spremlja vse instrumente in upravlja z njimi. Poprimite za športni volan serije N, ki je odet v kakovostno perforirano usnje in s pomočjo
priročno nameščenih tipk prilagodite svoj vozni način. S pritiskom na posebno tipko N lahko za nameček upravljate s svojo najljubšo funkcijo, saj lahko
sami izberete ukaz, ki ga bo izvršila. Športnega duha kabine pričarajo tudi izjemno kakovostni materiali, posebna pedala in okrasni šivi v Performance Blue
barvi. In da boste med šviganjem po dirkalni stezi lažje spremljali svojo vožnjo ter nadgrajevali svoje sposobnosti, bodo vsi podatki o njej oživeli na
10,25-palčnem osrednjem zaslonu na dotik. S pomočjo sistema Performance Driving Data boste lahko v vsakem trenutku preverili moč, navor, status
turbopolnilnika in delovanje G-sil, vaš čas pri vožnji na kroge pa bo izmerila štoparica.

7

Ostanite povezani.
i20 N vam zagotavlja vso povezljivost, ki jo potrebujete na poti, obenem pa ponuja kopico inovativnih tehnologij, ki lajšajo
življenje. Tu je denimo 10,25-palčni zaslon na dotik, ki omogoča enostaven dostop do navigacije, storitev Apple CarPlay™ in
Android Auto™ in funkcije Bluelink® Connected Car Services. Funkcionalnost navigacijskega sistema nadgrajuje storitev Live
Services, na voljo pa je tudi površina za brezžično polnjenje mobilnih naprav.

Brezžično polnjenje.

10,25-palčni zaslon na dotik.
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Hyundai Smart Sense.
Za varne in brezskrbne cestne avanture je tu Hyundai Smart Sense, vrhunski nabor naprednih sistemov za pomoč pri vožnji, ki poskrbijo,
da je i20 N na področju aktivne varnosti v stiku z najnovejšimi trendi.

Sistem za preprečevanje naleta (FCA).

Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA).

Sistem za samodejno ohranjanje voznega pasu (LFA).

Sistem za zaznavanje mrtvih kotov s funkcijo preprečevanja
trka (BCW).

Sistem za samodejno zasenčenje dolgih luči (HBA).

Sistem za preprečevanje naleta s strani pri vožnji vzvratno
(RCCW).

Opozorilnik na nenamerno zapuščanje voznega pasu (LDW).

Inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev (ISLA).
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Sistem Bluelink® Connected Car Services.
Sistem Bluelink® Connected Car Services zagotavlja najnaprednejše funkcije povezljivosti, ki jih nadgrajujejo glasovno upravljanje in vrsta sistemov,
s pomočjo katerih je vsaka pot udobna in prijetna. Seznam pametnih funkcij, s katerimi lahko upravljate preko aplikacije Bluelink,
nadgradi še 5-letna brezplačna naročnina na Hyundaijeve storitve LIVE, vključene v navigacijski sistem.

Pošiljanje navodil navigacije v vozilo.

Odklepanje in zaklepanje na daljavo.

Aktualne informacije o cenah goriva.

Funkcija Connected Routing.

P
Iskanje vozila.
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Diagnostika na zahtevo.

Parkiranje na ulici ali parkiriščih.

Navigacija »Last Mile«.

Barve zunanjosti.

*kovinska barva
**mineralna barva

Polar White (PSW)

Performance Blue (XFB)

Intense Blue (YP5)**

Dragon Red (WR7)**

Sleek Silver (RYS)*

Elemental Brass (R3W)*

Phantom Black (PAE)**

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
– barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
– barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
– barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
– barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
– barva strehe Phantom Black

Na voljo tudi z dvobarvno zunanjostjo
– barva strehe Phantom Black

Barve notranjosti.

Črna notranjost.

Blago/usnje v kombinaciji s šivi v Performance Blue barvi.

Mere.
1.440 mm

Enota : mm

1.544 mm
1.775 mm

2.580 mm
4.075 mm

1.542 mm
1.775 mm
11

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.
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