Uradni uvoznik in distributer vozil Hyundai v Sloveniji:
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana
Brnčičeva ulica 45
1231 LJUBLJANA
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CENIK VOZIL HYUNDAI i10

Model
1.0

1.2

Life
Comfort
Style
Premium
Life
Comfort
Style
Premium

Poraba goriva: 4,84 – 6,21 l/100 km
Emisije plinov CO2: 110 - 141 g/km
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Ljubljana, 02.11.2022

Prostornina (ccm)

Moč kW (KM)

Menjalnik

Cena v EUR

998
998
998
998
1.197
1.197
1.197
1.197

49,3 (67)
49,3 (67)
49,3 (67)
49,3 (67)
61,8 (84)
61,8 (84)
61,8 (84)
61,8 (84)

5-st. ročni
5-st. ročni
5-st. ročni
5-st. ročni
5-st. ročni
5-st. ročni
5-st. ročni
5-st. ročni

11.130
12.150
13.150
14.350
11.830
12.850
13.850
15.050

Cenik dodatne opreme
Cena v EUR
Bela barva
Kovinska ali mineralna barva
5-sedežno vozilo (tretji sedež zadaj s po višini nastavljivim vzglavnikom in tri-točkovnim varnostnim pasom)
AMT menjalnik – 5 – stopenjski avtomatiziran ročni menjalnik
Aluminijasta platišča 15'' s pnevmatikami 185/55 R15 (LIFE PLUS, COMFORT)
Aluminijasta platišča 16'' s pnevmatikami 195/45 R16 (COMFORT / STYLE)
Zasilna rezervna pnevmatika in orodje
Samodejna klimatska naprava (COMFORT)
Parkirni senzorji zadaj s prikazom v zaslonu med merilniki (COMFORT, STYLE)
Dvobarvna kombinacija zunanjosti (streha, A/B/C stebrički in zunanji ogledali v črni mineralni barvi (X5R))
Premium dvobarvna kombinacija notranjosti (oblazinjenje in armaturna plošča – NNB ali YPK) (COMFORT)
Luči za meglo spredaj (COMFORT)
Sistem za brezžično polnjenje pametnih naprav (COMFORT, STYLE)
Set 2 zložljivih ključev za daljinsko centralno zaklepanje
Paket PLUS (LIFE):
HAC – sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica
po višini nastavljiv voznikov sedež
električni pomik stekel spredaj s funkcijo za samodejni spust/dvig, zaščito proti priprtju za voznika
Bluetooth brezžična povezava z upravljanjem na volanskem obroču
upravljanje avdio naprave na volanskem obroču
električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali z integriranimi LED smerniki
zunanji ogledali in kljuke v barvi vozila
tonirana stekla
ogledali v senčnikih
Paket WINTER (LIFE / COMFORT, STYLE, PREMIUM):
trostopenjsko gretje prednjih sedežev
usnjen in ogrevan volanski obroč
Paket VISIBILITY (COMFORT):
projekcijski žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka
dnevne in pozicijske LED luči
lakirana maska motorja v grafitno sivi barvi
Paket SMART (COMFORT, STYLE, PREMIUM):
pametni ključ
gumb za vžig / zaustavitev motorja
kromirane zunanje kljuke
Paket MULTIMEDIA NAV (COMFORT, STYLE):
infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom Live storitvijo z 8'' (20.3 cm) visokoločljivim
barvnim zaslonom na dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov), združljiv z aplikacijama
AndroidAutoTM* in CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodanim modemom, ki omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai BlueLink
ISLW – inteligentni sistem za prepoznavo prometnih znakov
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170
350
280
690
350
490 / 140
80
200
180
340
150
60
90
70

490

240 / 190

350

230

860

Paketi N-Line (na voljo pri motorjih 1.2 in 1.0 T-GDI; le v 5-sedežni različici)
Cena v EUR
Motor 1.0 T-GDI (73,6 kW (100 KM)) (dodatno k motorju 1.2)

750

Paket N-Line (STYLE, PREMIUM):
-
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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

1.200

Oprema
Oprema LIFE:

Oprema COMFORT (dodatno k opremi LIFE):

Motor in pogon

Varnost

* Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem)
* ERS – inteligentni sistem za regeneracijo energije
* Elektronska blokada motorja proti kraji vozila

* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Varnost
* Ecall - sistem za samodejni klic v sili
* Sistemi SMART SENSE:
FCA - sistem predhodne zaznave in opozorila na
morebitni trk s sistemom za zaviranje v sili s senzorji za
zaznavanje vozil in pešcev
LVDA – funkcija opozarjanja voznika na speljevanje vozila
pred vami
* LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
* DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti
* ABS - protiblokirni zavorni sistem
* ESC - program za nadzor stabilnosti vozila
* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
* ESS - opozorilni sistem ob zaviranju v sili
* BAS - ojačevalnik zavorne sile
* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine
* Stranski zračni blazini in stranski zračni zavesi
* ISOFIX pritrdilni mesti na zadnjih sedežih
* Varnostna ključavnica na zadnjih vratih
* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo
* Samodejno odklepanje vozila in prekinitev dovoda goriva
v primeru trka

Udobje
* Klimatska naprava
* Električni progresivni servo ojačevalnik
* Po višini nastavljiv volanski obroč
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom
hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču
* Po višini nastavljivi vzglavniki na vseh sedežih
* Deljiv in zložljiv naslon zadnjega sedeža 60:40
* Radio z MP3 predvajalnikom, USB in AUX priključkoma,
3.8’’ (9.6 cm) LCD zaslonom in 2 zvočnikoma
* DAB+ sprejemnik digitalnih radijskih frekvenc
* Električni pomik prednjih stekel
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmnim sistemom
in zložljivim ključem
* Potovalni računalnik s 3,5’’ (8.9 cm) zaslonom med merilniki
* 12V vtičnici spredaj
* Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči
* Originalni tepihi Hyundai
* Polica prtljažnega prostora

Zunanjost
* Jeklena platišča 14’’ z okrasnimi pokrovi in pnevmatikami 175/65 R14
* Dnevne luči
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* HBA - sistem za samodejno zasenčenje dolgih žarometov
* Odbijači v barvi karoserije
* Zadnji spojler z vgrajeno tretjo LED zavorno lučjo
* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike
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Udobje
* Multimedijska naprava z 8’’ (20.3 cm) visokoločljivim barvnim
zaslonom na dotik, združljiva z aplikacijama AndroidAutoTM* in
CarPlayTM*
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in upravljanjem
na volanskem obroču
* Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi vodili in prikazom v zaslonu
multimedijske naprave
* Zvočniki spredaj in zadaj
* Upravljanje avdio naprave na volanskem obroču
* Usnjen volanski obroč in usnjena prestavna ročica
* Električni pomik prednjih stekel s funkcijo za samodejni spust/dvig
ter zaščito proti priprtju za voznika
* Po višini nastavljiv voznikov sedež
* Ogledali v senčnikih
* Notranje kljuke v mat srebrni barvi
* Osvetlitev prtljažnega prostora

Zunanjost
* Zunanji ogledali in kljuke v barvi vozila
* Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali z
integriranimi LED smerniki
* Tonirana stekla
* Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Oprema STYLE (dodatno k opremi COMFORT):

Udobje
* Samodejna klimatska naprava
* Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo za samodejni
spust/dvig ter zaščito proti priprtju za voznika
* Premium dvobarvna črno/bela ali črno/siva kombinacija notranjosti
(NNB ali YPK)

Zunanjost
* Aluminijasta platišča 15’’ in pnevmatike 185/55 R15
* Projekcijski žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka
* Dnevne in pozicijske LED luči
* Luči za meglo spredaj
* Lakirana maska motorja v grafitno sivi barvi
Oprema PREMIUM (dodatno k opremi STYLE):

Udobje
* Infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s
TomTom Live storitvijo z 8'' (20.3 cm) visokoločljivim barvnim
zaslonom na dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in
posodobitev zemljevidov), združljiv z aplikacijama AndroidAutoTM* in
CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodanim modemom, ki omogoča
povezavo z aplikacijo Hyundai BlueLink
* Sistem za brezžično polnjenje pametnih naprav
* Nastavljivo dvojno dno v prtljažnem prostoru

Zunanjost
* Aluminijasta platišča 16’’ in pnevmatike 195/45 R16
* Parkirni senzorji zadaj s prikazom v zaslonu med merilniki

Tehnični podatki
BENCINSKI
1.0 DOHC

MOTOR IN MENJALNIK
5-stopenjski
ročni

1.25 DOHC
5-stopenjski
robotiziran

5-stopenjski
ročni

1.0 T-GDI

5-stopenjski
robotiziran

5-stopenjski ročni

Prostornina (ccm)

998

1.197

998

Maksimalna moč

49,3 kW (67 KM) pri 5.500 vrt/min

61,8 kW (84 KM) pri 6.000 vrt/min

73,6 kW (100 KM) pri
6.000 vrt/min

Maksimalni navor

96,1 Nm pri 3.750 vrt/min

117,7 Nm pri 4.200 vrt/min

172 Nm pri 1.500 –
4.000 vrt/min

Poraba goriva (l/100km)
(WLTP vrednosti)

4,844 – 5,722

5,243 – 6,081

5,147 – 5,992

5,372 – 6,209

Emisije CO2 (g/km)

kombinirana

110 – 130

119 - 138

117 - 136

122 - 141

123 - 124

Emisije NOx (g/km)

0,0090 – 0,0170

0,0277 - 0,0353

0,0128 - 0,0173

0,0227 - 0,0429

0,01202 - 0,0140

Emisijska stopnja

EURO 6d

Prostornina rezervoarja za gorivo (l)

36

Medosna razdalja (mm)

2.425

Dolžina (mm)

3.670

Širina (mm)
1.480

Pogon

Največja dovoljena masa vozila (kg)
Največja dovoljena statična navpična
obremenitev na vlečni krogli (kg)
Vozilo primerno za vleko priklopnega
vozila
Največja dovoljena obremenitev strehe
(kg)

1.483
na prednji kolesi

4-kanalni hidravlični protiblokirni zavorni sistem ABS, kolutne (prisilno hlajene) zavore

Zavore zadaj
Najmanjši obračalni krog (m)
Masa vozila pripravljenega na vožnjo
(kg)

3.675
1.680

Višina (mm)
Zavore spredaj

5,418 – 5,461

4-kanalni hidravlični protiblokirni zavorni sistem ABS, kolutne ali bobnaste zavore
9,56
994 – 1.068

997 – 1.070

1.005 – 1.082

1.008 – 1.081

1.005 – 1.120

1.310 – 1.410

1.340 – 1.410

1.350 – 1.430

1.350 – 1.430

1.350 – 1.470

Prostornina prtljažnega prostora (l)

0
ne
60
252 / 1.050

* "Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje."
* "Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov."

________________________________________________________________________________________________
GARANCIJSKI POGOJI: 5 let brez omejitve prevoženih km**; 12 let na prerjavenje.
VELJAVNOST CENIKA: od 02.11.2022 do preklica oziroma objave novega cenika.
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.
Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v priporočeno maloprodajno ceno vozila.
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave.
Cene veljajo za vozila na zalogi.
Podatke o pnevmatikah si lahko ogledate na: www.hyundai.si
**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.
* Android Auto je registrirana blagovna znamka Google Inc.
* Apple CarPlay je registrirana blagovna znamka Apple Inc.
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