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

i20 N 04

CENIK VOZIL HYUNDAI i20 N
Model

N
N Performance

Cenik in oprema, 02.11.2022

Prostornina
(ccm)

Moč kW (KM)

Menjalnik

1.598

150 (204)

6-st. ročni

Cena v EUR

24.680
27.680

I20 N 04
Poraba goriva: 6,976 l/100 km
Emisije plinov CO2: 158,00 g/km

Dodatna oprema
Bela barva
Kovinska, mineralna ali Performance Blue (XFB) barva
Samodejna klimatska naprava s samodejnim odroševanjem vetrobranskega stekla in dežni senzor s samodejnim
delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla (N) (AAC)
Dvobarvna kombinacija zunanjosti (streha in A/B/C stebrički v črni mineralni barvi (X5B)) (TTR)
Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki (N)
N Corner Carving (m-LSD) – mehanska delna zapora diferenciala (N)
Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav (N)
Paket WINTER I.:
gretje prednjih sedežev,
ogrevan volanski obroč
Paket WINTER II.:
gretje prednjih sedežev,
gretje zadnjih sedežev,
ogrevan volanski obroč
Paket SMART SENSE + (N):
BCW – sistem opozarjanja na oviro v mrtvem kotu z asistentom ob menjavi voznega pasu
RCCW – sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj
LFA – sistem samodejnega ohranjanja smeri
Paket MULTIMEDIA NAV (N):
infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom Live storitvijo in 10.25‘‘ (26 cm)
visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov)
združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodatnim modemom, ki
omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai Bluelink®
Paket MULTIMEDIA BOSE (N):
infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s TomTom Live storitvijo in 10.25‘‘ (26 cm)
visokoločljivim barvnim zaslonom na dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev zemljevidov)
združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodatnim modemom, ki
omogoča povezavo z aplikacijo Hyundai Bluelink®
vrhunski zvočni sistem BOSE – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika, dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči
in zunanji ojačevalec
Paket SMART (N):
pametni ključ (Smart Key)
gumb za zagon motorja

Cena v EUR
180
400
320
390
190
680
110
280

390

420

790

1.170

270

i20 N 04

Oprema
Oprema N:

Motor in pogon

Zunanjost

* Hyundai Blue Drive (Stop & Go sistem)
* Sistem Drive Mode Select – prilagajanje načina prestavljanja in
trdote električnega servo volana
* ECS - elektronsko krmiljeno vzmetenje
* Launch Control - sistem za nadzorovano speljevanje
* REV matching - funkcija samodejnega usklajevanja vrtljajev
motorja ob prestavljanju
* Spremenljiva geometrija izpuha z elektronskim generatorjem
športnega zvoka

-

FCWS - sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk
FCA - sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem
vozil, pešcev in kolesarjev
LKA - sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
DAA - sistem za nadzor voznikove zbranosti
HBA - sistem za samodejni vklop in zasenčenje dolgih žarometov

* N športna aluminijasta platišča v mat sivi barvi 7.5J x 18’’ s
pnevmatikami Pirelli P-Zero HN 215/40 R18
* 17’’ zavorni diski v rdeči barvi z logotipom N spredaj
* 14’’ zavorni diski zadaj
* Športna maska motorja v črni barvi z logotipom N
* Bi-LED MFR žarometi z dodatnimi lučmi za osvetlitev ovinka z
LED dnevnimi lučmi in LED pozicijskimi lučmi
* Luči za meglo spredaj
* LED zadnje kombinirane luči
* V zadnji odbijač vgrajena trikotna LED luč za meglo
* Samodejno prižiganje žarometov ob slabši vidljivosti
* Športna prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije z rdečimi letvicami
* Športni pragovi v črni barvi z rdečimi letvicami
* Športna izpušna cev
* Električno nastavljivi, zložljivi in ogrevani zunanji ogledali
z vgrajenima LED smernikoma
* Zunanji ogledali v črni sijaj barvi in kljuke v barvi vozila

-

ISLA - inteligentni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev

* Tonirana stekla in dodatno zatemnjena zadnja stekla

-

ROA - sistem za opozarjanje na prisotnost potnikov na

* Aerodinamični brisalci vetrobranskega stekla

zadnjem sedežu

* Športni zadnji spojler v črni sijaj barvi

Ecall – sistem za samodejni klic v sili

* Parkirni senzorji zadaj z vizualnim prikazom med merilniki

Varnost
* Sistemi SMART SENSE:
-

-

* ABS - protiblokirni zavorni sistem

* Pribor za polnjenje predrte pnevmatike

* BAS - ojačevalnik zavorne sile

Oprema N Performance (dodatno k opremi N):

* ESC - elektronski nadzor stabilnosti vozila

Motor in pogon

* HAC - sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

* N Corner Carving (m-LSD) – mehanska delna zapora diferenciala

* ESS – funkcija opozarjanja z utripanjem zavornih luči ob

Varnost

močnejšem zaviranju
* TPMS - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

* Sistemi SMART SENSE:
-

BCW – sistem opozarjanja na oviro v mrtvem kotu z asistentom
ob menjavi voznega pasu

* Čelni zračni blazini za voznika in sopotnika
* Stikalo za izklop sopotnikove zračne blazine

-

RCCW – sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj

* Stranski zračni blazini in stranski zračni zavesi

-

LFA – sistem samodejnega ohranjanja smeri

* Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo

Udobje

* Samodejno odklepanje vozila v primeru trka

* Samodejna klimatska naprava s samodejnim odroševanjem

Udobje
* Klimatska naprava z režami za prezračevanje zadaj

vetrobranskega stekla
* Infozabavni sistem z integriranim navigacijskim sistemom Hyundai s

* Električni progresivni servo ojačevalnik volanskega mehanizma
* Sistem za prednastavitev hitrosti (tempomat) z omejevalnikom
hitrosti in upravljanjem na volanskem obroču

TomTom Live storitvijo, 10.25’’ (26 cm) visokoločljivim barvnim
zaslonom dotik, aplikacijo MapCare (7 let nadgradenj in posodobitev
zemljevidov), združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple

* N športni sedeži z integriranimi naslonjali v kombinaciji usnja in blaga

CarPlayTM* ter nadgradnjo z dodatnim modemom, ki omogoča

* Črna notranjost s šivi in dodatki na sedežih, volanskem obroču, vratih,
armaturni plošči in osrednji konzoli v Perfomance Blue barvi
* N športni volanski obroč oblečen v perforirano usnje z dodatki v

povezavo z aplikacijo Hyundai Bluelink®
* Vrhunski zvočni sistem BOSE – 4 zvočniki, visokotonska zvočnika,
dodatni osrednji zvočnik na armaturni plošči in zunanji ojačevalec

grafitno sivi barvi ter usnjena N prestavna ročica in ročica parkirne zavore

* Sistem za brezžično polnjenje mobilnih naprav

* Po višini nastavljiv voznikov sedež

* Pametni ključ (Smart key) z gumbom za zagon motorja

* Infozabavni sistem z DAB+ sprejemnikom radijskih frekvenc, MP3

* Vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo

predvajalnikom, 8‘‘(20,32 cm) visokoločljivim barvnim zaslonom na

* Dežni senzor s samodejnim delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla

dotik, 6 zvočniki, shark fin anteno in upravljanjem na volanskem

* Po višini nastavljivo dno v prtljažnem prostoru

obroču, združljiv z aplikacijama Android AutoTM* in Apple CarPlayTM*
* Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom v infozabavnem sistemu
* Bluetooth brezžična povezava z glasovnim izbiranjem in
upravljanjem na volanskem obroču
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj s funkcijo za samodejni
spust/dvig in funkcijo proti priprtju za voznika
* Daljinsko centralno zaklepanje z alarmnim sistemom in zložljivim ključem
* Digitalni supervision merilniki z 10.25’’ (26 cm) barvnim LCD zaslonom
* Vzdolžno nastavljiva sredinska konzola z naslonom za roko in predalom
* Deljivi in zložljivi zadnji sedeži 60:40
* Zakasnitev ugašanja žarometov in notranjih luči
* Ambientalna osvetlitev notranjosti
* Kontrolna lučka za nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla
* Aluminijasta pedala in počivalo za nogo
* Originalni tepihi Hyundai N
* Polica prtljažnega prostora in osvetlitev prtljažnega prostora

Zunanjost
* Akustična obloga vetrobranskega stekla
* Parkirni senzorji spredaj z vizualnim prikazom med merilniki

I20 N 04

Tehnični podatki
bencinski motor
1.6 T-GDI

MOTOR IN MENJALNIK

6-stopenjski ročni menjalnik
5-vrat

Prostornina

1.598 ccm

Maksimalna moč

150 kW (204 KM) pri 5.500 – 6.000 vrt/min

Maksimalni navor

274,4 Nm pri 1.750 – 4.500 vrt/min

Najvišja hitrost

230 km/h

Pospešek 0 – 100 km/h

6,7 s

Poraba goriva

kombinirano

6,976 l/100 km

Emisije CO2

kombinirano

158,00 g/km

Emisijski standard

EURO 6d

Emisije NOx

0,0078 g/km

Emisije plinov – št. trdnih delcev

2,91 x 10-11 km
40 l

Rezervoar za gorivo
Medosna razdalja

2.580 mm

Dolžina

4.075 mm

Širina

1.775 mm

Višina

1.440 mm

Pogon

na prednji kolesi
kolutne

Zavore spredaj

kolutne

Zavore zadaj

351 – 1.165 l

Prostornina prtljažnega prostora
Masa vozila pripravljenega na vožnjo
Največja tehnično dovoljena masa vozila
Največja dovoljena masa
priklopnega vozila

1.265 – 1.295 kg
1.650 kg

z naletno zavoro

1.110 kg

brez naletne zavore

450 kg

* "Ogljikov doksid (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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