Hyundai i10

Sistem dual benzină / GPL
De ce să fii nevoit să alegi, când poți avea orice, oricând? Hyundai oferă
împreună și inspirația și tehnologia în modelul i10 cu sistem dual de
alimentare benzină / GPL. Avantajele pe care le oferă această variantă
sunt numeroase. Garanția de cinci ani fără limită de kilometri acoperă
propulsorul și instalația GPL. În plus, în habitaclu, instrumentele de bord
includ indicator nivel GPL și sistem alimentare activ benzină / GPL.

Redefineşte
experienţa de condus
Descoperă atuurile noului Hyundai i10: design dinamic, habitaclu spaţios, propulsoare eficiente.
Toate acestea susţinute de tehnologia inteligentă, care intuiește fiecare mișcare.

În partea frontală, bara de protecție a fost redesenată. În plus, farurile de zi cu tehnologie LED, poziționate la extremitățile noii grile tip “cascadă”, conferă noului model o
alură impresionantă.

La înălţimea dorinţelor tale
Compact, dar spaţios şi plin de personalitate. Modelul i10 răspunde cu uşurință celor mai exigente cerinţe. Te-ai întrebat mereu de
ce autovehiculele din clasele mici nu dispun de un nivel înalt de echipare? Hyundai i10 nu se încadrează în această categorie. Aer
condiţionat automat, comenzi audio pe volan şi pilot automat cu funcție de limitare a vitezei. Dincolo de exteriorul îndrăzneţ, interiorul
impresionează prin dotări care se regăsesc de cele mai multe ori doar la clasele superioare.

Pilot automat cu funcție de limitare a vitezei

Conexiune Bluetooth*
*Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth SIG Inc.

Torpedou iluminat

Conectare USB și AUX

Comenzi audio pe volan

Spațiu depozitare portieră

Suport pahare central

Spaţiu depozitare frontal

Posibilităţi multiple de rabatare a scaunelor

Mai multă siguranță
și mai mult confort
Pentru a oferi un nivel înalt de siguranţă, modelul Hyundai dispune în echiparea standard de şase airbaguri, ESC (control electronic al
stabilităţii), VSM (managementul stabilităţii vehiculului), ABS şi sistem de monitorizare a presiunii în pneuri. i10 este disponibil în două
versiuni de motorizare. Propulsorul pe benzină de 1.0 Kappa MPi livrează 66 CP la 5500 rpm, în timp ce varianta de 1.25 Kappa MPi
atinge puterea de 87 CP la 6000 rpm. În plus, motorizarea 1.0 Kappa MPi este prezentă pe piața locală și în varianta cu sistem dual de
alimentare benzină / GPL.

ESC determină forţa de frânare şi acceleraţia necesare
pentru a menţine controlul autovehiculului.
VSM oferă stabilitate autovehiculului la schimbarea
bruscă a direcţiei de rulare.

Șase airbaguri: două frontale, două laterale faţă şi
două de tip cortină.

Transmisia manuală se adaptează fiecărui stil de
condus.

Culori caroserie:
Alb Polar Solid

Argintiu Sleek Metallic

Gri Star Dust Metallic

Negru Phantom Pearl

Albastru Aqua Sparkling Metallic

Albastru Morning Solid

Maro Cashmere Metallic

Portocaliu Mandarin Pearl

Roșu Passion Pearl

Negru și portocaliu

Negru și albastru

Tapiţerie:

Negru și roșu

Negru și bej

Negru și gri închis

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Specificații tehnice:
MOTOR

1.0 Kappa

Transmisie
Capacitate cilindrică (cmc)
Rată de compresie
Putere maximă (CP / rpm)
Cuplu maxim (Nm / rpm)
Frâne
Tip
Faţă – tip / diametru (mm)
Spate – tip / diametru (mm)
Suspensii
Faţă

5 MT
5 MT ISG
998
998
10.5
10.5
66 CP / 5500 rpm
94 Nm / 3500 rpm

1.0 Kappa & GPL

1.25 Kappa

5 MT
998
10.5
69 CP / 6200 rpm (benzină); 67 CP / 6200 rpm (GPL)
93 Nm / 3500 rpm (benzină); 90 Nm / 3500 rpm (GPL)

5 MT
1248
10.5
87 CP / 6000 rpm
119.68 Nm / 4000 rpm

cu disc, acţionată hidraulic
discuri ventilate / 241
discuri solide / 234
McPherson

Spate
Siguranţă
Standard
Opţional
DIRECŢIE
General
Număr rotații volan (stânga - dreapta)
Rază de bracare (m)
PERFORMANȚE
Viteză maximă (km / h)
Accelerație 0 → 100 km / h (sec)
Consum carburant (l / 100 km)
- urban
- extraurban
- mixt
Emisii CO2 mixt (g / km)

semi-independentă cu bară de torsiune
ABS, EBD, TCS, ESP, TPMS, VSM, 6 airbaguri
HAC (asistență la pornirea în rampă)
servodirecţie acţionată electric
2.9
4.78
155
14.9
6.0
4.0
4.7
108

6.0
4.0
4.7
106

153
15.2

175
12.3

8.3 (GPL); 6.5 (benzină)
5.4 (GPL); 4.2 (benzină)
6.5 (GPL); 5.1 (benzină)
104 (GPL); 116 (benzină)

6.5
4.1
4.9
114

1.500 mm

Dimensiuni:

2.385 mm
1.660 mm

3.665 mm

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice
și echipările fără un anunț prealabil. Garanția de cinci ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către
clientul final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt
cu titlu de prezentare.
Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24
www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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