
Az i10



Mire vár?
Legyen  
nagy hatással.

A legnagyobb dolgok mindig az apró részleteken múlnak. Vegyük például  
a Hyundai i10-et. Friss, kifejező formavilágának és az élvonalbeli  
technológiák gazdag kínálatának köszönhetően igazi intelligens útitárs,  
amely stílusával és rugalmasságával Önt is naggyá teszi. 

#HyundaiGoBig
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Nagyszerű  
és szépséges 

Lendületes vonalai és erőtől duzzadó részletei olyan dinamikus, újszerű  
megjelenést kölcsönöznek az i10-nek, amelyen azonnal megakad  
az ember tekintete. Az alacsonyabb tetővonallal és szélesebb karosszériával 
rendelkező modell élettel teli formaterve teljességgel egyedülálló  
a kategóriában. A sportruházatba bújtatott emberi test izomkötegei által  
ihletett, lágy, mégis erőt sugárzó karosszéria kialakítása a lehető legtágasabb 
belső teret kínálja. A modell merész kiállását a dinamikus rajzolatú fényszórók 
és a plasztikusan megformált első lökhárító teszik még határozottabbá,  
így teremtve erőteljes, modern benyomást. 
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Belül hatalmas 
meglepetés várja
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Precíz tágasság 

A stílusos utastérben precíz mintázatokkal és friss felületekkel, valamint a legújabb  
multimédiás technológiával találkozhatunk, letisztult, modern tálalásban. A sportruházat 
divatos, technikai ihletésű grafikáiból építkező belső térben lágy felületekkel és éles  
vonalakkal találkozunk. A műszerfalon és az ajtópaneleken elhelyezett látványos, 
háromdimenziós méhsejt-mintázat sportos hangulatot teremt a belső térben.  
A kör alakú légbeömlő nyílások optikailag meghosszabbítják a műszerfalat egészen  
az ajtókárpitozásig, ami szélesebb, tágasabb tér benyomását kelti. 

9



Vezérelje autóját okostelefonjáról, vagy szóbeli utasításokkal. A Bluelink Connected Car 
csatlakoztatott szolgáltatások révén zökkenőmentes kapcsolódási funkciókat vehet 
igénybe az i10 fedélzetén. Utazását online hangfelismerés és olyan funkciók széles 
választéka teszi kényelmesebbé és élvezetesebbé, mint a Jármű keresése, a Távolból 
működtethető központi zár vagy a Célállomás autóba küldése. 

Connected Car 
szolgáltatások
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Maradjon kapcsolatban a Bluelink® segítségével 

Fennakadás nélküli csatlakozás az autóban és az alkalmazással. 

A Bluelink® alkalmazás számos ötletes funkció távvezérlésére alkalmas. Ám ezen túlmenően a navigációs rendszerhez alap-
értelmezésben öt éven át érvényes, ingyenes előfizetés is jár a Hyundai LIVE szolgáltatásaira, így Ön a legtöbbet hozhatja ki 
a Bluelink® Connected Car szolgáltatásokból. Például valós idejű forgalominformációkban részesülhet,  
így úti célját a pillanatnyi helyzeteknek megfelelő, leggyorsabb útvonalon érheti el. Amellett, hogy kevesebb időt kell uta-
zással töltenie, az érkezés várható idejét is előre láthatja.
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P
Valós idejű üzemanyagár-információ 
Találja meg a legközelebbi üzemanyagtöltő állomást, a legkedvezőbb 
üzemanyagárakat. A folyamatosan frissülő üzemanyag-információ ellátja  
Önt az aktuális árakra, valamint a töltőállomások címére, nyitva tartására  
és az elfogadott fizetési módokra vonatkozó tájékoztatással. 

Parkolás az utcán és parkolóházban 
Találjon gyorsan parkolóhelyet, parkoljon hatékonyabban és egyszerűbben.  
A parkolóhely-információs funkció segít megtalálni és összehasonlítani a parkolási 
lehetőségeket a parkolóházakban, a felszíni parkolókban, valamint az utcán.

Célállomás autóba küldése 
Nincs más dolga, mint megnyomni a „Go” gombot. Navigációs 
rendszerrel felszerelt i10 esetén a Bluelink® alkalmazással már 
azelőtt rákereshet úti céljára, hogy beszállna a gépkocsiba.  
A Bluelink® szinkronizálja az adatokat a navigációs rendszerrel, 
és betölti az útvonalat, így amint beül, máris indulásra kész.  

Jármű keresése   
Nem emlékszik, merre parkol? Semmi probléma. Nyissa meg  
a Bluelink® alkalmazást, és a térkép útba igazítja. 

Távolból működtethető központi zár 
Elfelejtette bezárni autóját? Ne aggódjon: az i10 emlékeztető 
üzenetet küld okostelefonjára. Ezután elég beírnia PIN kódját, 
és a Bluelink® alkalmazásból máris zárhatja vagy nyithatja  
az i10 központi zárját. 

Igény szerinti diagnosztika  
Teljes körű járműdiagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet 
okostelefonjáról: a Bluelink® alkalmazáson keresztül 
ellenőrizheti a jármű állapotát. 
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Töltse okostelefonját könnyen és egyszerűen. A vezeték nélküli töltőtálca praktikus helyen: a középkonzolon található. Segítségével  
könnyedén, vezetékek nélkül feltöltheti Qi-kompatibilis okostelefonját. További készülékek töltésére USB aljzatok szolgálnak.

Élvezze a kategóriaelső 
kapcsolódási  
szolgáltatásokat  

Az i10 a kategória legteljesebb körű kapcsolódási szolgáltatásait kínálja. Az új, 8 colos érintőképernyőn 
megjelenítheti okostelefonja tartalmát, köszönhetően az Apple CarPlay™  
és Android Auto™ funkcióknak. A külön megrendelhető navigációs rendszerhez öt éven át  
érvényes, ingyenes előfizetés jár a Hyundai LIVE szolgáltatásaira.
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Tökéletes választás  
kis helyekhez  
és nagy pillanatokhoz

A városi utcák időnként zsúfolttá válhatnak. Ötletes városi autónk üdítő manőverezhetőségének  
köszönhetően azonban még azt is élvezni fogja, ha keskeny kereszteződéseken kell áthajtania,  
vagy szűk parkolóhelyekre kell beállnia. A mindössze 3,67 méter hosszú és 1,68 méter széles i10  
kompakt karosszériája tágas belső teret rejt. Legyen szó tehát párhuzamos parkolásról  
vagy a hétvégi kiruccanás csomagjainak elhelyezéséről, az i10 csomagtartója és rugalmasan  
alakítható belső tere lehetővé teszi, hogy Ön nagyvonalúan élje az életét. 
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Az i10 jóval több férőhelyet kínál utasainak, mint amit kompakt méretei alapján  
gondolnánk. Valódi térvarázsló, amely a városi élet minden kihívásával könnyedén megbirkózik.  
Az i10 ötüléses kivitelben érhető el, és a megnövelt tengelytávnak köszönhetően  
az i10 első és hátsó utasai is kényelmesen elférnek.

Valódi térvarázsló
Öt teljes értékű üléssel.
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Ötletes és praktikus részletek

Kiemelkedő tárolási lehetőségek 

Az i10 számtalan praktikus tárolóhellyel alkalmazkodik a mozgalmas élet igényeihez,  
a kesztyűtartó feletti, nyitott tárolórekesztől az ajtókban kialakított zsebekig.  

Sokoldalú csomagtartó  

A jól variálható, 252 literes csomagtartó a legnagyobbak közé tartozik a szegmensben. A két szinten  
behelyezhető padló alsó helyzetében maximálisan kihasználható a rendelkezésre álló tér, míg felső  
pozíciójában hosszú tárgyak szállítására alkalmas, teljesen sík rakodófelületet kapunk. Az osztott hátsó  
ülés egy kézzel lehajtható: ilyenkor 1050 liter áll rendelkezésre.
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Tolatókamera 

Gyerekjáték a tolatás. A tolatókamera megjeleníti az i10 mögötti területet,  
így Ön könnyedén manőverezhet. 
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A teljesítmény 
öröme

Igényeitől és stílusától függően kétféle hengerenkénti befecskendezéses  
benzinmotor közül választhat. Az 1,0 literes, háromhengeres erőforrás 67 lóerőt  
és 96 Nm forgatónyomatékot ad le, míg az 1,2 literes, négyhengeres motor  
84 lóerős, legnagyobb forgatónyomatéka 118 Nm. Mindkét motorhoz kétféle  
sebességváltó társítható.
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Hajtáslánc-technológia

Robotizált kézi sebességváltó

Az ötfokozatú robotizált kéziváltó (AMT) az automata sebességváltóktól megszokott egyszerű,  
pihentető vezetési élményt kínálja, de takarékosabban, mivel nem csak könnyebb a hagyományos auto-
mata váltóknál, de belső súrlódása is csekélyebb azoknál.

Kézi kapcsolású sebességváltó

A finoman kapcsolható, ötfokozatú kézi sebességváltót gyors, pontos váltásokra tervezték.
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Fékenergia-visszanyerő rendszer

Több energia, kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás. A Hyundai i10 intelligens energia-visszanyerő rendszere 
(ERS) kinyeri a haladás mozgási energiáját, és az autó hajtására fordítja azt. Amint a vezető  
leveszi a lábát a gázpedálról, és a sebességváltót fokozatban hagyva kigurul, a rendszer a mozgási energiát

elektromos energiává alakítja át, és azt az akkumulátorban tárolja. Gyorsításkor az ERS az így visszanyert  
elektromos energiát felhasználva táplálja a jármű elektromos berendezéseit. Ezzel tehermentesíti a belső 
égésű motort, és így csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

Sebesség

Energiaáramlás

Álló helyzet Gyorsulás Haladás

Kisütés Feltöltés

Lassulás Álló helyzet
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Még biztonságosabb, 
még megnyugtatóbb  

Az i10 a kategória egyik legteljesebb aktív biztonsági csomagját kínálja. Az ennek 
részét képező, élvonalbeli fejlett vezetőtámogató rendszer, a Hyundai 
Smart Sense még biztonságosabbá, még gondtalanabbá teszi az utazást. Szintén 
alapfelszerelés az E-call rendszer. Ez a technológia automatikusan segítséget hív, 
ha Ön balesetet szenvedett, és kinyíltak a légzsákok. Emellett az SOS gombot  
megnyomva Ön is kérhet vészhelyzeti segélynyújtást, a nap 24 órájában, az év  
bármely napján.
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Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)
Amennyiben a rendszer fáradtságra, vagy figyelemelterelésre utaló  
viselkedést észlel, hangjelzéssel, valamint pihenőt javasló üzenettel  
figyelmezteti Önt.

Sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLW)
Észleli a sebességkorlátozásokat, és a releváns információt valós időben  
megjeleníti a navigációs berendezés kijelzőjén és a műszeregységben.

Sávtartó rendszer (LKA) 
A sávelhagyást gátló rendszer (LKA) az elülső multifunkciós kamera segítségével 
felügyeli az útfelfestéseket. Amennyiben a jármű az Ön szándéka ellenére  
elhagyja a sávot, a rendszer hang- és fényjelzéssel riasztja Önt,  
majd a kormányzásba beavatkozva visszatéríti a járművet a helyes irányba.

Ráfutásos balesetet megelőző rendszer (FCA)  
Az autó előtti útszakaszt a multifunkciós kamerával figyelő FCA figyelmezteti 
Önt, ha hirtelen fékezést észlel, majd automatikusan lassítani kezd.  
Gyalogosfelismerő funkcióval is rendelkezik.  

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
Minimális stressz, maximális látómező. A HBA nem csak a szemből érkező,  
de az Ön előtt haladó járműveket is észleli, és szükség esetén tompított 
világításra vált.

Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA)
A városi forgalomban különösen hasznos, ötletes funkció figyelmezteti Önt,  
ha közlekedési lámpánál, vagy dugóban elindul az Ön előtt várakozó jármű.
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Alakítsa autóját a saját stílusához! 
Kilencféle választható karosszériaszínnel teheti teljesen személyessé autója megjelenését.

Dragon Red
gyöngyház

Brass
gyöngyház

Sleek Silver
metálfény

Intense Blue
gyöngyház

Aurora Gray
gyöngyház

Atlas White
alapszín

Phantom Black
gyöngyház

Aqua Turquoise
metálfény

Mangrove Green
gyöngyház
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Válassza ki a kedvencét
Válasszon a háromféle belső színkombináció közül, és igazítsa saját ízléséhez az utasteret.
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Műszerfal színek

Shale Grey,  
Obsidian Black (fehér sávokkal),  
Obsidian Black

Ülésszínek

Shale Grey (alapfelszerelés Premium/opció Comfort kivitelnél),  
Obsidian Black fehér sávokkal (alapfelszerelés Comfort kivitelnél),  
Obsidian Black (alapfelszerelés Life kivitelnél)
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Keréktárcsák

16 colos könnyűfém keréktárcsa

15 colos könnyűfém keréktárcsa
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Műszaki adatok 
Típus 1.0 MPi 1.2 MPi

Motor típusa háromhengeres, hengerenkénti (többpontos) befecskendezés négyhengeres, hengerenkénti (többpontos) befecskendezés

Max. teljesítmény (kW) 49 64

Max. Teljesítmény (LE/perc) 67 84

Max. Forgatónyomaték (Nm) 96 118

Erőátvitel 5 MT / 5 AMT 5 MT / 5 AMT

5 ülés (5 MT / 5 AMT) 4 ülés (Eco package)

Max. sebesség (km/óra) 156 / 156 147 171 / 171

0-100 km/óra gyorsulás (másodperc) 14,6 / 17,3 16,6 12,6 / 15,8

Üzemanyag-fogyasztás, vegyes ciklus szerint, NEDC 2.0 (l/100 km) 4,5 / 4,5 4,3 4,7 / 4,7

Üzemanyag-fogyasztás, vegyes ciklus szerint, WLTP (l/100 km) 5,1 / 5,3 4,9 5,3 / 5,5

CO2-kibocsátás célérték, NEDC 2.0 (g/km) 103 / 103 97 107 / 107

MCO2-kibocsátás célérték WLTP (g/km) 116 / 121 112 121 / 126

Fékrendszer (mm)

Elöl (átmérő) 252

Hátul (átmérő) 234

Felfüggesztés

elöl McPherson rugóstag

hátul Csatolt lengőkar 

Kerék típusa Abroncsok

14 colos acél keréktárcsa 175/65R14

15 colos könnyűfém keréktárcsa 185/55R15

16 colos könnyűfém keréktárcsa 195/45R16

Mértékegység: mm

Teljes szélesség  1680
Nyomtáv  1467

Nyomtáv  1478Teljes szélesség  3675
Tengelytáv  2425

Teljes magasság 

1483
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Márkakereskedő pecsétje

Hyundai Motor Company
www.hyundai.hu
GEN. LHD 1111 MAGYAR WD
Copyright © 2019 Hyundai Motor Europe. Minden jog fenntartva.

1 A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által  
a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete  
is tartalmazza. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél.

 
A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, 
és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színei a nyomdai eljárás korlátai miatt  
eltérhetnek a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai 
piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes 
esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat 
szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki 
adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat.

 
A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.

1


