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Hyundai i20
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Styl. Prostor. Kultivovanost. 
Osobitý design nové generace i20 zanechává dojem naprosto dospělého“ vozu. Pečlivě tvarovaný exteriér  
v sobě skrývá překvapivě prostorný interiér, který patří mezi největší ve své třídě a nabízí úroveň kultivovanosti a výbavy,  
s nimiž se lze běžně setkat pouze ve větších vozech.     
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Působí skvělým dojmem.
Nová generace i20, navržená a vyvinutá v Evropě, má velmi poutavý vzhled. Nejnovější interpretace 
designérské filozofie značky Hyundai, označovaná jako Fluidic Sculpture 2.0“, je vylepšena  
dynamicky protaženými světlomety a leskle černou povrchovou úpravou zadních bočních sloupků.  
Volitelné panoramatické střešní okno (na snímku) je v této třídě jedinečné.
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Mějte velké plány!
Prostor není luxus, je to nutnost. V prostorném interiéru nalezne pohodlí pět dospělých osob i díky nadprůměrnému 
prostoru pro nohy. K dispozici je také velký zavazadlový prostor o objemu 326 litrů. Na výběr máte čtyři barevné  
kombinace interiéru, zde ukazujeme Cappuccino“. Posaďte se tedy, uvolněte se a užívejte si jízdu. 
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Seat heating. The front seats have individual heating controls,  
each with three temperature settings.
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Užívejte si kvalitu v každém detailu.
Pečlivě vybrané materiály vytvářejí v interiéru atmosféru vysoké kvality, která je v této třídě jedinečná. 
A v nabízené výbavě naleznete systémy a funkce, které překonávají očekávání v tomto segmentu. Mezi 
tyto výjimečné prvky patří i dokovací stanice pro chytré telefony v horní části přístrojové desky. Na 
dokonalém místě pro využívání satelitní navigace nebo přehrávání oblíbených skladeb prostřednictvím 
audiosystému. Tento systém také může udržovat chytrý telefon v nabitém stavu.

Dokovací stanice v horní části přístrojové desky. Nabízí bezpečné 
uchycení a nabíjení Vašeho chytrého telefonu.

Audiosystém. Rádio RDS s přehrávačem CD/MP3. Systém lze ovládat 
také tlačítky na volantu.

Vstupy AUX-In a USB. Snadné připojení pro chytrý telefon nebo 
přehrávač MP3. Přístroj připojíte a můžete jej používat.

Automatická klimatizace. Nastavte si požadovanou teplotu a systém 
se postará o vše ostatní. K dispozici je dokonce i funkce automatického 
odmlžování, která udržuje okna dobře průhledná.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu. Okamžité vizuální a akustické 
upozornění na nechtěné opuštění jízdního pruhu.

Vyhřívaný volant. Potěší Vás při odjezdu v mrazivém zimním ránu.
Připojení prostřednictvím Bluetooth. Ovládací prvky na volantu 
pro bezpečné a snadné ovládání telefonu. S funkcí Bluetooth audio 
streaming  budete mít také přístup ke své oblíbené hudbě.

Startovací tlačítko. Bezklíčkové spuštění motoru, je-li chytrý klíček 
uvnitř vozu, ve Vaší kapse nebo třeba kabelce.
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Cashmere Brown

Red PassionMandarin Orange

Sleek SilverAqua Sparkling

Phantom Black Star Dust

Polar White Morning Blue

Široký výběr. Rozhodnutí je na Vás.
Každý je jiný a každý má své vlastní preference a priority. Hyundai i20 Vám 
proto nabízíme v široké škále barev karoserie, které doplňují čtyři barevné 
kombinace interiéru. Ještě individuálnější charakter můžete svému vozu dodat 
příplatkovou výbavou a příslušenstvím. S výběrem Vám ochotně pomůže 
nejbližší prodejce Hyundai.  

Černý interiér

Béžový interiér

Šedomodrý interiér

Barevná kombinace interiéru Cappuccino je zobrazena na předchozích stranách.  
K dispozici jsou rovněž následující provedení interiéru: 
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KAROSÉRIE
Typ karosérie 5dveřová, pětimístná
MOTOR 1.0 T-GDI DOHC D-CVVT 12V 1.2 DOHC D-CVVT 16V 1.4 DOHC D-CVVT 16V 1.1 CRDi DOHC 12V 1.4 CRDi DOHC 16V
Typ zážehový zážehový zážehový vznětový vznětový
Zdvihový objem motoru (cm3) 998 1248 1368 1120 1396
Druh paliva 95 NAT 95 NAT 95 NAT diesel diesel
Počet válců 3 4 4 3 4
Kompresní poměr 10,0:1 10,5:1 10,5:1 10,5:1 16,0:1 16,0:1
Max.výkon (kW/k/ot/min) 88,3/120/6 000 55,2/75/6 000 61,8/84/6 000 73,6/100/6 000 55,0/74,8/4 000 66/90/4 000
Max. točivý moment (Nm/ot/min) 171,6/1 500-4 000 120,7/4 000 120,7/4 000 133,4/3 500 180/1 750-2 500 240/1 500-2 500
Příprava směsi vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování Common Rail Common Rail
Objem palivové nádrže (l) 50
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ převodovky manuální manuální manuální manuální automatická manuální manuální
Počet převodových stupňů 6 5 5 6 4 6 6
DYNAMIKA
Max. rychlost (km/h) 190 170 170 184 170 161 175
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,2 13,6 13,1 11,6 13,2 16,0 12,1
SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)/EMISE CO2 (g/km)* 15" kola 15" kola 15" kola 15" kola 15" kola 15" kola

Cyklus
- městský (ISG) 6,0/138 s ISG 6,0/139 (5,8/132) 6,0/139 (5,8/132) 7,1/162 8,2/195 4,4/115 (3,8/100) 4,7/125
- mimoměstský (ISG) 4,1/95 s ISG 4,1/94 (4,0/93) 4,1/94 (4,0/93) 4,3/99 4,8/112 3,3/86 (3,2/85) 3,4/89
- kombinovaný (ISG) 4,8/112 s ISG 4,8/112 (4,7/109) 4,8/112 (4,7/109) 5,3/122 6,2/144 3,7/97 (3,5/92) 3,9/102

HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) (kg) 1 145-1 293 1 055-1 233 1 055-1 233 1 085-1 250 1 100-1 272 1 165-1 333 1 240-1 355
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1 640 1 580 1 580 1 600 1 620 1 680 1 690
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 110 910 910 1 000 800 800 1 110
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 450
Nosnost střechy (kg) 70
ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4 035
Celková šířka (mm) 1 734
Celková výška (mm) 1 474
Rozvor (mm) 2 570
Rozchod vpředu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 1 520/1 514
Rozchod vzadu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 1 519/1 513
Poloměr otáčení (m) 5,1
Minimální světlá výška podvozku (mm) 140
Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l) ** 326 / 1 042
PODVOZEK
Přední náprava typ Mc Pherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem
Zadní náprava tuhá torzní

Přední/zadní brzdy kotoučové s vnitřním 
chlazením / kotoučové 

kotoučové s vnitřním 
chlazením / bubnové kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové 

* Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými 
faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/
EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.
** Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší.

2 570 mm
 4 035 mm

1 
47

4 
m

m

1 734 mm

Technické údaje

KAROSÉRIE

Typ karosérie 5dveřová, pětimístná

MOTOR 1.4 DOHC CVVT 16V 1.6 DOHC CVVT 16V 1.4 CRDi DOHC 16V

Typ ZÁŽEHOVÝ ZÁŽEHOVÝ VZNĚTOVÝ

Zdvihový objem motoru (cm3) 1396 1591 1396

Druh paliva 95 NAT 95 NAT diesel

Počet válců 4 4 4

Kompresní poměr 10,5 10,5 17,0

Max.výkon (kW/k/ot/min) 66,2 (90)/6000 91,5 (124)/6300 57 (78)/4000 66 (90)/4000

Max. točivý moment (Nm/ot/min) 137,3/4000 156/4200 220/1750-2350 220/1750-2750

Příprava směsi vícebodové vstřikování vícebodové vstřikování Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 48

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky MANUÁLNÍ manuální automatická manuální

Počet převodových stupňů 5 6 4 6

DYNAMIKA

Max. rychlost (km/h) 167 184 178 160 167

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,9 10,9 12,2 15,5 14,5

SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/EMISE CO2 (g/km)

Cyklus

- městský (se systémem ISG) 7,2/167 (6,6/152) 7,4/173 (7,1/166) 8,3/196 5,0/132 (4,7/122) 5,0/132 (4,7/122)

- mimoměstský (se systémem ISG) 5,3/124 (5,1/117) 5,7/133 (5,2/123) 5,5/130 4,2/111 (4,2/109) 4,2/111 (4,2/109)

- kombinovaný (se systémem ISG) 6,0/140 (5,6/130) 6,4/148 (5,9/139) 6,5/154 4,5/119 (4,3/114) 4,5/119 (4,3/114)

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) (kg) 1253-1343 1255-1355 1269-1370 1345-1446 1345-1446

Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1710 1710 1730 1800 1800

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1300 1300 1100 1300 1300

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 550

Nosnost střechy (kg) 70

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4100

Celková šířka (mm) 1765

Celková výška (mm) 1600

Rozvor (mm) 2615

Rozchod vpředu (mm) pneu 195/65 R15 1553

Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65 R15 1557

Poloměr otáčení (m) 5,21

Minimální světlá výška podvozku (mm) 156

Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA 211/214 (l) 440/1486

PODVOZEK

Přední náprava typ Mc Pherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem

Zadní náprava tuhá torzní

Přední/zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

Technické údaje

Záruka 12 let 
na prorezivění karoserie.

Rozměry
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Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. 
Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž 
obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním 
technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních 
řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje 
naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro 
lidstvo a planetu.

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND160-06

●   Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
●   Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie  

a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
●   Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●   Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

*  Pětiletá záruka Hyundai bez omezení najetých kilometrů se vztahuje pouze na vozidla Hyundai, která byla prvotně prodána koncovému zákazníkovi 
autorizovaným prodejcem Hyundai, a to za podmínek stanovených v garanční knížce. 




