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Hyundai i40



Kraftfull och attraktiv,  
vacker och aktiv.
Vi vet vad du vill ha. Vi förstår dina behov och det faktum att man aldrig kan få för mycket av det goda. 
Kupén i i40 är behagligt tyst samtidigt som chassit ger en mjuk och stabil körning. Styrningen och 
fjädringssystemet har ställts in för bästa komfort.



Ta resan till  
nästa nivå.
i40 är det perfekta uttrycket för din individualitet och din önskan 
att gå din egen väg. Nya detaljer, som till exempel LED-bakljusen, 
18-tums lättmetallfälgarna och den aerodynamiska utformningen 
av stötfångaren, gör tillsammans att bilen verkligen sticker ut i 
mängden.



Uppskatta skönheten 
utan uppoffringar.
Med de eleganta karosslinjerna och den skulpterade fronten, så slår i40 hål på 
alla förutfattade meningar om att man måste offra utseende för funktion. Kupén 
erbjuder gott om utrymme för fem vuxna, rikligt med plats för bagage och du tar 
dig till målet i en komfortabel miljö - och med stil.



Multifunktionsratt
Utformad för att göra körningen enklare och säkrare. 
Multifunktionsratten har knappar som låter dig styra 
ljudsystemet utan att släppa ratten.

Minnesfunktion för förarstol 
IMS är ett praktiskt tillval som kan spara förarsätets 
position för maximal bekvämlighet.

Kylt handskfack
Handskfacket kan utrustas med en kylfunktion så att 
förfriskningarna hålls kalla under resan.

Navigationssystem
i40 tar säkerhet och bekvämlighet till nästa nivå genom att erbjuda en ny generation av navigations- och 
mediasystem som även är framtidssäkrat med mottagare för digitalradio DAB+. Uppkoppling via Bluetooth gör det 
möjligt att streama musik trådlöst och ringa handsfreesamtal med mobiltelefonen. Många funktioner kan 
dessutom röststyras (på svenska) för ökad säkerhet och komfort. Med LIVE Services, Apple CarPlay™ och Android 
Auto™ kan du få uppdaterad information och under hållning under resan. Apple CarPlay™ är ett registrerat 
varumärke från Apple Inc och Android Auto™ är ett registrerat varumärke från Google Inc. Svensk version/app för 
Android Auto™ har ännu inte (februari 2017) lanserats, funktionaliteten är därmed begränsad. Se www.android.com 
för vidare information.

Det här är dina domäner.
Kupén i i40 gör det möjligt för dig att återerövra allt som en bilist längtar efter. Börja med det 
uppdaterade ljudsystemet som skapar en inspirerande ljudupplevelse. Fortsätt sedan med att låta 
fingrarna löpa över ratten och du hittar kontroller som låter dig sköta en hel rad funktioner utan att låta 
dig distraheras.

Smart nyckel
i40 känner automatiskt av din smarta nyckel när du kommer i närheten 
av bilen. Allt du behöver göra är att trycka in en knapp på 
dörrhandtaget för att låsa upp bilen.



Ventilerade framsäten 
Hur håller du dina kläder snygga och fräscha på resan 
när det är varmt och kvavt? Se till att du förblir sval 
och torr genom att välja tillvalet ventilerade 
framsäten.

Ställbart framsäte
Ryggstödet kan ställas in för att du ska ha det 
bekvämt och hålla dig avslappnad. Ett elektriskt 
justerbart svankstöd ingår också för att ge ännu högre 
komfort.

Ställbart förarsäte
Det elektriskt ställbara förarsätet kan justeras på tio olika sätt, 
inklusive ett svankstöd. Du sitter mer bekvämt och håller dig pigg, 
vilket innebär ökad säkerhet.

Intuition, innovation, 
inspiration. Allt förenas i i40.
Ytorna inuti i40 har en perfekt finish och ett sofistikerat färgschema med noggrant komponerade och 
dämpade nyanser, samtidigt som kontrollernas beröringsytor har en diskret och betjäningsvänlig textur. 
De olika sätesfunktionerna håller dig säkert placerad i sätet på samma sätt som i40 håller sig säkert 
placerad på vägen.

Elektronisk parkeringsbroms   
Det kompakta och bekvämt placerade reglaget frigör värdefullt kupéutrymme.  
        

Förvaring (Multi-box)
Förvaringsutrymmet mellan framstolarna har flera fack för 
alla dina olika saker och ger förvaringsmöjligheter utan 
motstycke.



Varde ljus.
Det har sagts att nyckeln till en sund relation är att hålla saker och ting ute i det 

öppna. Desto större anledning att kliva in i din i40, öppna panoramasoltaket 

och njuta av varje solstråle som flödar in med värme och klarhet. Med ett 

bagageutrymme som mer än väl räcker till för allt du behöver så börjar din resa 

med stil och utan krångel.



1 719ℓ
Lastutrymme

Fällbara baksäten (60/40)
Baksätets ryggstöd är delat i proportionerna 60/40 så att du fritt kan disponera utrymmet för passagerare eller 
last.

Smart baklucka
Den smarta bakluckan öppnas automatiskt bara för 
dig. Vänta tre sekunder bakom din i40 med bilnyckeln i 
fickan och - voilá! Med den här innovativa och 
bekväma funktionen behöver du inte längre ställa ner 
matkassarna för att öppna bakluckan.

Tillräckligt rymlig för att 
tillgodose alla dina behov.
När det gäller utrymme, så är i40 bland de största i klassen med sitt stora och mångsidiga lastutrymme. 
De bakre ryggstöden fälls enkelt ner med ett reglage på sidan av lastutrymmet, så att bagagevolymen 
ökar till hela 1 719 liter. Vare sig du vill lasta din mountain bike, eller har tungt och skrymmande bagage,  
så kan du lita på i40.

Fällbara baksäten (platt golv)
Ryggstöden fälls ner och bildar ett nästan plant 
lastgolv, samtidigt som lasthållarsystemet ser till att 
bagaget hålls på plats.

Bagagevolym i kombimodellen
i40 erbjuder en bagagevolym på mellan 553 liter och  
1 719 liter, samtidigt som förvaringsfickorna ger 
ytterligare lastmöjligheter. 



Adaptiva strålkastare
De adaptiva strålkastarna justerar 
automatisk ljusbilden beroende på bilens 
hastighet och både hel- och halvljus  
riktas automatiskt i färdriktningen.

Helljusassistans
Förbättra ditt uppförande på vägen 
utan att lyfta ett finger. i40 kan 
automatiskt blända av när ett mötande 
fordon närmar sig.

Statiskt kurvljus
De statiska kurvljusen tänds automatiskt 
när du blinkar höger eller vänster för att 
svänga och eventuella fotgängare samt 
hinder i kurvan lyses upp.

Med statiskt  
kurvljus

Utan statiskt  
kurvljus

Plötsliga överraskningar  
och hinder på vägen hör  
till det förgångna.
När du är ute på vägarna så kan det uppstå farliga situationer som överraskar dig.  
Var inte orolig. i40 är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som hjälper dig i dessa situationer.  
Slappna i stället av och njut av körningen.



6-växlad manuell låda
För de som föredrar att själva sköta växlingen så 
erbjuder Hyundai en 6-växlad manuell låda. 
Ekonomisk, tyst, extremt lättväxlad och slitstark.

Växelpaddlar (standard med automatlåda)
Njut av snabbare upp- och nerväxlingar med växel-
paddlarna som är monterade på rattstången och med 
en design som hämtat inspiration från avancerade 
tävlingsbilar.

Avancerad elektronisk antispinnreglering i kurvor 
Denna aktiva funktion bygger på den elektroniska stabilitetskontrollen 
och tillåter mer dynamisk kurvtagning vid aktiv körning.

Det behövs inte mycket för att 
man ska prestera mer.
De perfekt inställda motorerna och växellådorna i i40 uppfyller Euro 6-normen och kommer att ta dig betydligt längre 
sträckor än någonsin tidigare mellan tankningarna. Den 7-stegade DCT automatlådan och variabel ventilstyrning är bara 
några av de många tekniska innovationer som kramar mer energi ur varje droppe bränsle och som ser till att kraften 
finns där den ska vara - under din högerfot.

Elektroniskt styrda bakstötdämpare (ECS)
Med detta tillval regleras stötdämparna kontinuerligt 
för att kompensera för lastväxlingar och 
krängningstendenser i samband med kurvtagning, 
acceleration och bromsning. Resultatet är ökad 
stabilitet och säkerhet.      

Motorutbudet består av två 1.7 CRDi-dieselmotorer. Den ena på 115 hk och den andra på 141 hk. Lågeffektsversionen 
ståtar med CO2-utsläpp på bara 110 g/km och med ett maximalt vridmoment på 280 Nm. Högeffektsversionen 
levererar ett maximalt vridmoment på 340 Nm.

1.7 CRDi diesel 

7-stegad DCT automatlåda
En växellåda med dubbelkoppling (DCT) är en typ av automatlåda som 
använder två kopplingar för udda respektive jämna växellägen. 
Resultatet är prestanda och bränsleförbrukning helt i nivå med en 
manuell växellåda.

DCT finns tillgänglig till 1.7 CRDi med 141 hk High Power.



Aktiv parkeringsassistans (tillval)
i40 parkerar sig själv. Det är bara att lägga i backen så 
tar sensorer och datorkraft över och sköter 
styrningen. Föraren kontroller gas, broms och 
växlingar med tydliga instruktioner från systemet.

Elektrokromatisk backspegel (ECM)
Spegeln känner av starkt ljus från bakomvarande 
fordon och bländar automatiskt ner.

Skyltavläsning (tillval)
Bilens främre kamera läser av vägskyltarna och visar 
informationen i instrumentenheten om gällande 
hastighetsbegränsningar och varningsskyltar.

Nio krockkuddar
Systemet med nio krockkuddar inkluderar två krockkuddar fram, två krockgardiner, två sidokrockkuddar fram och 
bak (tillval) samt en knäkrockkudde på förarplatsen.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)  
Den elektroniska stabilitetskontrollen övervakar 
kontinuerligt bilens riktningsstabilitet och väggrepp. 
Om systemet känner av att bilen börjar sladda och 
föraren riskerar att förlora kontrollen så bromsar ESC 
automatiskt enskilda hjul och ser till att bilen fortsätter 
i rätt riktning.

Plåtpressning med hög temperatur
Avancerat höghållfasthetsstål används för 
maximal styrka på karossens bärande delar. 
Eftersom stålet är så hårt måste det först hettas 
upp till 900 grader Celsius innan plåten kan 
pressas. Denna innovation från Hyundai ger ökat 
skydd åt förare och passagerare i händelse av en 
kollision.

Avancerat höghållfasthetsstål
Inte vilket stål som helst. Höghållfasthetsstålet är en speciell legering 
som används på de delar av karossen där det krävs extra förstärkning 
och som ger en överlägsen krocksäkerhet.

Konformade strukturer i motorhuvens 
inre ram
Denna moderna konstruktion 
absorberar krockkrafter mycket effektiv 
och är ett stort steg framåt när det gäller 
att att motverka risken för allvarliga 
skallskador vid fotgängarolyckor.

Panikbromsassistans (BAS)
Avancerad elektronik läser av vägunderlaget, bilens 
viktfördelning och nödvändig bromskraft för att stanna 
bilen på kortast möjliga sträcka.

När det gäller säkerhet finns 
inget utrymme för tvivel.
Avancerat höghållfasthetsstål ger en högre grad av säkerhet. Något som ökar säkerheten ytterligare är ett 
system med sofistikerade krockkuddar och specialkonstruerade deformationszoner som tar upp krafterna 
vid en eventuell kollision för att minska skaderisken för de åkande. Allt detta, tillsammans med styrkan i de 
lasersvetsade fogarna, hjälper till att minska effekterna av en oundviklig olycka.

Med ESC

Utan ESC



Gör den till din egen.
Ett brett utbud av tillval, paket och funktioner gör att du kan skräddarsy din bil på ett sådant sätt att den verkligen blir din egen.  
Mångsidig, smart och rymlig, i40 är bilen som tillgodoser alla dina behov - och den idealiska följeslagaren för ett spännande och aktivt liv.

Bi-xenonstrålkastare
i40 kan beställas med Bi-xenonstrålkastare 
som kan visa detaljer som ofta är osynliga 
med konventionella strålkastare.

Uppvärmda vindrutetorkare
Ett värmeelement i nedre delen av vindrutan 
smälter bort eventuell is och frigör fastfrusna 
vindrutetorkare.

Högt monterat LED-bromsljus
Bromsljuset är monterat i den bakre spoilern 
och består av klarröda LED-lampor som syns 
på långt håll och som ökar säkerheten.

A. 16-tums stålfälgar
16-tums stålfälgar för däckstorlek 205/60 R16

B. 17-tums aluminiumfälgar
17-tums aluminiumfälgar för däckstorlek 215/50 R17

C. 16-tums aluminiumfälgar
16-tums aluminiumfälgar för däckstorlek 205/60 R16

D. 18-tums aluminiumfälgar
18-tums aluminiumfälgar för däckstorlek 225/45 R18

A B C D

Standard grilldesign

Kromad dekor

Kylargrill
Tillsammans med de stilfulla strålkastarna, så 
bidrar den djärvt formgivna grillen till 
frontens eleganta utseende. Bilen kan också 
fås med kromad grill för ett vassare utseende.



Var smart.
Massor av teknologiska lösningar och smarta funktioner, som gör körningen till ett rent nöje, innebär även att dina dagliga resor till och från 
jobbet är något du kan se fram emot. Det är bara att luta dig tillbaka och slappna av.

Ljusreglage
i40 har ljusreglaget placerat på 
instrumentpanelen. Placeringen har valts 
efter önskemål som kommit fram vid olika 
kundundersökningar.

Helautomatisk klimatanläggning
Såväl föraren som passageraren i framsätet 
har egna individuella temperaturkontroller. 
Systemet behåller automatiskt den inställda 
temperaturen för de två zonerna.

Luftkonditionering
Enklare men ändå högeffektiv. Den manuella 
luftkonditioneringen har en enastående 
kylande effekt.

Anslutning (AUX och USB)
Ingångar gör det möjligt att ansluta de flesta 
typer av musikspelare inklusive USB-minnen.

Fästpunkter för barnstol
De lättanvända ISOFIX-fästena garanterar att 
barnstolar är ordentligt förankrade på säkrast 
möjliga sätt.

Bagagenät med krokar
Löst bagage kan utgöra en säkerhetsrisk. 
Bagagenätet ger en snabb och enkel lösning.

Supervision instrumentenhet (tillval)
Ett litet underverk när det gäller elektronisk ingenjörskonst. Skärmen på 
instrumentenheten presenterar informationen med oöverträffad skärpa. 
Tryck på start/stopp-knappen och den svarta skärmen kommer till liv i 
regnbågens alla färger.

Automatisk farthållare
Underbar på långresorna. Knapparna för 
farthållaren är bekvämt placerade på ratten 
för att farthållaren snabbt ska kunna kopplas 
in och ur. Ett lätt tryck på bromspedalen 
stänger också av systemet.

Bluetooth handsfree
i40 kan beställas med Bluetooth som ansluter 
till alla kompatibla telefoner. Kontrollerna är 
placerade på ratten och den integrerade 
mikrofonen gör att körningen blir säkrare.

Eluppvärmd ratt
Ratten har en värmefunktion som kommer  
väl till pass under kalla vinterdagar.

Körprogram
Beroende på feedback från vägen och en hel 
rad andra förhållanden, så kan föraren 
optimera körningen genom att välja mellan 
olika körprogram. Programmen skiljer sig åt 
beroende på drivlina.

Uppvärmda säten fram och bak
Värmen i framsätena kan ställas in i tre steg 
för sittdynan och ryggstödet. I baksätet kan 
värmen ställas in i två steg för sittdynorna.



Vi är med dig hela vägen.
När du sätter dig i din nya Hyundai i40 och kör i väg är det början på en lång och trevlig bekantskap.  
Vi har tagit fram en rad olika program för att se till att vänskapen håller i sig nu och i framtiden.

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

Vår femåriga nybilsgaranti är beviset på att  
vi litar på våra produkter. Du får fem års  
bekymmersfritt bilägande. Med helt fri  
körsträcka!

Min Hyundai

Som Hyundaiägare får du tillgång till våra kundsidor. 
Här hittar du unika specialerbjudanden och de senaste 
nyheterna om Hyundai. Här får du även en säker plats där 
du kan spara alla viktiga uppgifter om din bil. Allt detta 
gör det enkelt och trevligt att äga och köra en Hyundai.

Finansiering

Vi hjälper dig med finansieringen av din nya Hyundai. 
Fråga din återförsäljare och välj det  
upplägg som passar dig bäst.

12 års garanti mot genomrostning

Utöver 5 års nybilsgaranti ger vi också 12 års garanti mot 
genomrostning. 

Hyundai originaltillbehör

Ingenting passar bättre till din nya Hyundai än 
originaltillbehör från Hyundai. De har formgivits och 
konstruerats enligt fabrikens krav och uppfyller samma 
stränga tillverkningsstandard som gäller för alla Hyundai-
produkter. Därför kan vi även erbjuda 5 års garanti på alla 
originaltillbehör.

Hyundai originaldelar

Våra originaldelar tillverkas enligt exakt samma 
standarder som den ursprungliga utrustningen och 
omfattas av samma generösa garantier.
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Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel.  
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai 
är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i 
många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer. 
 
Uppgifter aktuella vid tryck i mars 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2018. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se


