Hyundai i20

Därför väljer
jag i20.
Ibland ska man göra precis som man vill, även om det är helt mot
strömmen. Svänga höger istället för vänster, välja den otrampade stigen
istället för den upptrampade. Göra det oväntade. Men att välja rätt bil
innebär så mycket mer. Från den senaste säkerhetstekniken till sömlös
uppkoppling, en extra rymlig insida och design som sticker ut. Allt detta
och mycket mer får du i nya i20.
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Stilrent i varje detalj.
Ett helt nytt uttryck präglar nya i20 – sportigt skulpterade stötfångare, Hyundais nya
kaskadformade grill allt inramat av slimmade LED-varselljus. Och tack vare ny design
på dimljus och lättmetallfälgar blir helheten både dynamisk och stilren.
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Lätt att fastna vid.
Med skarpa linjer och detaljer som sticker ut får nya i20 ett uttryck som är lätt att fastna vid.
Även bak är intrycket förstärkt med ny design på stötfångare, sportig spoiler och modernt
flödande LED-bakljus.
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Väldefinierat.
Nya i20 är självsäker med sina många detaljer vilket ger den ett nytt och eget formspråk.

Nydesignad kaskadgrill och LED-ljus.
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Nya LED-bakljus och dimljus.

Framlyktor med LED-ljussignatur.
LED-bakljus.

C-stolpar med blanksvart dekor.

Nya 16” lättmetallfälgar.
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Smart upphöjt till två.
Nya i20 erbjuder sömlös uppkoppling för din smartphone. En perfekt placerad 7” touch-skärm visar dina appar,
kontakter och strömmar musik tack vare Apple CarPlay™ och Android Auto™. Smart placerade AUX-och USB-uttag gör det möjligt att både koppla in och ladda smidigt.

Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.

Smart placerade uttag för USB och AUX.
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7” touch-skärm med Apple CarPlay™ och Android Auto™.
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Hyundai SmartSense
Hyundai SmartSense är ett paket av innovativa säkerhetsfunktioner som gör det lättare att behålla kontrollen.
Här finns bland annat autobroms och filhållningsassistans som hjälper dig att undvika kollision och stanna
kvar i rätt körfält. Eller helljusassistent för automatiskt byte mellan hel- och halvljus vid mörkerkörning.

Autobromsen (FCA) känner av vägen framför bilen
med hjälp av en multifunktionell kamera. Först
varnar den med hjälp av ljudsignal och symboler,
därefter hjälper den till med inbromsningen med
full bromsverkan för att mildra eller undvika
kollision. Systemet är aktivt i hastigheter över 10
km/h när ett annat fordon detekterats framför
bilen.

Filhållningsassistans (LKA) varnar om föraren
byter fil utan att blinka i hastigheter över 60
km/h, med hjälp av ljud, symbol och slutligen
även korrigerande styrhjälp
Filhållningsassistansen kan ställas in i tre olika
lägen - endast varning, mild styrhjälp eller aktiv
styrhjälp.

Helljusassistenten (HBA) bländar automatiskt av
och på mellan hel-och halvljus, för säkrare
körning nattetid.

Mer säkerhet och mindre stress. Autobromsen (FCA) bromsar automatiskt om den upptäcker plötsliga inbromsningar från bilen framför.

Trötthetsvarnaren (DAW) analyserar bland annat styrningen, hur bilen ligger i körfältet och körtiden. Den kan upptäcka
om förarens uppmärksamhet börjar brista och varnar då med hjälp av ljudsignal och symbol i displayen.
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Bekvämt med stil.
Nya i20 har en luftig och bekväm insida med stilren interiör. Den eluppvärmda ratten med sina smidiga
kontroller gör det enklare att både vara uppkopplad och ha kontroll. Sammantaget erbjuder nya i20 en
kombination av komfort och design som man normalt bara finner i större bilar.
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Utrymme är trivsel.
Trots en kompakt utsida skvallrar insidan om något helt annat. Nya i20 har klassledande
benutrymme med gott om plats för fem personer. Skulle du behöva packa mycket så fälls
det 60:40 delade baksätet enkelt, vilket ökar lastutrymmet till hela 1042 liter.

Extra utrymme med 60:40 fällbart baksäte.
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Kompakt körglädje.
Många tror att körglädje är synonymt med en stor motor. Nya i20 säger annorlunda.
Den nya sportiga och snåla 1.0 T-GDI-motorn levererar 100 hk och 171 Nm, vilket ger en
perfekt kombination av dynamisk körning varvat med effektivitet. Dessutom finns tillvalet
7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT) som kombinerar fördelarna med en manuell växellåda
med bekvämligheten av en automatisk.

i20 finns med tillvalet 7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT).
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Utföranden och favoritfunktioner.

i20 med Design-pack (lanseras 2019)

i20 Premium
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i20 Comfort

Automatisk, elektroniskt styrd klimatanläggning.

Uppvärmda säten och ratt.

Armstöd i mitten och mugghållare.

Backkamera.
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Interiörfärger och kontrastsömmar.

Exteriörfärger.

Polar White (Solid)

Tomato Red (Solid)

Iced Coffee (Metallic)

Sleek Silver (Metallic)

Champion Blue (Metallic)

Svart instrumentbräda.

Phantom Black (Pearl)

Red Point - tyg

Red Point - tyg

Design-pack (2019)

Blue Point - tyg
Blue Point - tyg

Tomato Red (Solid)
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Black - tyg (TRY)

Champion Blue (Metallic)
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Mått och specifikationer.

1,474 mm

Fälgar och växellåda.

1,519 mm

1,520 mm
1,734 mm

16” lättmetallfälgar (Ny)

6-stegad manuell växellåda.

2,570 mm
4,035 mm
15” lättmetallfälgar
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7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT).
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Välj perfekt.
Tänk på det. Design som sticker ut, sofistikerad teknologi och sömlös uppkoppling – perfekt paketerat. Allt ryms i nya i20. För oss är valet självklart, men du
vill såklart veta mer. Välkommen förbi din närmaste Hyundaihandlare och
upplev den bakom ratten, du kommer inte att ångra dig.

Läs mer på hyundai.se
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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 föråldrade 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 framtid 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 juli 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Bilder och text kan beskriva utrustning som ingår i utrustningspaket mot merkostnad
eller inte erbjuds för den svenska marknaden. Se separat Produktfakta-folder för mer detaljerad information. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer
förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

