Produktfakta

Hyundai i10

MODELLPROGRAM
Motor

Drivmedel

1.0

Bensin

Växellåda

Manuell, 5-växlad

Utrustningsnivå

Comfort/ Premium

Ja

1.0

Bensin

Automat, 4-stegad

Comfort/ Premium

Ja

FORDONSSKATT (enligt Bonus/Malus)
Skatt/år

1.0

Manuell

år 1–3: 2 164 kr, år 4–: 492 kr

FÖRSÄKRINGSKLASSNING (tillämpad av Hyundai försäkring)
1.0

GARANTIER
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka
5 års Vägassistans
5 års Lackgaranti
3 års Vagnskadegaranti
12 års Garanti mot genomrostning

1-9-13

Automat
år 1–3: 3 148 kr, år 4–: 756 kr

Lagerförd

STANDARDUTRUSTNING - i10 Comfort
Säkerhet och stöldskydd

Interiör och instrumentering

Dubbla krockkuddar fram

Vindrutetorkare med intervallfunktion

Krockkudde på passagerarsida urkopplingsbar med nyckel

Färddator med bl a förbrukningsdata, distans till tom tank, utvändig temperatur och växlingsindikator

Takmonterad krockgardin för fram och baksäte

Instrumentering med bl a varvräknare och varningslampor för lågt däcktryck samt öppen dörr

Sidokrockkuddar i framstolar

Ställbar instrumentbelysning

Sidokrockskydd i dörrarna

Mittkonsol med kopphållare och 12V-uttag

Bältessträckare, fram

60/40 delat/fällbart baksäte

Bältespåminnare för samtliga sittplatser (5)

Läderklädd ratt och växelspaksknopp

Nackskydd fram med whiplash-skydd

Farthållare/begränsare (ej med automatlåda)

Högt placerat bromsljus, LED

Belyst lastutrymme

Elektroniskt antisladdsystem (ESP)

Handtag i tak (med hängare), bak

Elektroniskt antispinnsystem (TCS)

Exteriör och belysning

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS)

5-dörrars KombiKupé-kaross, 5-sitsig

Integrerad stabilitetskontroll (VSM)

Eluppvärmd bakruta

Elektronisk startspärr

Bakrutetorkare med spolning

Stöldlarm

Däcklagningssats med kompressor

Komfort och underhållning

Strålkastare med elmanövrerad ljuslängdsreglering

Nackskydd på samtliga platser, justerbara i höjd

Stålfälgar 14” med däck 175/65 R 14

Nackskydd fram även ställbara i avstånd

Utvändiga backspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg

Ratt ställbar i höjd

Svart dekortape på B-stolpar

Luftkonditionering

Stänkskydd fram och bak

Ljudsystem med radio och 2 högtalare, fram
USB/AUX-ingångar för anslutning av yttre ljudkälla
Eluppvärmd ratt
Eluppvärmda framstolar
Fjärrstyrt centrallås, inkl nyckel med fällbart blad
Förarstol ställbar i höjd
Elmanövrerade fönsterhissar fram, snabböppning på förarplats
Elmanövrerade och -uppvärmda backspeglar
Solskydd med täckt spegel, förar- och passagerarsida

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL
Premium (utöver Comfort)

Belyst handskfack

Lättmetallfälgar (14”)

Skyddslist på sidodörrar

Automatisk klimatanläggning (ACC)

LED-sidoblinkers i utvändiga backspeglar

Parkeringssensorer bak

LED-varselljus

Backstartassistans (HAC)

Kurvljus

Bluetooth för handsfree telefoninkoppling och trådlös mediastreaming

Dimljus, fram

Rattknappar för styrning av ljudsystem och Bluetooth

Bromsljus med blinkeffekt vid panikbromsning

Högtalare bak
Elmanövrerade fönsterhissar bak

Övriga tillvalsmöjligheter

Snabböppning/stängning (med klämskydd) för fönsterhiss i förardörr

Metallic-lack

Kromfinish på invändiga dörrhandtag

Automatlåda (farthållare utgår)

Ställbar höjd för säkerhetsbälten fram

Specialorder: Navigationssystem (inkl stöd för Apple CarPlay och Android Auto) +
Filbytesvarning (LDWS) + Kollisionsvarning (FCWS)

MOTORDATA
1.0
Typ

3-cylindrig bensinmotor

Cylindervolym

cm3

998

Cylinderdiameter/slaglängd

mm

71.0/84.0

Effekt

hk(kW) vid varv/min

Vridmoment – Nm vid varv/min

66 (48.5) – 5 500

Nm vid varv/min

95 – 3 500

Kompressionsförhållande :1

10.5

Ventilsystem

12V DOHC, DUAL-CVVT

Avgasrening

3-vägskatalysator med lambdasond

Bränslesystem

MultiPoint-insprutning (MPI)

Prestanda
Toppfart

km/h

Acceleration 0–100 km/h

155/145

sek

14.9/16.8

Bränsle och miljö*
Bränsle

BF95

Bränsletank

liter

40

Förbrukning blandad (NEDC korr.)

l/100km

5.1/5.6

CO2 -utsläpp blandad (NEDC korr.)

g/km

117/129

Miljöklass

Euro 6d temp

Kraftöverföring
Växellåda

Manuell 5-växlad. Automatisk 4-stegad låda som tillval.

Drivning

Fram.

Chassi
Hjulupphängning, fram

Mc-Pherson-typ med skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare och krängningshämmare.

Hjulupphängning, bak

Torsionsaxel

Hjul/fälg

Comfort: 5.5x14” stålfälg - 175/65 14. Premium: 5,5x14” lättmetallfälg - 175/65 14. Däckreparationsats med kompressor.

Styrsystem

Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning. 2.9 rattvarv mellan fulla styrutslag. Vändradie 4.78 meter.

Bromssystem

Låsningsfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS). Bromsskivor fram (ventilerade) och bak.

Stabiliseringssystem

Stabilitetskontroll med styrhjälp (VSM) med integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS)

Elsystem
Batteri

Ah

40

Startmotor

kW

0.9

Generator

V/A

90 (13.5 V)

VIKTER **
1.0
Tjänstevikt

kg

1 008–1 083/1 027–1 089

Max last

kg

337–412/351–413

Max taklast

kg

60

Totalvikt

kg

1 420/1 440

* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.
** Se registreringsbevis för exakta viktdata.

MÅTT
UTVÄNDIGT
Längd

mm

3 665

Bredd, exkl speglar

mm

1 660

Höjd, 4-sits/5-sits

mm

1 485/1 500

Spårvidd, fram/bak

mm

1 467/1 480

Axelavstånd

mm

2 385

Takhöjd, fram/bak

mm

1 008/960

Benutrymme, fram/bak

mm

1 070/820

Bredd i höfthöjd, fram/bak

mm

1 246/1 251

Bredd i axelhöjd, fram/bak

mm

1 306/1 301

Lastutrymme (VDA 211-2/214-1) (uppfällt/nedfällt baksäte)

liter

252/1 046

INVÄNDIGT

EXTERIÖRFÄRGER

Polar White
(PSW)

Tomato Red
(TTR)

Sleek Silver Metallic
(RYS)

Phantom Black Metallic
(X5B)

Champion Blue Metallic
(U2U)

INTERIÖRFÄRG

Svart/mörkgrå tygklädsel

Iced Coffee Metallic
(X9N)

FÄLGPROGRAM

Röd/svart tygklädsel (specialorder)

14” 5-dubbeleker
Hjulsida

14” 8-eker
Lättmetallfälg

PF100.004_1807

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. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

