
Hyundai i10



N Line – o declarație de stil 
și sportivitate.
Elementele de design cunoscute de la gama N subliniază aspectul puternic, în timp ce propulsorul, care oferă 100 CP, 
accentuează caracterul sportiv.



Redefinește experiența 
de condus.
Hyundai i10 este disponibil în două variante de motorizare: 1 l MPi, 3 cilindri, 67 CP, cuplu de 96 Nm și 1,2 l MPi, 4 cilindri, 84 CP, cuplu 
de 117,6 Nm. Ambele propulsoare dispun de o cutie de viteze cu 5 trepte: manuală (MT) sau automatizată (AMT). Sistemul Idle Stop and 
Go (ISG), o dotare standard pentru i10, contribuie la reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

Transmisie automatizată.
Transmisia automatizată cu 5 
rapoarte oferă o operare intuitivă.

Transmisie manuală.
Pentru pasionații de condus, care preferă 
să schimbe treptele de viteză, Hyundai 
propune o transmisie manuală în 5 trepte.



Mai multă siguranță 
și mai mult confort.

Sistemul eCall
În situația în care se declanșează airbag-urile, eCall 
permite efectuarea automată a unui apel de urgență 
de la bordul autovehiculului. Hyundai i10 dispune, de 
asemenea, de un buton eCall care poate fi activat 
manual pentru asistență.

Eleganță și versatilitate
Datorită ampatamentului extins, spațiul pentru pasageri a fost suplimentat, fiind proiectat pentru transportul a 
cinci persoane.

Conectivitate intuitivă
Toate funcțiile sunt integrate în ecranul tactil color de 
8 inchi. Apple CarPlay și Android Auto garantează o 
integrare perfectă a aplicațiilor de pe smartphone cu 
sistemul de infotainment al autovehiculului.

Design remarcabil
Designul habitaclului subliniază elementele de noutate 
și expresivitate ale noului i10, dar fără a compromite 
însă utilitatea. Plasarea fantelor de ventilație pe 
interiorul portierelor susține orizontalitatea arhitecturii, 
conferind o senzație de spațialitate. Banda decorativă 
de pe planșa de bord prezintă același finisaj 3D tip 

„fagure de miere” ca interiorul portierelor.

Portbagaj generos
Portbagajul oferă un spațiu de depozitare de 252 l, 
iar pentru o încărcare facilă, pragul a fost coborât 
cu 29 de mm. Spațiul pentru bagaje poate fi rapid 
reconfigurat, datorită scaunelor pliabile.



Hyundai Smart Sense.

Sistem de atenționare a conducătorului auto (DAW)
Permite monitorizarea constantă a stilului de condus, cu scopul de a detecta orice 
deviație neobișnuită a direcției sau alte semne de oboseală.

Sistem de asistență la menținerea benzii de rulare (LKA)
Alertează conducătorul auto, în cazul schimbării benzii de rulare fără acționarea 
semnalizatoarelor. LKA avertizează vizual și sonor, corectând proactiv poziția 
volanului, pentru a menține autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare.

Sistem de asistență la coliziune frontală (FCA) cu detectare pietoni
FCA este un sistem avansat de siguranță activă care alertează conducătorul auto în 
caz de urgență și frânează autonom, dacă este necesar. FCA funcționează la viteze 
de peste 8 km/ h.

Sistem de asistență pentru faza lungă (HBA)
HBA permite comutarea în mod automat a fazei lungi/ scurte în momentul în care 
este detectat un autovehicul din sens opus. Mai mult, sistemul de asistență la faza 
scurtă (LBA-S) acționează lămpile adiționale, în funcție de viteza vehiculului și de 
unghiul de virare.



Mai multe opțiuni 
pentru tine.
Culori exterior:

Culori plafon:

Tapițerie:

*Disponibil doar pentru echiparea N Line.  
Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Gri Shale (YPK) Brass Metal (PRG)

Negru Obsidian (NNB) Negru cu inserții de culoare roșie (TMT)*

Alb Polar Solid (PSW) Gri Aurora Perlat (A7G)

Albastru Intense Perlat (YP5)

Verde Mangrove Perlat (MG2)

Negru

Gri Elemental Brass Metalic (R3W)

Negru Phantom Perlat (X5B) Argintiu Sleek Metalic (RYS)

Aqua Turquoise Metalic (U3H)Roșu Dragon Perlat (WR7)



MOTOR 1,0 l benzină 1,2 l benzină

                                                                                  N Line                                                                              N Line

Transmisie 5 MT AMT 5 MT 5 MT AMT 5 MT

Capacitate cilindrică (cmc) 998 1.197

Putere maximă (CP/ rpm) 67/ 5.500 100/ 4.500 84/ 6.000 84/ 6.000

Cuplu maxim (Nm/ rpm) 96/ 3.750 172/ 1.500 117,6/ 4.200 117,6/ 4.200

PERFORMANȚE

Viteză maximă (km/ h) 156 156 185 171 171 171

Accelerație 0 → 100 km/ h (s) 14,6 17,3 10,5 12,6 15,8 12,6

CONSUM CARBURANT, EMISII CO2

Consum oficial* NEDC (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

- combinat 4,3/ 99 4,3/ 99 4,8 - 4,9/ 132 - 134 4,5/ 104 4,4 - 4,6/ 101 - 106 4,6 - 4,9/ 141 - 149

Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

-  combinat 5/ 115 5,3/ 120 5,4/ 123 - 124 5,2/ 118 5,4 - 5,7/ 123 - 130 5,1 - 5,8/ 117 - 132

GREUTATE ȘI CAPACITATE

Greutate (kg) 996 999 1.099 1.007 1.010 1.007

Capacitate portbagaj (l) 252

Specificații tehnice:

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele 
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și 
echipările fără un anunț prealabil. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul 
final, conform termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu 
de prezentare.

Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

A
N
I

GARANȚIE

FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

Dimensiuni:

Jante și 
anvelope:

*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți factori externi (trafic 
intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).

Jante din aliaj de 16” Jante din aliaj de 15” Jante din oțel de 14” Anvelope 175/65 R14Anvelope 185/55 R15Anvelope 195/45 R16

3.670 mm (3.675 mm N Line)
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