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Mai e doar un pas între 
tine și o nouă aventură!
Noul Hyundai i20 Active

Modelul Hyundai îți oferă spațiul de care ai nevoie pentru a trăi viața pe care o alegi. În plus, noul 
propulsor 1.0 Turbo GDi, 100 CP stimulează performanța și eficiența consumului de combustibil și 
este mereu pregătit să-ți alimenteze următoarea experiență.

Performanță peste așteptări 

Propulsorul 1.0 litri T-GDi cu injecție directă dezvoltă 100 CP la 
4.500 rpm, oferind un consum mixt de combustibil de 4.8 l / 
100 km, ceea ce echivalează cu emisii de CO₂ de 110 g / km.  

Șine plafon longitudinale 

Perfecte pentru a transporta echipamentul sportiv voluminos: 
bicicleta, schiurile sau snowboardul, pentru ca tu să te poți 
bucura de vacanță. 

Spațiu de încărcare versatil  

Hyundai i20 Active oferă un portbagaj cu o capacitate de 
326 litri, cu bancheta spate în poziție verticală. Spațiul alocat 
bagajelor poate fi extins până la 1.042 litri, prin rabatarea 
completă a scaunelor din spate. 



Designul sofisticat al exteriorului ascunde un interior surprinzător de spaţios. 
Dimensiunile habitaclului plasează modelul i20 între liderii segmentului ca 
proporţii şi nivel de rafinament.

Elegant la exterior, 
spaţios în interior.
Rafinat până în cel mai mic detaliu.



Performanţă și eficienţă.
Hyundai i20 este disponibil în trei variante de motorizări, care respectă normele de poluare Euro 6 privind emisiile de noxe. Propulsorul 
pe benzină 1.25 litri Kappa dezvoltă 84 CP la 6.000 rpm, oferind un consum mixt de combustibil de 4.7 - 5.1 l / 100 km, ceea ce 
echivalează cu emisii de CO₂ de 109 - 119 g / km. Versiunea de 1.0 litri T-GDi dezvoltă 100 CP, oferind un consum mixt de combustibil 
de 4.5 / 100 km și emisii de CO₂ de 104 g / km. Motorul diesel "U-II“ de 1.1 litri dezvoltă 75 CP la 4.000 rpm, rezultând un consum mixt 
de 3.5 - 3.7 l / 100 km şi emisii de CO₂ de 92 - 99 g / km. 

Transmisii. Atât cutia manuală în cinci 
trepte, cât şi cea în şase trepte au 
fost intensiv testate pentru a oferi o 
schimbare mai lină, conform evoluțiilor 
tehnice aduse noului model.
Pentru a îmbunătăţi confortul, 
experienţa la volan şi economia de 
carburant, treptele superioare au o 
demultiplicare mai lungă pe fiecare 
motorizare, reducându-se turaţia 
motorului la viteze ridicate.

Calitatea, o prioritate.

Sistem audio Sistem de avertizare la depăşirea 
involuntară a benzii de rulare (LDWS) 

Instalaţie de climatizare automată Asistenţă la pornirea din rampă

Porturi Aux și USB Control electronic al stabilităţii Sistem de monitorizare a presiunii în 
pneuri 

Şase airbaguri



Spirit de competiţie.
Construit în centrul Hyundai Motorsport din Alzenau, Germania, i20 a triumfat în WRC încă din primul an. Angajamentul și investiția 
Hyundai într-un program global motor-sport punctează evoluția permanentă a mărcii. Fiecare participare în Campionatul Mondial de 
Raliuri marchează o oportunitate de a transfera tehnologia utilizată în acest program în dezvoltarea continuă a modelelor de serie ale 
gamei.



Mai multe opţiuni pentru tine.
Închide ochii şi imaginează-ţi autovehiculul ideal.  Acum ai mai multe opţiuni de personalizare, pentru că noua generație i20 este 
disponibilă într-o gamă diversificată de culori exterioare, completate de versiuni variate de tapiţerie, pentru un habitaclu pe placul tău.

Negru Phantom PearlGri Star Metallic

Argintiu Sleek Metallic

Portocaliu Tangerine 
Metallic*

Alb Polar Solid Portocaliu Mandarin PearlAlbastru Morning Metallic*

Maro Iced Coffee Metallic

Albastru Aqua Sparkling 
Metallic

Roşu Passion Pearl

Culori caroserie:

Cappuccino

Orange Accent*

Tapiţerie:

Comfort Grey Elegant Beige

Grayish Blue

* Opţiune valabilă doar pentru modelul i20 Active.
Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai 
Auto România.



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

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

GARANȚIE
FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

ANI

Este posibil ca unele echipamente ilustrate sau prezentate în acest pliant 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. Imaginile disponibile în acest material sunt cu titlu de prezentare. Datele sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a 
ofertei de produs. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

i20 i20 ACTIVE

Motorizare BENZINĂ  K 1.25 MPi BENZINĂ 1.0 T-GDi DIESEL  U2 1.1 WGT BENZINĂ 1.0 T-GDi

Transmisie 5 MT 5 MT 6 MT 5 MT

Capacitate (cmc)  1.248 998 1.120 998

Alezaj x Cursă (mm) 71 x 78.8 71 X 84 75 x 84.5 71 X 84

Raport de compresie 10.5 10 16 10

Putere maximă (CP / rpm) 75 / 6.000 84 / 6.000 100 / 4.500 75 / 4.000 100 / 4.500

Cuplu maxim (Nm / rpm) 121.64 / 4.000 172 / 1.500 - 4.000 180 / 1.750 - 2.500 172 / 1.500 - 4.000

Frâne

Tip cu disc acţionată hidraulic

Față - tip / diametru discuri ventilate / 15 inch

Spate - tip / diametru discuri solide / 14 inch

Suspensie

Față complet independentă McPherson, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz

Spate CTBA (semi-independentă cu bară de torsiune şi arcuri elicoidale), amortizoare cu gaz

Siguranță

Standard ABS, ESC, VSM, șase airbaguri, HAC, EBS

Opțional LDWS, ISG

Direcție

General servodirecţie asistată electric

Număr rotații volan (stânga - dreapta) 2.7

Rază de bracare (m) 5.1

Performanțe

Viteză maximă (km / h) 170 186 161 176

Accelerație  0 → 100 km / h (sec) 13.6 12.8 10.8 15.7 10.9

Consum carburant (l / 100 km)
- Urban 
- Extraurban
- Mixt

6.6
4.2
5.1

5.8 - 6.6
4.0 - 4.2
4.7 - 5.1

5.7
3.9
4.5

3.8 - 4.4
3.2 - 3.3
3.5 - 3.7

5.9
4.1
4.8

Emisii CO₂  mixt (g / km) 119 109 - 119 104 92 - 99 110

Specificații tehnice:
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