Noul Hyundai i20

Designul emoțional întâlnește
tehnologia intuitivă.

Gama de motorizări.
Pentru noul i20 sunt disponibile două variante de propulsoare și trei tipuri de transmisie.

Sistem mild hybrid 48 V.
La baza gamei se află propulsorul 1,2 MPi, care dezvoltă 84 CP și este asociat unei cutii de viteze manuală cu 5 trepte (5MT). Motorizarea 1,0 T-GDi, 100 CP este echipată în premieră
cu sistemul mild hybrid 48 V, care contribuie la reducerea consumului și a emisiilor de CO2. Sistemul poate fi asociat unei cutii de viteze cu dublu ambreiaj și 7 trepte (7DCT) sau
cutiei de viteze manuală inteligentă, cu 6 trepte (iMT).

Transmisie manuală inteligentă (iMT).
Cu ajutorul iMT, în momentul decelerării, motorul este decuplat de la transmisie, permițând autovehiculului să ruleze liber. Tehnologia a fost proiectată pentru a spori eficiența
consumului de combustibil.

Tehnologii de conectivitate.

Pentru un plus de eleganță și confort, instrumentarul de bord, care oferă informații importante despre modul de conducere, sistemele de siguranță activă, consumul de combustibil
sau temperatura din exterior, a fost integrat într-un ecran de 10,25 inchi. Display-ul central, cu ecran de 8 inchi, este compatibil cu Android Auto și Apple Car Play, disponibile
wireless. De asemenea, pasagerii din spate pot beneficia de conectivitate USB.

Hyundai SmartSense.

Sistem de asistență la coliziune frontală (FCA) cu detectare pietoni și bicicliști.
Cu ajutorul senzorilor radar și al camerei frontale, FCA aplică automat o forță de frânare
pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci când o coliziune
este inevitabilă.

Sistem de asistență la păstrarea 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 pentru faza lungă (HBA).
Permite comutarea în mod automat a fazei lungi/ scurte în momentul în care este
detectat un autovehicul din sens opus.

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.

Culori caroserie.

Alb Polar Solid (PSW)

Bej Brass Perlat (R3W)

Argintiu Sleek Metalic (RYS)

Argintiu Aurora Perlat (A7G)

Albastru Slate Metalic (UB2)

Aqua Turquoise Perlat (U3H)

Albastru Intense Perlat (YP5)

Roșu Tomato Solid (TTR)

Roșu Dragon Perlat (WR7)

Negru Phantom Perlat (X5B)

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.: +4021.269.25.24
www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

