
„Hinnasto“ 05-2020 | 1.7.2020

1.0 MPI 67 AG 5MT 4-sėdynių vers

1.0 MPI 67 AG 5MT  5-sėdynių vers

1.0 MPI 67 AG 5AMT  5-sėdynių vers

1.2 MPI 84 AG 5MT 4-sėdynių vers

1.2 MPI 84 AG 5AMT 4-sėdynių vers

1.0 T-GDI 100 AG 5MT  5-sėdynių vers

                175/65 R14 185/55 R15 195/45R16

Belaidis telefono įkroviklis
15 col. lengvojo lydinio ratlankiai

8 col. spalvotas jutiklinis ekranas „Apple 

CarPlay“ ir „Android Auto“
Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai

13 colių galinis diskinis stabdys.
       Pastovaus greičio palaikymo * reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys 

Rankinis oro kondicionierius su USB kabeliu

Tolimųjų šviesų pagalbos sistema

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

Šildomos priekinės sėdynės

Išskirtiniai 16 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai.

„N Line“ dizainas
Dieniniai LED žibintai
Išsikišę rūko žibintai.

16 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankis15 colių lengvojo lydinio ratlankis14” / plieniniai ratlankiai

Priekinio susidūrimo išvengimo 
pagalbos sistema Automobilis + 

Važiavimo juostos laikymosi sistema

Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)   RDS radijas, „Bluetooth“ su balso funkcija
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija  Galinio vaizdo stebėjimo sistema

Odinis šildomas vairas Automatinė oro kondicionavimo sistema

–

– 12 990 € –

–

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“  

13 690 € –

– 14 290 € –

Visiškai naujas „i10“

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

– 13 590 € –

Kombinuoti galiniai LED žibintai

– – 14 990 €

11 790 €

Plotis 1680 mm Bagažo skyriaus talpa
VDA 252–1050 l

Važiuoklės bazė2425 mm

Ilgis3678 mm

Stogo apkrova 60 kg

Radijas su 3,8 col. 
nespalvotu ekranu

8 col. spalvotas jutiklinis ekranas

rankinis „eCall“ mygtukas Belaidis telefono įkroviklis  

Aukštis 1480 mm

8 col. spalvotas jutiklinis ekranas

i10 ženklų raudonomis 
raidėmis ant C ramsčio 

Dvigubas chromo išmetimo antgalis

Atsparumo plokštė ir difuzorius

„N Line“ emblema

Išskirtinis priekinis bufe
risir grotelės

LED dienos 
šviesos žibintai

Lenktynių automobilių 
interjero dizainas

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu
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Vientisa spalva 0 €

Speciali spalva 195 €

Metalizuota arba perlamutrinė spalva 295 €

Raudonas arba juodas stogas 395 €

Išorės spalvos

YPK = Pilkos spalvos/ skalūnų 
pilkos spalvos             

– 195,00 € –

TMT  = „N Line“ juodos spalvos                                                      – – Standartinis

NNB = juoda / tamsi metalizuota – Standartinis –

PRG = Pilkos spalvos /  žalvario 
metalas

– 195,00 € –

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

NNB = juoda / tamsi metalizuota Standartinis – –

Vidaus dizaino paketai

„Phantom Black“ -
perlamutro spalva 

„Polar White“ -
speciali spalva

„Stardust“ -
„metalizuota spalva          
negamykliniai užsakymai

„Sleek Silver“ -
metalizuota spalva

„Champion Blue“ –
metalizuota spalva
negamykliniai užsakymai

„Tomato Red“ -
vientisa spalva

„Clean Slate“ -
metalizuota spalva

„Dragon Red“ -
perlamutro spalva

„Brass“ –
perlamutro 
spalva 

„Clean Slate“ 
juodas stogas -
metalizuota spalvai 

„Dragon Red“ 
juodas stogas -
perlamutro spalva

„Tomato Red“ 
juodas stogas -
vientisa spalva 

„Stardust" raudonas stogas 
- metalizuota spalva  
negamykliniai užsakymai

„Phantom Black“ 
raudonas stogas -
perlamutro spalva

„Brass“ 
raudonas stogas -
perlamutro spalva 

„Polar White“ 
raudonas stogas -
speciali spalva

„Brass“ 
juodas stogas -
perlamutro spalva

„Aqua Turquoise“ 
juodas stogas -
perlamutro spalva

„Champion Blue“ 
kuodas stogas -
metalizuota spalva            
negamykliniai užsakymai

„Sleek Silver“ 
juodas stogas -
metalizuota spalva

„Polar White“ 
juodas stogas -
speciali spalva

„Phantom Black“ -
perlamutro spalva 

„Polar White“ -
speciali spalva

„Aurora Grey“ -
perlamutro spalva

„Sleek Silver“ -
metalizuota spalva

„Clean Slate“ -
metalizuota spalva

„Dragon Red“ -
perlamutro spalva

„Polar White“ 
juodas stogas -
speciali spalva

„Sleek Silver“ 
juodas stogas -
metalizuota spalva

Ryškiai mėlyna
juodas stogas -
perlamutro spalva

„Aqua Turquoise“ 
- perlamutro

Ryškiai mėlyna -
perlamutro

„Aurora Grey“ -
perlamutro spalva 

Ryškiai mėlyna
juodas stogas -
perlamutro spalva

Ryškiai mėlyna -
perlamutro spalva

„Clean Slate“ 
juodas stogas -
metalizuota spalvai

„Dragon Red“ 
juodas stogas -
perlamutro spalva

„Polar White“ 
raudonas stogas -
speciali spalva

„Phantom Black“ 
raudonas stogas
-perlamutro 

„Brass“ 
raudonas stogas -
perlamutro spalva
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Variklis

Stabdžiai

Našumas 
5-greičių 

automatinis 

rankinis

0 → 100 km/h 15,8

60 → 100 km/h 9,0

Stabdymo atstumas 100 → 0 km/h

Emisija ir sunaudojimas

WLTP bendras CO2 g/km 130  

Bendros WLTP sąnaudos 5,4  

Svoris

Kėbulo svoris 933 - 1005

Bendras automobilio svoris 1 350  
Stogo bėgeliai
Priekaba, be stabdžių ir su stabdžiais

Degalų bako talpa

Matmenys

Posūkio spindulys

Važiuoklės bazė
Plotis

Ilgis

Aukštis

Prošvaisa

Krovinio sritis

VDA min

VDA max

Patogumas ir nauda

Odinis šildomas vairas

Šildomos priekinės sėdynės

Elektra valdomi priekiniai langai

Beraktė atidarymo sistema   

Apsaugos nuo vagysčių signalizacija

Oro kondicionavimo sistema

Dinamika

5 greičių 
rankinis

5-greičių automatinis 

rankinis
5 greičių rankinis

14,80  17,80  12,60  

„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema 
(veikia su suderinamais telefonais)

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio 
ribotuvas

Pagalbinė stabdžių sistema (BAS) ● ● ●

Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM) ● ● ●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ● ● ●

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ● ● ●

Rankinis oro kondicionierius Automatinis oro kondicionierius Automatinis oro kondicionierius

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

– ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

252 l  (VDA min)

1050 l  (VDA max)

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

● ● ●

3670 mm 3675 mm

1480 mm 1483 mm

149 mm 152 mm

   60 kg
    0 kg

36 l

4,86 m

2425 mm
1680 mm

919 - 991 1024-1045

1 340 1 470 

921 - 933 924 -  995 930 - 1005

1 410  1 410  1 350  

4,9 5,4 

 1.0 MPI „Fresh“   1.2 MPI „Comfort“  1.2 MPI „Comfort“ 1.0 T-GDI 100 AG  

111 123 120  127  124  

5,3  5,6  5,1  

 1.0 MPI „Fresh“   1.2 MPI „Comfort“  1.2 MPI „Comfort“ 1.0 T-GDI 100 AG  

40,3 m

15,20 10,60 

16,10 9,50 

 1.0 MPI „Fresh“   1.2 MPI „Comfort“  1.2 MPI „Comfort“ 1.0 T-GDI 100 AG  

5 greičių rankinis 5 greičių rankinis

16,10  10,90  14,50  

  Priekis ventiliuojami diskiniai / 252 mm

  Galas būgnas  / 203.2 mm 13 colių diskas 

  TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema) Įspėjimas!

  Cilindrų išdėstymas „In-line“ „In-line“ „In-line“

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

  Didžiausias sukimo momentas  (kgf·m/rpm) 96,2 Nm / 3750 r/min 172 Nm / 1500-4000 r/min

  Cilindrų skaičius 3 3

  Litražas 998 cm³ 998 cm³

  Didžiausia galia  (ps/rpm) 67 AG / 5500 r/min 100 AG / 4500 r/min

998 cm³ 1197 cm³

67 AG / 5500 r/min 84 AG / 6000 rpm

96,2 Nm / 3750 r/min 117,6 Nm / 

3 4

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

  Tipas 1.0 MPI 1.0 T-GDI1.0 MPI 1.2 MPI

„eCall“ sistema

Tolimųjų šviesų pagalbos sistema

Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW) 

Priekinio susidūrimo išvengimo 
pagalbos sistema       
Automobilis + pėsčiasis

Važiavimo juostos laikymosi sistema

Įspėjimas dėl pagrindinės tra
nsporto priemonės išvykimo

Halogeniniai žibintai

Dieniniai žibintaiUžpakalinės grotelės Šoniniai kartotuvai LED galiniai žibintai

Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai
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Išorė

Speciali spalva – „Polar White“ 

Metalizuota spalva

Juodas / raudonas stogas

Tamsinti langai

Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodėliai 

Dieniniai žibintai

Dieniniai LED žibintai

Kombinuoti galiniai LED žibintai

Išsikišę priekiniai rūko žibintai.

Galinis rūko žibintas

Dvigubas chromo išmetimo antgalis

Laikina atsarginė padanga (plieninis ratlankis)

Užpakalinės grotelės

Juodos „N Line“ dizaino grotelės

Vidus

Odinis šildomas vairas ir pavarų svirtis

„N Line“ vidaus dizainas 

Lengvojo lydinio pedalai

Informacijos ir pramogų

Radijas RDS su 3,8 colių. nespalvotu ekranu

„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcija

„Bluetooth“

LCD odometras / kelionės skaitiklis

Garsiakalbiai 

* reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys su USB kabeliu

Sauga

Galinio vaizdo stebėjimo sistema

„eCall“ sistema

LKA (važiavimo juostos laikymosi sistema)

HBA (tolimųjų šviesų pagalbos sistema)

DAW (vairuotojo įspėjimo funkcija)  

TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)

VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema) 

HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)

ESS (avarinio sustojimo signalas)

„Hyundai“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas iš anksto nepranešus.

USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ir 12V kištukinis 
lizdas

Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai ir 

automatinis žibintų valdymas

Priekinis žibintas: halogeninis + automatinis žibintų 
valdymas

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės ir išoriniai 

veidrodėliai

USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ※ vietoj 

kištukinio lizdo
● ● –

– – ●

● ● ●

2 4 4

– ●

Vaikų saugumas „ISO Fix“ vaiko tvirtinimas (gale) 

+ viršutinis (gale) + rankinis durelių užraktas nuo 

vaikų

● ● ●

● ● ●

Oro pagalvių sistema: 6 vnt. (vairuotojo ir keleivio 

+ šoninės ir užuolaidinės)
● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema 

(FCA): Automobilis + pėsčiasis
● ● ●

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

– ● ●

●

● ● ●

● – –

Radijas RDS su 8 colių. spalvotu jutikliniu ekranu + 

„Bluetooth“ su balso atpažinimu 
– ● ●

– – ●

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

● ● ●

– – ●

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

● ● ●

● ● –

– – ●

– – ●

● ● ●

– ● ●

● ● ●

– ● ●

– – ●

– ● ●

● – –

– ● ●

● – –

– ● ●

– ● ●

295 € 295 € 295 €

395 € (negamykliniai užsakymai) 395 € 395 €

„Fresh“ „Comfort“ „N Line“

195 € 195 € 195 €

60:40 santykiu padalytos nulenkiamos galinės 

sėdynės

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis versija 082020



šviesos žibintai
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