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Skvělý 
kompaktní vůz.
Nový i10 je vozem, který ve své třídě 

boří konvence. Je výrazný, prostorný, 

poskytuje potěšení z jízdy, nabízí 

pozoruhodnou výbavu a může se 

pochlubit skvělou úrovní konektivity. 
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Výrazný design.

Oblíbené tvary modelu i10 dostaly ještě výraznější rysy, které přitahují pozornost. 
Zcela přepracovaný přední nárazník nese novou „kaskádovitou“ masku chladiče 
a nepřehlédnutelná LED světla pro denní svícení. Celkový vzhled završují nová kola, 
kontrastní vnitřní plocha zadního nárazníku a výrazné zadní sdružené svítilny. 

LED světla denního svícení. Nová kruhová LED světla 

denního svícení dodávají přídi modelu i10 osobitý spor-

tovní nádech.

Nová kola. Ukázka jednoho z nabízených designů kol. 
Sportovní 14“ kola z lehké slitiny přispívají k výraznému 
novému vzhledu modelu i10.

„Kaskádovitá“ maska chladiče. Expresivní tvary nové „kaskádovité“ masky chladiče umocňují suverénní charakter 
modelu i10.
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*   Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Inc. 
Android Auto™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Google Inc.
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Skvělé místo pro každou cestu.

Hyundai i10 poskytuje úroveň konektivity, která překračuje očekávání 

v této třídě. Nový 7" displej s vysokým rozlišením je uživatelsky přívětivým 

rozhraním nového navigačního systému, včetně funkcí Apple CarPlay™ * 

a Android Auto™ *. Na snímku je nové červené obložení interiéru.
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Vůz se skutečnou konektivitou.

Vyspělá konektivita je jednou z mnoha předností, s nimiž i10 zaujímá postavení na vrcholu svého segmentu. 
K dispozici je nový navigační systém se službami LIVE Services. Apple CarPlay™* propojí vůz s telefony iPhone 
a systém Android Auto™* zajistí spojení s kompatibilními chytrými telefony. Takže vždy budete mít informace 
a zábavu na dosah ruky.

Apple CarPlay™* a Android Auto™*. Dotykový displej se 7" úhlopříčkou Vám nabízí 
nejbezpečnější způsob, jak i za jízdy využívat potenciál Vašeho chytrého telefonu.

Navigace se službami LIVE Services. Vedení trasy je doplněno dopravním zpravodajstvím v reálném čase, 
upozorněním na místa s měřením rychlosti**, informacemi o počasí a zajímavých místech na trase.

*  Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Android Auto™ je registrovanou 
ochrannou známkou společnosti Google Inc.

**Pokud to místní legislativa umožňuje
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Vdechne ulicím nový 
život.

Kultivované motory a převodovky poskytují výkony, které potřebujete, a to v kombinaci 
s nízkou spotřebou paliva i nízkými emisemi. Na výběr máte zážehový tříválec 1,0/48,5 kW, 
čtyřválec 1,2/63,8 kW a verzi motoru 1,0 l s pohonem na LPG o výkonu 49,3 kW.
Motory jsou doplněny buď precizní 5stupňovou manuální převodovkou nebo 4stupňovou 
automatickou převodovkou s plynulým řazením. Páka voliče je umístěna v praktické, vyšší 
poloze pro snadné ovládání.

5stupňová manuální převodovka. Precizní řazení 
poskytuje ještě větší potěšení z jízdy, zejména při jízdě 
mimo město.

4stupňová automatická převodovka. Automatická 
převodovka s plynulým řazením Vám usnadní jízdu 
v hustém městském provozu. 
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Tak prostorný, jak potřebujete.

Je úžasné, kolik místa naleznete v modelu i10. Jeho zavazadlový prostor je jeden z největších v této třídě 
a v interiéru může pohodlně sedět pět cestujících. Hyundai i10 s vyhřívaným volantem, automatickou klimatizací, 
vyhřívanými předními sedadly a mnoha praktickými odkládacími prostory je jedním z nejlépe vybavených vozů 
ve své třídě.

Zavazadlový prostor. Hyundai i10 se může pochlubit nejen nadprůměrným vnitřním 
prostorem ve své třídě, ale také jedním z největších zavazadlových prostorů v tomto 
segmentu. Objem zavazadlového prostoru 252 litrů lze sklopením zadních sedadel zvětšit 
až na mimořádných 1 046 litrů.

Elektrické ovládání zadních oken. Skla 
zadních bočních oken lze ovládat stisknutím 
tlačítka, což je v této třídě rovněž neobvyklé.

Startování tlačítkem. Jakmile nastoupíte 
s inteligentním klíčem v kapse nebo kabelce, 
aktivuje se tlačítko pro spuštění motoru.

Audiosystém s DAB. Nový audiosystém 
zahrnuje také přijímač digitálního 
rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio 
Broadcasting) s krystalicky čistým zvukem.
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Upozornění na možnost čelního nárazu (FCWS). Zárukou klidné 

a bezpečné jízdy je také systém FCWS, který Vás upozorní na 

hrozící kolizi s vozidlem jedoucím před Vámi.

Varovný systém opuštění jízdního pruhu (LDWS). Na základě 
sledování multifunkční kamerou budete zvukově i vizuálně 
upozorněni na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu. 

Více bezpečnosti.

Každá Vaše jízda bez ohledu na její délku bude ještě bezpečnější díky následujícím vyspělým 
systémům. Upozornění na možnost čelního nárazu (FCWS), varovný systém opuštění jízdního 
pruhu (LDWS), tempomat s omezovačem rychlosti, monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), 
funkce varovných světel při nouzovém  brzdění (ESS), elektronický stabilizační systém (ESP) 
a asistent pro rozjíždění do kopce (HAC).
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Koncentrovaná 
velikost.
Nejnovější verze modelu i10 dokazuje 

svým výrazným vzhledem a skvělou 

úrovní konektivity, že co je dobré, může 

být ve skutečnosti i kompaktní.
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Provedení interiéru

Kola

14" ocelová kola 

s celoplošným krytem 
14" kola z lehkých slitin 

Černá / oranžováČerná / červená Černá / modrá Černá / béžová

Široký výběr. Rozhodnutí je na Vás.

Polar White Star DustSleek Silver Phantom Black

Tomato Red Aqua Sparkling Passion RedCashmere Brown

Pastelové barvy Metalické barvy

Černá / tmavošedá

Clean Slate

Champion Blue
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Technické údaje
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HYUNDAI i10
Karosérie 5dveřová, 5místná

Motor 1,0 DOHC D-CVVT 1,2 DOHC D-CVVT
Typ zážehový řadový DOHC, 12 V zážehový řadový DOHC, 16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 998 1 248
Druh paliva 95 NAT 95 NAT
Počet válců / kompresní poměr 3 / 10,5:1 4 / 10,5:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 48,5/66/5 500 63,8/87/6 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 95,2 / 3 500 120,6 / 4 000
Příprava směsi vícebodové vstřikování
Objem palivové nádrže (l) 40
Převodové ústrojí
Typ převodovky manuální automatická manuální automatická
Počet převodových stupňů 5 4 5 4
Dynamika
Maximální rychlost (km/h) 156 150 175 166
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 14,7 16,8 12,1 13,8
Spotřeba (l/100 km) / Emise CO2 (g/km) *
Cyklus  – městský cyklus (ISG) 6,5–6,6 6,2 6,9–7,1 7,2–7,3
 – mimoměstský cyklus (ISG) 4,3 5,3 4,5–4,6 5,5–5,6
 – kombinovaný cyklus (ISG) 5,1 5,6 5,5 6,2
Emise CO2 (g/km)* 117 129 125 141
Hmotnosti
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) 1 008–1 083 1 027–1 089 1 016–1 104 1 036–1 124
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 1 420 1 440 1 450 1 455
Hmotnost brzděného a nebrzděného přívěsu (kg) 0
Nosnost střechy (kg) 60
Rozměry
Celková délka / šířka / výška / rozvor (mm) 3 665 / 1 660 / 1 500 / 2 385
Rozchod vpředu (mm) 1 467 (pneu 175/65 R14)
Rozchod vzadu (mm) 1 480 (pneu 175/65 R14)
Poloměr otáčení (m) 4,8
Minimální světlá výška (mm) 149
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/ ** 252 / 1 046
Podvozek
Přední náprava / zadní náprava / přední/zadní brzdy typ McPherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem / tuhá s dvojitou torzní příčkou / kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

*  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 
je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací 
cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, 
ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.  

**  Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 24 l nižší.

Rozměry

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie 



HYUNDAI Motor Czech s.r.o.

Siemensova 2717 / 4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

Skladové číslo: H07ND184-01

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility 
mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince 
a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými 
změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů 
na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází 
k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na 
naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový 
slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, 
která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení 
dováženému do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění 
interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

●  Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Razítko prodejce




