Hyundai i20 Active

Teret ad az életnek.
Akcióra tervezve.
i20 Active.
Az élet egy nagy kaland. Hogy pontosan
mekkora, azt Ön dönti el. Az i20 Active
szabadabb teret enged életének: íme,
a kompakt crossover modell, amely nem
titkolja személyiségét. Strapabíró, mégis
tetszetős megjelenését a megnövelt
hasmagasságnak és a robusztus formai
részleteknek köszönheti a sportos,
hatszögletű hűtőmaszktól az ezüstszínű
első és hátsó lökhárító-betétekig,
a hangsúlyos ködfényszóróktól a divatos,
új 17 colos könnyűfém keréktárcsákig.
Az i20 Active a lehetőségek új tárházát
nyitja meg. Az Ön számára is.
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Emeljük a tétet.
Lenyűgözően magabiztos crossover küllemével az i20 Active azonnal magára vonja
a figyelmet. Vonzerejét azonban nem csak megjelenésének köszönheti, hiszen
a vadonatúj egyliteres T-GDi benzines turbómotor révén képességei megfelelnek
a merész külső által támasztott magas elvárásoknak. Ez a rendkívül könnyű és
kompakt erőforrás minden csepp üzemanyagból még élénkebb teljesítményt
képes előcsalogatni.
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Turbó erőkoncentrátum. A 100 lóerős 1.0 T-GDI motort optimális
üzemanyag-fogyasztásra hangolták, míg a 120 lóerős variáns
sportosabb vezetési élményt kínál a lelkes autóvezetők örömére.

Különleges könnyűfém keréktárcsák. Az egyedi, 17 colos könnyűfém
keréktárcsák robusztus dinamizmussal ruházzák fel az autót.
Az i20 családon belül csak az Active modellhez rendelhetők.

Dinamikus fényszórók. A hatékony projektoros fényszórók divatos
LED-es helyzetjelzőket és LED-es nappali világítást kaptak.

Első és hátsó védőlemez. Az i20 Active robusztus személyiségét
erősítik az első és hátsó lökhárítóba integrált, hangsúlyos védőlemezek.
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Aktív életmódra
tervezve.
Az i20 Active merész személyiségét puha tapintású
anyagokkal berendezett, kiváló minőségű szövetekkel
vagy bőrrel borított, ergonomikus kialakítású utastér
teszi teljessé. Az alupedálok sportos hangulatot
keltenek, míg a nagyobb szabad hasmagassághoz
magasabb üléspozíció, ezáltal még kedvezőbb kilátás
társul. Az utastér testreszabható, különleges opcióként
narancssárga díszítőbetéteket is tartalmazhat.
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Készen áll a kalandra.
A vezetés élményét kényelmesebbé teszi az új navigációs rendszer, amely
a TomTom® LIVE Services révén pontosan tájékoztatja Önt. A fejlett audiorendszer
okostelefonos kapcsolódást, valamint 1 GB beépített tárolókapacitást kínál.
Szórakoztatás, tájékoztatás és kapcsolattartás minden pillanatban.
A további kiemelt funkciók között említést érdemel a télen felbecsülhetetlen
értékű első ülésfűtés vagy a parkolási manővereket egyszerűsítő tolatókamera.

TomTom® LIVE Services. A hétéves, ingyenes előfizetéssel kínált
TomTom® LIVE Services pontos tájékoztatást kínál a forgalomról,
a traffipaxokról*, az időjárásról és a közeli intézményekről; az adatok
7 colos színes érintőképernyőn jelennek meg. A csatlakoztatásra
Bluetooth® kapcsolat, valamint USB és AUX aljzatok szolgálnak.

Fűthető kormánykerék és első ülések. Sokkal kellemesebb az autóba
ülni egy hideg téli reggelen annak tudatában, hogy a fűthető ülések és
a fűthető kormánykerék gyorsan felmelegítenek.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Azonnali fény- és hangjelzés
figyelmezteti, ha akaratlanul elhagyni készül a forgalmi sávot.

Tolatókamera. Megkönnyíti a parkolást szűk helyen. Képe a navigációs
rendszer monitorán vagy a belső visszapillantó tükörben jelenik meg.

* Helyi rendelkezések függvényében / A Bluetooth® védjegy a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona / A TomTom® védjegy a TomTom N.V. tulajdona.
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Teret ad a kalandnak.
Az i20 Active tökéletes választás, ha Ön tartalmasabb életre vágyna. Gondosan
kidolgozott utastere kategóriaelső helykínálattal büszkélkedhet, így akár 5 fő
számára is kényelmes utazást biztosít. Ráadásul a hátsó ülések ledöntésével
minden élethelyzethez alkalmazkodik. Legyen szó a városi dzsungelben tett
kalandtúráról vagy a nyílt országút meghódításáról, nagyra fogja értékelni az olyan
kiegészítőket, mint a nagyméretű ködfényszórók vagy a visszagurulás-gátló.
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Tetősínek. A divatos tetősínek segítségével bármit könnyen és
biztonságosan szállíthat. Ideális megoldás a sporteszközök – szörfdeszka,
kerékpár vagy kajak – elhelyezésére.

Rugalmasan alakítható csomagtartó. A sokoldalú csomagtartó
bőséges, 326 liternyi helyet kínál a kihúzható kalaptartó alatt.
A hátsó ülések ledöntésével a csomagtartó maximális kapacitása
1042 literre nő (VDA szabvány szerint).

Ködfényszórók. A hangsúlyos ködfényszórók kiemelik az i20 Active
heroikus karakterét és kiváló látási viszonyokat teremtenek a kaland
felé vezető úton.

Visszagurulás-gátló rendszer. Emelkedőn történő elinduláskor
megakadályozza, hogy a gépkocsi hátraguruljon (a képen az ötajtós
i20 modell látható.)
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Rendkívül gazdag választék.
A döntés csak Önön múlik.
Nincs két egyforma ember, mindenkinek egyéni elvárásai és eltérő preferenciái vannak. Az i20 Active gazdag
karosszériaszín-választékának árnyalatai egytől egyig kiemelik a modell kalandvágyó természetét. Összesen négyféle
belső színvilág közül választhat, valamint egy különleges opciót is kínálunk, amely Tangerine narancsszínű dekorbetétekkel
gazdagítja a belső teret. Az opciós felszerelések és tartozékok kínálatából tökéletesen saját ízléséhez igazíthatja autóját.
Helyi Hyundai márkakereskedője örömmel segít Önnek az igényeinek leginkább megfelelő tételek kiválasztásában.

Polar White alapszín

Morning Blue alapszín

Star Dust metálszín

Belső

Komfort szürke beltéri színcsomag

Elegáns bézs beltéri színcsomag

Barna beltéri színcsomag

Szürkéskék beltéri színcsomag

Fekete - narancssárga beltéri színcsomag (Comfort felszereltségtől)

Keréktárcsák

Phantom Black gyöngyház

Aqua Sparkling metálszín

Sleek Silver metálszín
17 colos könnyűfém keréktárcsák

16 colos könnyűfém keréktárcsák

15 colos acél keréktárcsák

1529 mm

Méretek

Tangerine Orange metálszín
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Cashmere Brown metálszín

Red Passion gyöngyház

2570 mm
4065 mm

1760 mm
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Technikai információk
Méretek	

Motor / Váltó
Benzin

Benzin

Általános

K 1.4 MPI (EURO 6)

K 1.0 TGDI LP (EURO 6)

K 1.0 TGDI HP (EURO 6)

U-II 1.4 CRDi WGT (EURO 6)

1368

998

998

1396

72 x 84,0

71 x 84

71 x 84

75 x 79

10,5
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100 LE (73,6 kW) / 6000 rpm

100 LE (73,6 kW) / 4500 rpm

120 LE (88.3 kW) / 4500 rpm

90 LE (66,2 kW) / 4000 rpm

134,4 Nm / 3500rpm

171,6 Nm / 1500~4000rpm

171,6 Nm / 1500~4000rpm

240 Nm / 1500~2500rpm

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

M/T 6 fokozat / A/T 4 fokozat

M/T 5 fokozat

M/T 6 fokozat

M/T 6 fokozat

Hengerűrtartalom (cm3)
Furat x löket (mm)
Kompresszió
Max. teljesítmény
Max.nyomaték (Nm/rpm)

Vezérlés
Váltó

Gyorsulás és végsebesség
Benzin
Típus

Végsebesség (km/h)
Gyorsulás (s)

Benzin

K 1.4 MPI (EURO 6)

0 → 100 km/h

Dízel

K 1.0 TGDI LP (EURO 6)

K 1.0 TGDI HP (EURO 6)

U-II 1.4 CRDi WGT (EURO 6)

6 MT

4 AT

5 MT

6 MT

6MT

178 km/h

162 km/h

176 km/h

183 km/h

170 km/h

11,9 s

13,6 s

10,9 s

10,4 s

12,3 s

Fogyasztás*

Típus

Benzin

K 1.4 MPI (EURO 6)

Dízel

K 1.0 TGDI LP (EURO 6)

K 1.0 TGDI HP (EURO 6)

U-II 1.4 CRDi WGT (EURO 6)

6 MT

4 AT

5 MT

6 MT

6MT

Saját tömeg (min.)

1050 kg

1075 kg

1085 kg

1090 kg

1175 kg

Megengedett legnagyobb össztömeg

1620 kg

1640 kg

1610 kg

1650 kg

1700 kg

Vontathatóság - fékezetlen

450 kg

450 kg

450 kg

450 kg

450 kg

Vontathatóság - fékezett

1000 kg

800 kg

1000 kg

1110 kg

1110 kg

Csomagtér (VDA szabvány szerint)

326 ℓ / 1042 ℓ

Teljes hossz

4065 mm

Teljes szélesség

1760 mm

Teljes magasság

1529 mm

Tengelytáv

2570 mm

Nyomtáv elől

1517/1511 mm

Nyomtáv hátul

1519/1513 mm

Szabad magasság

160 mm

Futómű
Kerekek (felszereltségtől függően)
Felni

felszereltségtől függően: 6,0J x 15 acél, 6.0J x 16" és 6.5J x 17" könnyűfém

Gumi

felszereltségtől függően: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

Felfüggesztés
Benzin

Típus

Benzin

K 1.4 MPI (EURO 6)

K 1.0 TGDI LP (EURO 6)

Dízel
K 1.0 TGDI HP (EURO 6)

U-II 1.4 CRDi WGT (EURO 6)

6 MT

4 AT

5 MT

6 MT

6MT

127 - 122

155

99-104

107-112

106 - 97

CO2

g/km

Városi

LITER/100 km

7,2 - 7,1

9,2

5,3-5,7

5,8-6,0

4,9 - 4,5

Országúti

LITER/100 km

4,6 - 4,3

5,3

3,6-3,9

3,9-4,1

3,5 - 3,3

Kombinált

LITER/100 km

5,5 - 5,3

6,7

4,3-4,5

4,6-4,8

4,1 - 3,7

Üzemanyag tartály mérete (liter)

45

45

45

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű
terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy
vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint
a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.
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Benzin

Dízel

Típus

Elől
Hátul

Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók
CTBA lengéscsillapítók

Fék
Általános
Első fék típus
Hátsó fék típus
Kézi fék
Fékszervó dob átmérője

Tárcsafék ABS-szel
Hűtött tárcsa (benzin: 256 mm ; dízel: 280 mm)
Dobfék / Tárcsafék (203,2 mm / 262 mm)
Manuális
10"

Kormánymű
Típusa
Kormányfordulatok száma
Fordulókör min. sugara

MDPS elektromos rásegítésű szervokormány
2,7 (ütközéstől ütközésig)
5,1 méter

15

Márkakereskedő pecsétje

Hyundai Motor Europe
www.hyundai.hu
Copyright © 2017 Hyundai Motor Europe.
Minden jog fenntartva.
EU. LHD 2701 ENG

A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások
szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése,
a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által
okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési
stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás,
a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű
általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek.
A táblázatban szereplő értékek elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai
fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes tájékoztatás nélküli módosítására.
A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek
a valós színektől. A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai
márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk. A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek,
azok bejelentés nélkül változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik
valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban bemutatottól. A jelen
kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve
felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes esetekben felár ellenében
elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai
Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat,
illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.

