
Nový i10



Buďte popredu. 
Vyšlite signál.

V živote sú to malé veci, ktoré vytvárajú veľký rozdiel. Rovnako ako nový Hyundai i10. 
So svojím sviežim a expresívnym dizajnom a širokou škálou najmodernejších technológií je 
inteligentným spoločníkom, ktorý vám poskytne flexibilitu a štýl, ktoré potrebujete, aby ste 
boli veľkými. 

#HyundaiGoBig
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Buďte veľkí a krásni.

Svojimi splývajúcimi líniami a atletickými kontrastmi nový i10 upúta na prvý pohľad. 
Nižšia strecha a širšia karoséria prispievajú k vitálnemu dizajnu, vymykajúcemu 
sa z rámca triedy. Tvary karosérie sú inšpirované ľudskými svalmi, oblečenými do 
priliehavého športového oblečenia, pričom základný tvar je podriadený vytvoreniu 
maximálneho vnútorného priestoru. A na prednej časti dynamické reflektory 
a modelovaný nárazník zvýrazňujú energický postoj, vyjadrujúci moderné posolstvo.
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Nasadnite 
a nechajte 
sa prekvapiť.
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Precízny priestor.

V kabíne vás privítajú precízne štruktúry, svieže povrchy a najnovšia multimediálna technológia, 
spolu vytvárajúce čistý a moderný vzhľad. Interiér obsahuje množstvo mäkkých povrchov 
a ostrých línií, inšpirovaných technickou grafikou športového oblečenia. Nápadným prvkom je 
trojrozmerná voštinová štruktúra na prístrojovom paneli a obložení dverí, dodávajúca kokpitu 
športový akcent. Kruhové mriežky ventilácie, zasahujúce do čalúnenia dverí, vizuálne rozširujú 
prístrojový panel a umocňujú pocit veľkej vnútornej šírky.
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Ovládajte svoj automobil zo svojho smartfónu – alebo hlasom. Služby Bluelink Con-
nected Car Services prinášajú digitálnu konektivitu priamo do nového i10 s online hlas-
ovým ovládaním a širokou škálou funkcií zvyšujúcich pohodlie, ako napríklad 
vyhľadanie vozidla, diaľkové zamknutie a odomknutie dverí a zaslanie cieľa navigácie 
do vozidla. 

Connected Car 
Services.
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Buďte v kontakte s Bluelink®.

Vychutnajte si optimálnu digitálu konektivitu vo vozidle a v aplikácii. 

K funkciám, ktoré môžete ovládať pomocou aplikácie, patria aj na 5 rokov predplatené služby Hyundai LIVE Services, 
zahrnuté v navigačnom systéme. Služby Bluelink® Connected Car Services vám poskytujú prístup napríklad k dopravným 
informáciám v reálnom čase, ktoré vám umožnia zvoliť si najlepšiu trasu podľa momentálnych podmienok v premávke. 
Ušetrite čas na ceste a presnejšie určite čas príjazdu do cieľa.

P
Aktuálne informácie o cenách paliva 
Nájdite čerpaciu stanicu s výhodnejšou cenou – táto služba 
vám poskytuje kontinuálne aktualizované ceny paliva 
a informácie o polohe čerpacích staníc, otváracích hodinách 
a spôsoboch platby.

Parkovanie na komunikáciách a verejných parkoviskách 
Nájdite rýchlejšie parkovacie miesto a parkujte efektívnejšie a bez 
stresu. Funkcia informácií o parkovacích miestach vám pomôže 
nájsť a porovnať možnosti parkovania v garážach, na parkoviskách 
a na parkovacích miestach na komunikáciách.

Zaslanie cieľa do vozidla
Jednoducho nasadnite a stlačte gombík na spustenie navigá-
cie. Ak je váš i10 vybavený navigačným systémom, môžete 
využiť aplikáciu Bluelink na vyhľadanie cieľa, keď ste mimo 
vozidla. Bluelink prenesie cieľ do navigačného systému, ktorý 
je tak okamžite pripravený.

Vyhľadanie vozidla 
Zabudli ste, kde ste zaparkovali? Nijaký problém. Stačí otvoriť 
aplikáciu Bluelink a mapa vás k nemu zavedie.

Diaľkové zamknutie a odomknutie dverí
Zabudli ste zamknúť svoj automobil? Nebojte sa, váš i10 vás 
na to upozorní notifikáciou vo vašom smartfóne. Potom po 
vložení svojho kódu PIN môžete zamknúť alebo odomknúť 
svoj i10 na diaľku pomocou tlačidla v aplikácii Bluelink.

Diaľková diagnostika vozidla
Pre pokoj v duši môžete spustiť kompletnú diagnostiku 
vozidla prostredníctvom aplikácie Bluelink vo svojom  
smartfóne.
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Nabíjajte svoj smartfón pohodlne. Priehradka s bezdrôtovou nabíjačkou je umiestnená v pohodlnom dosahu v stredovej 
konzole a umožňuje nabíjať smartfóny kompatibilné so štandardom Qi bez použitia kábla. K dispozícii sú aj rozhrania USB.

Zažite najmodernejšiu 
konektivitu. 

Nový i10 vám poskytuje najkomplexnejšiu digitálnu konektivitu v rámci triedy. Nový dotykový displej 
s uhlopriečkou 20,3 cm (8'') zrkadlí obsah vášho smartfónu vďaka Apple CarPlay™ a Android Auto™. 
Pri vybavení navigačným systémom sú zahrnuté na 5 rokov predplatené služby Hyundai LIVE Services.
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Perfektný pre malé 
priestory a veľké 
momenty.

Mestské ulice môžu byť niekedy preplnené. Keď musíte prechádzať úzkymi križovatkami alebo sa natlačiť do 
tesného parkovacieho miesta, oceníte agilnú obratnosť tohto mestského automobilu. S dĺžkou 3,67 metra 
a šírkou 1,68 metra nový i10 kombinuje kompaktný exteriér s priestranným interiérom. Preto je jedno, či 
potrebujete zaparkovať pozdĺž cesty alebo naložiť veľa batožiny na výlet cez víkend, nový i10 vám poskytuje 
veľa priestoru a flexibility pre užívanie života. 
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Nový Hyundai i10 má väčší vnútorný priestor, ako by ste očakávali od automobilu tohto formátu. Vďaka dlhšiemu 
rázvoru oproti predchodcovi majú vodič a spolujazdec vpredu i pasažieri vzadu k dispozícii viac miesta. 

Vnútorný priestor  
a komfort.
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Inteligentné detaily pre väčšie pohodlie.

Veľa odkladacích priestorov

Od otvorenej priehradky nad schránkou pred spolujazdcom po veľké odkladacie priehradky vo dverách 
prichádza nový Hyundai i10 s množstvom praktických a pohodlných úložných priestorov na všetky veci, 
ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. 

Variabilný batožinový priestor 

Batožinový priestor so svojím základným objemom 252 litrov patrí k najväčším v segmente a je veľmi varia-
bilný. Jeho podlaha sa dá nasadiť v dvoch v dvoch úrovniach, v spodnej maximálne zväčšuje využiteľný 
objem a v hornej vytvára plochu na pohodlné nakladanie. Sklopením deleného zadného operadla sa dá 
objem batožinového priestoru rýchlo zväčšiť až na 1 050 litrov.

Cúvacia kamera 

Cúvanie je teraz pohodlné. Cúvacia kamera po zaradení spiatočky poskytuje neobmedzený výhľad za váš i10.
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Radosť 
z výkonu. 

Podľa svojich preferencií máte na výber dva benzínové motory s nepriamym 
viacbodovým vstrekovaním paliva: trojvalec 1,0 litra s výkonom 49 kW (67 k) 
a maximálnym krútiacim momentom 96 Nm, ako aj štvorvalec 1,2 litra s výkonom 
62 kW (84 k) a maximálnym krútiacim momentom 118 Nm. Obidva motory sa dajú 
kombinovať s dvoma prevodovkami.
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Technológia pohonu.

Automatizovaná manuálna prevodovka

Päťstupňová automatizovaná manuálna prevodovka (AMP) kombinuje komfort automatickej prevodovky 
s vyššou účinnosťou vďaka nižšej hmotnosti a menším trecím stratám oproti klasickej automatickej 
prevodovke. 

Manuálna prevodovka

Štandardná 5-stupňová manuálna prevodovka umožňuje rýchle a presné radenie.

Systém na rekuperáciu energie

Viac energie pre úsporu paliva. Nový Hyundai i10 je vybavený inteligentným systémom rekuperácie 
energie ERS (Energy Regeneration System), ktorý zachytáva kinetickú energiu a využíva ju na pohon 
vozidla. Keď uvoľníte pedál akcelerátora pri zaradenom rýchlostnom stupni, systém transformuje 

kinetickú energiu na elektrickú a dobíja ňou batériu. Pri akcelerácii ERS využíva elektrickú energiu 
z batérie na napájanie spotrebičov vozidla, čím znižuje zaťaženie motora a prispieva k úspore paliva.
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Technológia 
pre bezpečnosť 
a bezstarostnosť.

Nový Hyundai i10 má jedno z najbohatších bezpečnostných vybavení vo svojej 
triede, ktoré zahŕňa Hyundai SmartSense – náš prelomový komplet vyspelých 
asistenčných systémov, navrhnutý pre vašu bezpečnosť a bezstarostnosť. Súčasťou 
štandardného vybavenia je aj eCall. Táto funkcia automaticky zavolá pomoc, keď sa 
pri nehode nafúknu airbagy. Okrem toho môžete pomoc v núdzi zavolať aj 
stlačením tlačidla SOS – 24 hodín denne, 365 dní v roku.
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Systém sledovania únavy vodiča
Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní vás zvukovou 
výstrahou a vyskakujúcou správou v združenom prístroji na potrebu prestávky na 
odpočinok.

Asistent sledovania dopravných značiek
Pomocou kamery rozoznáva dopravné značky obmedzujúce rýchlosť a zobrazuje 
ich v reálnom čase na displeji navigačného systému i na displeji združeného 
prístroja.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu
Využíva multifunkčnú kameru na monitorovanie čiar vodorovného dopravného 
značenia jazdného pruhu. Ak má vozidlo tendenciu neúmyselne vybočiť z jazd-
ného pruhu, systém vás upozorní a ak je to potrebné, vráti vozidlo do správneho 
smeru korekciou riadením.

Systém autonómneho núdzového brzdenia
Asistenčný systém pomocou multifunkčnej kamery monitoruje premávku pred 
vozidlom a keď hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim vpredu, najprv vás upozorní 
a potom aj automaticky zabrzdí. Rozoznáva aj chodcov. 

Automatické prepínanie diaľkových svetiel
Menej stresu a vždy optimálne osvetlená cesta. HBA v noci pomocou kamery 
registruje protiidúce vozidlá i vozidlá idúce vpredu a podľa potreby automaticky 
prepína na tlmené svetlá.

Upozornenie na pohnutie sa vedúceho vozidla
Táto inteligentná funkcia vás upozorní, keď sa rozbehne vozidlo stojace vpredu, 
napríklad na semafore alebo v dopravnej zápche.
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Vytvorte si svoju vlastnú verziu.
S 8 farbami karosérie a dvoma kontrastnými farbami strechy – čiernou a červenou – si môžete vytvoriť 18 farebných kombinácií a z nich vybrať tú, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu osobnému vkusu.

Farba Polar White sa dá kombinovať aj so stre-
chou vo farbe Phantom Black alebo Tomato Red.

Farba Tomato Red sa dá kombinovať aj so stre-
chou vo farbe Phantom Black.

Farba Phantom Black sa dá kombinovať aj so 
strechou vo farbe Tomato Red.

Farba Slate Blue sa dá kombinovať aj so stre-
chou vo farbe Phantom Black.

Farba Dragon Red sa dá kombinovať aj so stre-
chou vo farbe Phantom Black.

Farba Sleek Silver sa dá kombinovať aj so stre-
chou vo farbe Phantom Black.

Farba Brass sa dá kombinovať aj so strechou vo 
farbe Phantom Black alebo Tomato Red.

Farba Aqua Turquoise sa dá kombinovať aj so 
strechou vo farbe Phantom Black.
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Nájdite si svojho favorita.
Na individualizáciu interiéru máte na výber štyri rozličné farebné kombinácie.

Farby prístrojového panelu

Shale Grey, Brass Metal, Obsidian Black, Obsidian Black

Farby poťahov sedadiel

Shale Grey (Style), Brass Metal (Style), Obsidian Black (Comfort), Obsidian Black 
(Classic)
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Kolesá Technické údaje
KAROSÉRIA
Karoséria 5-dverová, 5-miestna
ROZMERY
Celková dĺžka (mm) 3 670
Celková šírka (mm) 1 680
Celková výška (mm) 1 480
Rázvor (mm) 2 425
Rozchod vpredu (mm) R14/R15/R16 1 479 / 1 467 / 1 467
Rozchod vzadu (mm) 1 490 / 1 478 / 1 478
Polomer otáčania (m) 5
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 149
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 252/1 050
HMOTNOSTI 1,0i MT 1,0i AMT 1,2i MT 1,2i AMT
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) 921 – 993 924 – 995 932 – 1 007 935 – 1 006
Celková hmotnosť (kg) 1 410 1 410 1 430 1 430
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) - - - -
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) - - - -
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 60 60 60 60
MOTOR 1.0i 12V DOHC 1.0i 12V DOHC 1.2i 16V DOHC 1.2i 16V DOHC
Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm3) 998 998 1197 1197
Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B
Počet valcov 3 3 4 4
Kompresný pomer 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1
Max. výkon (kW/k/ot/min) 49,3/67/5 500 49,3/67/5 500 61,7/84/6 000 61,7/84/6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot/min) 96,1/3 750 96,1/3 750 117,6/4 200 117,6/4 200
Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie viacbodové vstrekovanie viacbodové vstrekovanie viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l) 36 36 36 36
PREVODOVKA
Typ 5-stupňová manuálna 5-stupňová automatizovaná manuálna 5-stupňová manuálna 5-stupňová automatizovaná manuálna
VÝKONY 5 AMT 5 AMT 5 AMT 5 AMT
Max. rýchlosť (km/h) 156 156 171 171
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 14,8 17,8 12,6 15,8
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)
Cyklus - nízky 6,2 – 6,5 6,4 – 6,8 6,2 – 6,6 6,7 – 7,3
  - stredný 4,6 – 5,1 4,8 – 5,3 4,8 – 5,3 5,1 – 5,6
 - vysoký 4,3 – 4,7 4,5 – 5,1 4,5 – 5,0 5,2 – 4,7
 - veľmi vysoký 5,4 – 6,2 5,7 – 6,7 5,5 – 6,5 6,6 – 6,8
 - kombinovaný 5,0 – 5,5 5,2 – 5,9 5,1 – 5,8 5,4 – 6,1
CO2 (g/km)

Kombinovaný cyklus 114 – 126 119 – 134 117 – 132 122 – 138
RIADENIE
Typ hrebeňové s posilňovačom
NÁPRAVA
Predná McPherson so stabilizátorom
Zadná spriahnutá so skrutnou priečkou
BRZDY
Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné (v závislosti na výbave) bubnové/kotúčové
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík 175/65R14 , 185/55R15, 195/45R16
OSTATNÉ
Počet náprav/poháňaných 2/1 – predná

16'' disky z ľahkej zliatiny

Jednotka: mm

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/10 rokov na neprehrdzavenie karosérie.
Servisný interval: 
15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – benzín 1,0i a 1,2i.

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH, s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Šírka 1 680
Rozchod vpredu  1 467

Rozchod vzadu  1 478Dĺžka  3 670
Rázvor  2 425

Výška 

1 480

15'' disky z ľahkej zliatiny
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Pečiatka predajcu

Hyundai Motor Czech, s. r. o.,
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045050L

1

1 Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov sa vzťahuje iba na automobily 
Hyundai predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je to stanovené 
v podmienkach záručnej knižky. 

Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho 
upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené 
produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť 
vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové 
verzie. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez 
predchádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.


