
Nový i20 



Bezpečnosť. Konektivita. 

Ľudskosť.

Ako ľudia sa usilujeme z  každej chvíle vyťažiť maximum. Užiť si deň, vnímať krásu a  vychutnať si okamih.  

No pretože svet je čoraz viac ovplyvnený technológiami, znamená to, že sa stáva menej ľudským? Vôbec nie.  

My sme presvedčení, že technológia vás má podporovať vo vašom individuálnom živote. Preto je nový i20 

vybavený najmodernejšími inteligentnými technológiami, efektívnymi motormi a najlepšími funkciami digi-

tálnej konektivity vo svojej triede. Pridali sme viac technológie, aby ste mohli byť ľudskejší. 

2 3



Vytvára nové 
štandardy.

Dynamický a  výrazný nový i20 vytvára nové štandardy v  segmente malých 

automobilov. Oproti predchodcovi je širší, dlhší a  nižší. Elegantný hatchback 

kombinuje priestranný interiér s najlepšími bezpečnostnými prvkami a funkciami 

digitálnej konektivity v triede. Je súčasne prvým modelom v Európe, pri ktorom 

sme uplatnili našu novú filozofiu dizajnu Sensuous Sportiness (zmyselná 

športovosť) – harmonickú kombináciu energických proporcií, štýlu a technológie.
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Navrhnutý, 
aby vynikol.

Zmyselne športový charakter nového i20 akcentuje elegantne modelovaný dizajn prednej 

a zadnej časti karosérie. Pretiahnuté Full LED svetlomety s ostro rezanou grafikou denných sve-

tiel plynulo nadväzujú na výraznú novú masku chladiča. Spolu s  nápadne modelovanými boč-

nými otvormi na vstup vzduchu v nárazníku vytvárajú už na prvý pohľad veľmi energický vzhľad 

prednej časti. Svieži vzhľad nového i20 dotvára charakteristický profil zadného nárazníka. Výsled-

kom je automobil, ktorý vyzerá rovnako dobre ako jazdí, s  osviežujúco dynamickým dizajnom, 

vystupujúcim z masy.
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Krása sebaistoty.

Úhľadná silueta priťahuje pohľad na sebaistý vonkajší dizajn nového i20. Charakteristický 

dynamický vzhľad dizajnéri dosiahli pomocou nápadných prvkov, ako sú prominentné 

zadné stĺpiky karosérie a zadné skupinové LED svetlá v profile písmena Z. Zadné svetlá sú 

navzájom prepojené po celej šírke dverí batožinového priestoru, čo vytvára jedinečný 

vzhľad zadnej časti karosérie. Dominantný postoj automobilu na ceste umocňujú 17-pal-

cové disky kolies z ľahkej zliatiny s dvojfarebným dizajnom.
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Modelovaný predný nárazník lemovaný prominentnými bočnými otvormi na vstup vzduchu a výrazná maska 

chladiča so sieťovou štruktúrou mriežky vytvárajú energickú prednú časť karosérie.

Pretiahnuté full LED svetlomety sú dynamicky akcentované ostrou grafikou denných 

svetiel.

Zadné skupinové LED svetlá v profile písmena Z navzájom prepojené po celej šírke dverí 

batožinového priestoru dodávajú zadnej časti karosérie jedinečný vzhľad.

Dizajnové novinky.
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Technológia, 
ktorá vám umožní zostať 

ľudskými.

Ľudia sú vysoko sofistikované bytosti, no nie sú dokonalí. Stratíme kľúče, rozlejeme 

kávu alebo zabudneme odbočiť. To nás robí ľudskými. A dobrou správou je, že nikto 

nemusí byť dokonalý. Pretože každý nový i20 je vybavený širokým portfóliom inteli-

gentných technológií. Naše najmodernejšie asistenčné systémy, komfortné prvky 

a funkcie digitálnej konektivity sú perfektnou odpoveďou na ľudskú nedokonalosť. 

Pridali sme viac technológie, aby ste mohli byť ľudskejší.

1312



Vychutnajte si najlepšiu 
konektivitu v triede.

So svojím digitálnym prístrojovým panelom a funkciami konektivity vám nový i20 poskytuje najmo-

dernejšiu inteligentnú technológiu uľahčujúcu váš život – a spríjemňujúcu jazdu. Vychutnajte si naj-

modernejšiu konektivitu s dvoma veľkými displejmi s funkciou delenej obrazovky. Digitálny pístro-

jový panel s uhlopriečkou 26 cm (10,25“) a centrálny dotykový displej rovnako veľkou uhlopriečkou 

26  cm (10,25“) spolu vytvárajú elegantný hi-tech vzhľad a  maximálnu využiteľnosť. A  so službami 

Bluelink® Connected Car Services môžete svoj automobil ovládať zo svojho smartfónu. Zahŕňajú aj 

na 5 rokov predplatené služby LIVE Services s dopravnými informáciami v reálnom čase, správami 

o  počasí, informáciami o  bodoch záujmu POI a  upozorneniami na rýchlostné radary a  kamery*. 

Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú pripojiť váš smartfón a ovládať prehrávanie hudby, funk-

cie telefónu a  aplikácie na veľkej obrazovke. K dispozícii je aj funkcia zrkadlenia smartfónu pre 

audiosystém s dotykovým displejom 20,3 cm (8“), vrátane bezdrôtového pripojenia. Pre ešte väčšie 

pohodlie je v stredovej konzole umiestnená priehradka na bezdrôtové nabíjanie smartfónu.

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná značka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná značka Google Inc. 

* Upozornenia na rýchlostné radary a kamery nie sú k dispozícii vo všetkých štátoch.
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P
Connected Routing.

Využite aktuálnejšie dopravné informácie, presnejší výpo-

čet času príjazdu do cieľa a spoľahlivejšie prepočítavanie 

trasy, aby ste došli do cieľa rýchlejšie. Výkonný nový ser-

ver Hyundai Cloud využíva dáta v  reálnom čase a  histo-

rické dáta pre lepší návrh trasy a presnejšie prognózy. 

Navádzanie pre posledný úsek cesty.

Ak ste zaparkovali svoj i20 predtým, ako ste došli do cieľo-

vého miesta, môžete si prevziať navigáciu z  automobilu 

do aplikácie Bluelink. Potom vás váš smartfón zavedie 

presne na miesto pomocou rozšírenej reality.

Aktuálne informácie o cenách paliva.

Nájdite čerpaciu stanicu s  výhodnejšou cenou – táto 

služba vám poskytuje neustále aktualizované ceny paliva 

a  informácie o polohe čerpacích staníc, otváracích hodi-

nách a  spôsoboch platby – všetko zobrazené na obra-

zovke vášho navigačného systému.

Parkovanie na komunikáciách a verejných parkoviskách.

Rýchlejšie nájdite parkovacie miesto a  parkujte efektív-

nejšie a  bez stresu. Funkcia informácií o  parkovacích 

miestach vám pomôže nájsť a porovnať možnosti parko-

vania v  garážach, na parkoviskách a  na parkovacích 

miestach na komunikáciách.

Ovládajte svoj automobil zo svojho smartfónu – alebo hlasom. Služby Bluelink® Connected Car Services prinášajú digitálnu konektivitu priamo do nového i20 s  online hlasovým 

ovládaním a širokou škálou funkcií zvyšujúcich pohodlie. Okrem mnohých inteligentných funkcií, ktoré môžete ovládať pomocou aplikácie Bluelink, navigačný systém zahŕňa aj na päť 

rokov predplatené služby Hyundai LIVE Services.

* V závislosti od dostupnosti služieb na jednotlivých trhoch.

Zaslanie cieľa do vozidla.

Jednoducho nasadnite a  stlačte tlačidlo na spustenie 

navigácie. Ak je váš i20 vybavený navigačným systémom, 

môžete využiť aplikáciu Bluelink na vyhľadanie cieľa, keď 

ste mimo vozidla. Bluelink sa potom zosynchronizuje 

s vaším navigačným systémom, prenesie doňho trasu a je 

tak okamžite pripravený. 

Vyhľadanie vozidla.

Zabudli ste, kde ste zaparkovali svoj automobil? Žiadny 

problém problém. Stačí otvoriť aplikáciu Bluelink a  mapa 

vás k nemu zavedie.

Diaľkové zamknutie a odomknutie dverí.

Zabudli ste zamknúť svoj automobil? Nebojte sa, váš i20 

vás na to upozorní notifikáciou vo vašom smartfóne. 

Potom po vložení svojho kódu PIN môžete zamknúť alebo 

odomknúť dvere 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.

Bluelink® Connected Car Services.
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Priestor 
a štýl.
Pohodlne sa usaďte a  vychutnávajte si jazdu. Nový i20 má najväčší vnú-

torný priestor kabíny vo svojej triede a  oproti predchodcovi má zväčšenú 

vnútornú šírku v  úrovni pliec a  ešte väčší priestor na nohy vzadu – lebo 

dizajnéri Hyundai skombinovali nový, svieži dizajn s  väčším vnútorným 

priestorom. A  keď ide o  komfort, široká škála inovatívnych estetických 

a technických riešení vytvára vzdušné, moderné prostredie.

A batožinový priestor? Nemusíte mať nijaké obavy. Oproti predchodcovi je 

základný objem zväčšený o 26 litrov na 352 litrov (VDA). Vďaka tomu máte 

dosť miesta na batožinu alebo nákupy a kryt batožinového priestoru sa dá 

ľahko zložiť, ak máte odviezť vyššie predmety. Potrebujete ešte viac miesta? 

Môžete jednoducho sklopiť operadlá zadných sedadiel a odveziete všetko, 

čo potrebujete.
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Sofistikovaný 
hi-tech interiér.

Elegantne modelovaný kokpit nového i20 je navrhnutý pre digitálny vek. Hi-tech vzhľad s  dvoma 

displejmi s uhlopriečkou 26 cm (10,25") ďalej zvýrazňuje modré náladové LED osvetlenie vytvárajúce 

sofistikovaný akcent v  interiéri. Horizontálne lamely dodávajú prístrojovému panelu nekonvenčný 

vzhľad, vizuálne zvýrazňujúci vnútornú šírku kabíny. Na prístrojový panel harmonicky nadväzuje 

modelované čalúnenie dverí. 
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Ozvučovací systém Bose

Vychutnajte si čistý a  sýty zvuk s  ozvučovacím systémom Bose kategórie high-end. S  ôsmimi vysoko 

výkonnými reproduktormi a subwooferom sprostredkúva jedinečný zážitok z hudby, spríjemňujúci každú 

jazdu.

Tlačidlo E-call

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.

Bezdrôtové nabíjanie 

Priehradka na rýchle bezdrôtové nabíjanie s výkonom 10 W je umiestnená v pohodlnom dosahu v stredovej 

konzole a umožňuje indukčné nabíjanie smartfónov kompatibilných so štandardom Qi bez použitia kábla.

Komfortné prvky.
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Väčšia efektivita. 
Širšia ponuka motorov.

Pre nový i20 sú na výber štyri nové motory vyznačujúce sa najnižšími emisiami CO
2
 v triede – pretože 

ochrana životného prostredia je pre nás rovnako dôležitá ako pre vás. Špičkovou pohonnou jednot-

kou je turbodúchadlom prepĺňaný benzínový motor 1,0 T-GDi s priamym vstrekovaním paliva v dvoch 

verziách s výkonom 74 kW (100 k) alebo 88 kW (120 k). Slabšia verzia môže byť na želanie vybavená 

48-voltovým systémom mild hybrid, ktorý má výkonnejšia verzia štandardne. Systém mild hybrid pri-

spieva k zníženiu spotreby paliva a emisií CO
2
 o 3 – 4 %. 

Systém mild hybrid je k  dispozícii so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou (7DCT) alebo novo 

vyvinutou 6-stupňovou inteligentnou manuálnou prevodovkou (iMT). Prevodovka iMT v určitých pre-

vádzkových režimoch pomocou nového systému elektrického ovládania spojky odpája motor od pre-

vodovky pre ďalšie zníženie spotreby paliva. Motor 1.0 T-GDi s výkonom 74 kW (100 k) bez systému 

mild hybrid je k dispozícii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo so 7-stupňovou dvojspojko-

vou prevodovkou 7 DCT. Základným motorom je benzínový štvorvalec 1,2 MPi s výkonom 62 kW (84 k) 

a  5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Všetky motory sú štandardne vybavené systémom stop-

štart pre ďalšie zníženie spotreby paliva a emisií.
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Inteligentná manuálna prevodovka 

Nová inteligentná manuálna prevodovka iMT (Intelligent Manual Transmission), skonštruovaná pre šetrenie paliva, v novom i20 automaticky odpája motor od prevodovky pri jazde 

konštantnou rýchlosťou, keď vodič uvoľní pedál akcelerátora a vozidlo prejde do režimu „plachtenia“*.

* Podľa spôsobu jazdy

Mild hybrid 48 V

Ušetrite palivo a znižujte emisie s voliteľným systémom mild hybrid 48 V. Pri akcelerácii podporuje spaľovací motor prídavným krútiacim momentom 60 Nm – podľa stavu nabitia batérie 

a intenzity akcelerácie. Tým sa výrazne znižuje spotreba paliva a emisie CO
2
. Systém mild hybrid je výhodný aj v mestskej premávke, pretože po zastavení umožňuje rýchlejší opätovný 

štart spaľovacieho motora, čim ďalej znižuje spotrebu paliva. Štartovací generátor MHSG (Mild Hybrid Starter Generator) je pripojený drážkovaným remeňom ku kľukovému hriadeľu 

motora. Pri spomaľovaní a brzdení MHSG rekuperáciou premieňa kinetickú energiu na elektrickú energiu, ktorou dobíja 48 V batériu.

Najmodernejšia technológia šetriaca palivo. 
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Hyundai 
SmartSense.

Nový i20 je vďaka Hyundai SmartSense – nášmu balíku vyspelých asistenčných systémov – jedným 

z najlepšie vybavených automobilov vo svojej triede. Pre vašu maximálnu bezpečnosť a bezstarost-

nosť. Nový i20 má oproti svojmu predchodcovi 8 nových bezpečnostných funkcií. Mnohé z  týchto 

inteligentných technológií sú ojedinelé v triede malých automobilov. 
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Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu so sle-

dovaním vozidla pred sebou (LFA).

Aktivovaný asistenčný systém LFA automaticky udržiava vozidlo v strede 

jazdného pruhu v rozsahu rýchlosti od 0 do 180 kilometrov za hodinu na 

diaľniciach a mestských uliciach. 

Adaptivny tempomat využívajúci údaje z navigácie (NSCC).

Inteligentný tempomat spriahnutý s navigačným systémom zohľadňuje 

blížiace sa zákruty alebo rovinky na diaľniciach a automaticky prispôso-

buje rýchlosť pre bezpečnú jazdu.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA).

Asistenčný systém pomocou kamery monitoruje premávku pred i20 

a keď hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim vpredu, najprv vás upozorní 

a potom aj automaticky zabrzdí. Rozoznáva aj chodcov a cyklistov.

Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA).

Využíva prednú kameru na monitorovanie čiar vodorovného dopravného 

značenia jazdného pruhu. Ak má vozidlo tendenciu neúmyselne vybočiť 

z jazdného pruhu, systém vás upozorní a ak je to potrebné, vráti vozidlo 

do správneho smeru korekciou riadenia.

Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA)

Systém využíva dva radarové senzory v zadnom nárazníku a upozorňuje 

vás na iné vozidlá v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších spätných zrkadiel. 

Ak v  takej situácii aktivujete smerové svetlá pre zmenu smeru, systém 

vydá akustický výstražný signál. 

Asistent upozornenia na chodcov a predmety približujuce sa pri 

parkovani a cuvani (PCA-R).

Ak pri cúvaní do tesných parkovacích miest hrozí kolízia s prekážkami alebo 

chodcami, systém vás na to upozorní a automaticky zabrzdí vozidlo. 

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom 

smere pri cúvaní (RCCA).

Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás systém nielen 

upozorňuje na vozidlá približujúce sa zboku, ale – ak je to potrebné – aj 

automaticky zabrzdí.

Informácia o maximalnej povolenej rychlosti – asistent sledovania 

dopravných značiek (ISLA).

Upozorňuje vás akustickou a vizuálnou výstrahou na prekročenie povo-

lenej rýchlosti. V  kombinácii s  manuálnym obmedzovačom rýchlosti 

alebo adaptívnym tempomatom môže ISLA automaticky prispôsobovať 

rýchlosť vozidla.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW).

Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní vás zvu-

kovou výstrahou a  vyskakujúcou správou v  združenom prístroji na 

potrebu prestávky na odpočinok.

Upozornenie na odjazd vpredu stojaceho vozidla (LVDA).

Táto inteligentná funkcia pre mestskú premávku upozorní vodiča, keď sa 

vozidlo stojace vpredu rozbehne, napríklad na semafore alebo v doprav-

nej zápche.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA).

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.
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Farby interiéru.
Interiér nového i20 perfektne harmonizuje s nápadným vonkajším vzhľadom. Máte k dispozícii množstvo prvkov, ktorými si ho môžete prispôsobiť svojmu individuál-

nemu vkusu. Na individualizáciu si môžete vybrať tri farebné vyhotovenia interiéru. Čierny interiér, čierno-šedý interiér a čierny interiér so žlto-zelenými prvkami.

 

Čierny interiér Čierno-sivý interiér Čierny interiér so žlto-zelenými prvkami
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Celková šírka 1,775

Rozchod kolies vpredu 1,531

Celková dĺžka 4,040

Rázvor 2,580

Celková výška

1,450

Rozchod kolies vzadu 1,536

Jednotka dĺžky : mm

Technické údaje a rozmery i20.

16“ palcové disky z ľahkej zliatiny 17" disky z ľahkej zliatiny

15“ palcové ozdobné kryty 

Kolesá.
Pre nový i20 je k dispozícii niekoľko atraktívnych diskov kolies 

s novým dizajnom. Ponuka siaha od 15-palcových oceľových 

diskov s  ozdobnými krytmi po 16- a  17-palcové dvojfarebné 

disky z ľahkej zliatiny dotvárajúce vycibrený vzhľad vozidla.

KAROSÉRIA

Karoséria 5–dverová, 5–miestna

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 040

Celková šírka (mm) 1 775

Celková výška (mm) 1450

Rázvor (mm) 2 580

Rozchod vpredu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17) 1545 (1539, 1531)

Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17) 1549 (1543, 1536)

Polomer otáčania (m) 5,2

Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 140

Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 
(lepiaca sada na opravu defektu) 352/ 1165

(48V mild hybrid) 262

MOTOR 1.2i 1.0 T–GDi 1.0 T–GDi 1.0 T–GDi 48V Mild Hybrid 1.0 T–GDi 48V Mild Hybrid 1.0 T–GDi 48V Mild Hybrid 1.0 T–GDi 48V Mild Hybrid
Typ zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový zážihový radový

Zdvihový objem motora (cm3) 1197 998 998 998 998 998 998

Druh paliva BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B BA 95 B

Počet valcov 4 3 3 3 3 3 3

Kompresný pomer 11 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1

Max. výkon (kW/k/ot/min) 62 / 84 / 6 000 74 / 100 / 4 500 – 6 000 74 / 100 / 4 500 – 6 000 74 / 100 / 4 500 – 6 000 74 / 100 / 4 500 – 6 000 88 / 120 / 6 000 88 / 120 / 6 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot/min) 118 / 4 200 172 / 1 500 – 4 000 172 / 1 500 – 4 000 172 / 1 500 – 4 000 172 / 1 500 – 4 000 172 / 1 500 – 4 000 200 / 2 000 – 3 500

Príprava zmesi viacbodové vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie priame vstrekovanie

Objem palivovej nádrže (l) 40

PREVODOVKA & POHON

Typ 5–stupňová manuálna 6–stupňová manuálna 7–stupňová dvojspojková automatická 6–stupňová manuálna 7–stupňová dvojspojková automatická 6–stupňová manuálna 7–stupňová dvojspojková automatická

Počet náprav/poháňaných 2 / 1 – predná 2 / 1 – predná 2 / 1 – predná 2 / 1 – predná 2 / 1 – predná 2 / 1 – predná 2 / 1 – predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h) 173 188 185 188 185 190 190

Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 13,1 10,4 11,4 10,4 11,4 10,1 10,3

SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus  – nízky 6,3 – 6,6 6,7 – 7,2 6,9 – 7,3 6,2 – 6,5 6,5 – 6,9 6,4 – 6,6 6,7 – 7,0

 – stredný 4,8 – 5,3 4,8 – 5,3 5,0 – 5,5 4,8 – 5,3 4,8 – 5,4 4,9 – 5,3 4,9 – 5,3

 – vysoký 4,4 – 4,9 4,3 – 4,7 4,5 – 5,0 4,3 – 4,7 4,2 – 4,8 4,3 – 4,8 4,2 – 4,7

 – veľmi vysoký 5,6 – 6,0 5,5 – 5,9 5,5 – 6,1 5,3 – 5,7 5,4 – 6,0 5,3 – 5,7 5,3 – 5,9

 – kombinovaný 5,2 – 5,6 5,1 – 5,6 5,3 – 5,8 5,0 – 5,4 5,1 – 5,6 5,1 – 5,5 5,1 – 5,5

CO
2
 (g/km)

kombinovaný cyklus 117 – 127 117 – 127 120 – 131 113 – 123 115 – 128 115 – 124 116 – 125

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť 
[Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)

1 013 – 1 123 1 065 – 1 175 1 090 – 1 200 1 090 – 1 200 1 115 – 1 225 1 090 – 1 200 1 115 – 1 225

Celková hmotnosť (kg) 1 550 1 600 1 630 1 620 1 650 1 620 1 650

Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 910 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110

Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 450 450 450 450 450 450 450

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 70

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies spriahnutá so skrutnou priečkou

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné bubnové/ kotúčové (1,0TGDi Family a Style)

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr (všetky motorizácie)
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Pre to ľudské 
v nás. 

Úsmev. Žmurknutie. Dotyk. Reč tela je jedným z  najsilnejších spôsobov, ktorým sa ľudia 

vyjadrujú.  

A je to niečo, čo sa prejavuje v zmyselne športovom charaktere nového i20. Jeho elegantne 

modelovaný dizajn stelesňuje energiu a  technológie, ktorými je vybavený. A vďaka svojim 

špičkovým inteligentným technológiám, ako sú najlepšie bezpečnostné prvky a  funkcie 

digitálnej konektivity v triede, ako aj vysoko efektívne 48 V mild hybridné motory jazdí rov-

nako dobre ako vyzerá – čím vždy znova vyvoláva úsmev na vašej tvári.
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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. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš autorizovaný predajca 

Hyundai.

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 pred-

chádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

1

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: 045050U 


