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Δεν είναι απλά 
μεγάλο, είναι 
σπουδαίο.
Το νέο i10 σπάει τους συμβιβασμούς της 
κατηγορίας του. Είναι τολμηρό, ευρύχωρο, 
διασκεδαστικό στην οδήγηση, εντυπωσιακά 
εξοπλισμένο και με υψηλότατα επίπεδα 
συνδεσιμότητας. 
To νέο i10 είναι και μεγάλο και σπουδαίο.
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Μια τολμηρή, νέα αντίληψη.
Στο καθιερωμένο σχήμα του i10 έχει δοθεί ένας νέος σπορ χαρακτήρας που μαγνητίζει τα βλέμματα. 
Η νέα πρόσθια μάσκα εμπνέεται από τη ροή του καυτού χάλυβα λίγο πριν πάρει τη μορφή του 
αυτοκινήτου και ενσωματώνει αρμονικά τα νέας σχεδίασης φώτα ημέρας LED. Τα νέα σχέδια των 
τροχών και ο νέος πίσω προφυλακτήρας, που δημιουργεί οπτικές αντιθέσεις με τα ανασχεδισμένα 
πίσω φωτιστικά σώματα, συμπληρώνουν μία εικόνα νεανική όσο και στιβαρή.

Φώτα ημέρας LED. Τα νέας σχεδίασης πλαίσια των 
φώτων ημέρας LED προσθέτουν ένα ξεχωριστό σπορ 
χαρακτήρα στην πρόσθια εμφάνιση του i10.

Νέα σχέδια τροχών. Ανάλογα με το επίπεδο 
εξοπλισμού διατίθενται διαφορετικής σχεδίασης 
τροχοί που ολοκληρώνουν την σπορ εικόνα του i10.

Νέα Μάσκα. H ανάγλυφη υφή της νέας μάσκας τονίζει τον γεμάτο αυτοπεποίθηση χαρακτήρα του νέου i10.
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Έξυπνο σύστημα πλοήγησης  
με χάρτες 46 χωρών. 
Ένα υπέροχο μέρος για να 
ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδρομή. 
Τα επίπεδα συνδεσιμότητας που παρέχει το i10 ξεπερνούν τις προσδοκίες της κατηγορίας του.  
Η νέα, υψηλής ανάλυσης οθόνη 7” φιλοξενεί ένα εύχρηστο, εργοστασιακό νέο σύστημα πλοήγησης.  
Ευρωπαϊκοί χάρτες 46 κρατών προσφέρονται με δωρεάν 7ετή παροχή των υπηρεσιών TomTom LIVE Services,  
με την ευκολία του Hyundai Access Point App. Οι προηγμένες λειτουργίες του συστήματος: Apple CarPlay™ *  
και Android Auto™ ** επιτρέπουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του iPhone ή του Android  
smartphone σας, ενώ το χειρίζεσθε μέσα από την οθόνη αφής 7’’ του i10.

* Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc.
** Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google Inc.
Για τους χρωματικούς συνδυασμούς σαλονιού και αμαξώματος ανατρέξτε στη σελ. 19.
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Apple CarPlay™ και Android Auto™. 
Ανώτερο επίπεδο συνδεσιμότητας. 
To i10 δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατηγορία του! Η πλέον προηγμένη συνδεσιμότητα που προσφέρει το νέας γενιάς εργοστασιακό σύστημα 
πολυμέσων του, είναι απλά το μέλλον σήμερα. Το νέο εργοστασιακό σύστημα πoλυμέσων και πλοήγησης, περιλαμβάνει δωρεάν υπηρεσίες  
TomTom LIVE Services, την εφαρμογή Hyundai Access Point, Apple CarPlay™ * (που το συνδέει με συσκευές iPhone) και Android Auto™ ** 
(που το συνδέει με συμβατά smartphones Android), σύστημα πλοήγησης GPS, Bluetooth και USB. Ψυχαγωγία, ενημέρωση, internet και επαφή  
με τους αγαπημένους σας, όλα μέσα από την οθόνη αφής του i10.

Live Services. Δωρεάν 7-ετής συνδρομή 
στις υπηρεσίες LIVE Services με παροχή 
πληροφοριών για την κυκλοφορία στους 
δρόμους και τις κάμερες ταχύτητας 
(ήδη διαθέσιμα και για την Ελλάδα) και 
πληροφορίες καιρού και αναζήτησης POI 
για πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Hyundai Access Point App: Η ειδική 
εφαρμογή της Hyundai για Android συσκευές 
είναι διαθέσιμη στο Google Play Store και 
διευκολύνει τη διαχείριση των TomTom LIVE 
Services. Με αυτήν, το κινητό σας συνδέεται 
αυτόματα με το σύστημα πλοήγησης, 
ανοίγοντας και κλείνοντας το hotspot 
του κινητού σας όταν ανοίγει και κλείνει 
αντίστοιχα η λειτουργία του συστήματος 
πλοήγησης του Hyundai σας.

Νέο εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης. Με υπηρεσίες LIVE Services. Μέσα από μία εντυπωσιακή οθόνη αφής 7’’ 
τύπου capacitive, το νέο i10 παρέχει οδηγίες πλοήγησης για 46 χώρες της Ευρώπης.

* Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc.
** Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google Inc.
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Η χαρά της οδήγησης.
Αξιόπιστοι και απολαυστικοί κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων προσφέρουν τις επιδόσεις 
που επιθυμείτε, διατηρώντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές 
ρύπων. Επιλέξτε ανάμεσα στον σπιρτόζικο 3-κύλινδρο κινητήρα 1.0lt 66 ίππων και στον 
ισχυρό 4-κύλινδρο κινητήρα 1.25lt 87 ίππων. Και οι δύο κινητήρες συνδυάζονται με 
αυθεντικό αυτόματο ή 5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Μηχανικό 5-τάχυτο κιβώτιο. Οι ακριβείς αλλαγές 
ταχυτήτων προσφέρουν μέγιστη οδηγική απόλαυση, 
ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους. Ο επιλογέας 
ταχυτήτων, τόσο στο μηχανικό όσο και στο αυτόματο 
κιβώτιο, βρίσκεται εύστοχα τοποθετημένος σε υψηλή 
θέση για καλύτερη εργονομία.

Αυτόματο 4-τάχυτο κιβώτιο. Η γνήσια αυτόματη 
μετάδοση του i10 προσφέρει ομαλές αλλαγές 
ταχυτήτων και χαλαρή οδηγική εμπειρία, χωρίς 
άγχος στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. 
Με υδραυλικό μετατροπέα ροπής, το αυτόματο 
κιβώτιο του i10 είναι απαλλαγμένο από τις φθορές 
των αυτοματοποιημένων μηχανικών κιβωτίων της 
κατηγορίας.
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Χώροι ανώτερης κατηγορίας.
Είναι εκπληκτικό το πόσο διαθέσιμο χώρο θα βρείτε στο i10. Το εσωτερικό του είναι απλά το μεγαλύτερο στην 
κατηγορία, με άνετο χώρο για να καθίσουν πέντε ενήλικες. Με την πολυτέλεια του αυτόματου κλιματισμού και 
πολλές πρακτικές λύσεις αποθήκευσης, το i10 ξεπερνά την κατηγορία του.

Χώρος αποσκευών. Μαζί με την κορυφαία ευρυχωρία της καμπίνας επιβατών, το i10 
μπορεί να υπερηφανεύεται για το ότι διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους 
αποσκευών στην κατηγορία του. Η χωρητικότητα των 252 λίτρων είναι μεγαλύτερη κατά 
35% από τα αυτοκίνητα της κατηγορίας, και επεκτείνεται στα 1.046 λίτρα με τα πίσω 
καθίσματα αναδιπλωμένα -αλλά και με στάνταρ δυνατότητα επιλογής 60:40- για την 
μεταφορά ογκωδών αντικειμένων.

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα. Ασυνήθιστα σε 
αυτή την κατηγορία είναι τα πίσω κανονικά 
ανοιγόμενα παράθυρα του i10. Επιπλέον από 
τη θέση του οδηγού υπάρχει έλεγχος και για 
τα τέσσερα παράθυρα.

Συνδεσιμότητα USB & AUX. Εύκολη και 
πρακτική συνδεσιμότητα για το iPhone, 
το iPod ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική 
συσκευή σας.

Βάσεις για φιάλες και ποτηροθήκες.
4 φιάλες μπορούν να φιλοξενηθούν στις 
πλευρικές θήκες: 1,0 λίτρου στις μπροστινές 
πόρτες και 0,5 λίτρου στις πίσω πόρτες, ενώ 
υπάρχουν και 2 διαθέσιμες ποτηροθήκες 
στον χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα.

Χειριστήρια στο τιμόνι. Το πολυλειτουργικό 
τιμόνι τριών ακτίνων του i10 διαθέτει 
εργονομικά τοποθετημένα χειριστήρια ώστε 
να ελέγχετε τον ήχο, το τηλέφωνο και τον 
υπολογιστή ταξιδίου, χωρίς να αφήνετε τα 
χέρια σας από το τιμόνι.
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Hyundai SmartSense Σύστημα προειδοποίησης μετωπικής 
σύγκρουσης (FCWS). Η κάμερα πολλαπλών λειτουργιών του 
i10 παρακολουθεί την απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας 
και το προπορευόμενο όχημα. Παρέχει οπτική και ακουστική 
προειδοποίηση εάν ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης. 

Hyundai SmartSense Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης 
από τη λωρίδα (LDWS). Πρώτα με οπτική και στη συνέχεια με 
ηχητική προειδοποίηση το σύστημα αυτό ενημερώνει τον οδηγό 
όταν το όχημα του παρεκκλίνει από την διαγράμμιση της λωρίδας 
κυκλοφορίας χωρίς φλας.

Η πόλη γίνεται ασφαλέστερη.
Κάθε ταξίδι που κάνετε, μικρό ή μεγάλο, γίνεται ασφαλέστερο με τις πρωτοποριακές τεχνολογίες ασφαλείας 
Hyundai SmartSense του νέου i10.

Το εντυπωσιακό σύνολο εξοπλισμού και τεχνολογιών παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας που 
προσφέρει το i10 ήδη στο βασικό του εξοπλισμό, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Τέσσερα δισκόφρενα
- Αμάξωμα με 30% χάλυβα υπερ-υψηλής αντοχής
- 6 αερόσακους και ένδειξη ασφάλισης ζωνών ασφαλείας
- Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESC)
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) με υποβοήθηση πέδησης (BAS)
- Προηγμένο σύστημα διαχείρισης ευστάθειας (VSM) που παρακινεί τον οδηγό στον σωστό χειρισμό 

τιμονιού σε δύσκολους ελιγμούς.
- Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)

Προαιρετικά, μπορείτε να αναβαθμίσετε τις δυνατότητες ασφαλείας του i10 με:
- Hyundai SmartSense Σύστημα προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης (FCWS)
- Hyundai SmartSense Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα (LDWS)
- Hyundai SmartSense Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
- Φώτα έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal) 
- Στατικά φώτα στροφής (SBL)
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Κορυφαία Εγγύηση,
Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Στη Hyundai μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις 
προσδοκίες σας. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν τόσο οι σχεδιαστικές διακρίσεις του νέου 
Hyundai i10, όσο και ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγής.

No. 3 ανάμεσα σε 33 μάρκες αυτοκινήτων, στην ετήσια 
έρευνα Initial Quality Study 2016 (IQS) της έγκυρης JD 
Power.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai
Η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Χαιρόμαστε όμως 
ιδιαίτερα όταν η ποιότητά μας αναγνωρίζεται και κατατάσσεται στις κορυφαίες 
θέσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Νο. 1 ανάμεσα σε 20 μάρκες αυτοκινήτων, από το έγκυρο  
Autobild Quality Report 2016. Το AutoBild Quality Report 
αξιολογεί  σε βάθος στοιχεία ποιότητας και αξιοπιστίας 
από ιδιοκτήτες οχημάτων, απαιτήσεις συντήρησης, 
εγγυήσεις, πληροφορίες ανακλήσεων, καθώς και 
εκτεταμένες δοκιμές αντοχής των αυτοκινήτων.

Κάθε Hyundai συνοδεύεται με την κορυφαία στην αγορά εργοστασιακή εγγύηση  
χωρίς όριο χιλιομέτρων, προσφέροντας:
- 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων
- 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
- 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο
- 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής
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Polar White * (PSW) Star Dust (V3G)Sleek Silver (RYS)

Phantom Black (X5B) Morning Blue * (X3U)Aqua Sparkling (W3U)

Passion Red (X2R)Cashmere Brown (X9N)

Η ελευθερία της επιλογής.
Είμαστε όλοι διαφορετικοί, με διαφορετικές επιθυμίες και προτεραιότητες. Το νέο ι10 διατίθεται σε μία ευρεία παλέτα χρωμάτων, που συνδυάζονται με 
εναλλακτικές εσωτερικές χρωματικές επενδύσεις. Έχουν δημιουργηθεί με απαράμιλλη προσοχή ώστε να έχουν αρμονική και καλαίσθητη συνύπαρξη, σε κάθε 
συνδυασμό. Τελευταία, η προσωπική σας πινελιά από τις επιλογές αξεσουάρ που μπορείτε να επιλέξετε, με τη συμβουλευτική συνδρομή του Επισήμου Εμπόρου 
Hyundai της περιοχής σας.

* Μη μεταλλικά χρώματα.
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Διαθέσιμοι εσωτερικοί χρωματισμοί

Τροχοί

Διαστάσεις

2385 mm
    3665 mm

15
0

0
 m

m

1660 mm

Κάλυμμα τροχών 14”
5 διπλών ακτίνων

Ζάντα αλουμινίου 14”
8 ακτίνων

Ζάντα αλουμινίου 15”
4 διπλών ακτίνων

Black & Red (MRE)
Ειδική παραγγελία

Black & Blue (MBX)
Συνδυάζεται με τα χρώματα 
αμαξώματος W3U και X3U

Black & Beige (YBE)
Συνδυάζεται με τα χρώματα 
αμαξώματος X9N και X5B.

Black & Dark Grey (ΤMΤ)
Συνδυάζεται με τα χρώματα 
αμαξώματος PSW, RYS, V3G και X2R



Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
www.hyundai.gr

 Hyundai Greece

i10 2017-10 FULL

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση και προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις 
στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας 
εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού για τις ευρωπαϊκές 
αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο 
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές 
προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή 
Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν 
αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους 
όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να 
συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.


