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Βραβευμένη σχεδίαση, 
κορυφαία ποιότητα κατασκευής.
Στη Hyundai, μας εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.
Η αφοσίωση στα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, και όχι όπως είναι. Η αναζήτηση απαντήσεων 
πριν ακόμα τεθούν οι ερωτήσεις. Η αδιάκοπη έρευνα για καλύτερες λύσεις που σας βοηθούν να 
απολαμβάνετε τη ζωή. Αυτοί είμαστε.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Ότι το Hyundai που οδηγείτε έχει αναπτυχθεί για να σας εκπλήσσει κάθε 
φορά, χάρη στην κορυφαία ποιότητα που ενσωματώνει. 

Για να φροντίζει εσάς, την οικογένεια και τους επιβάτες σας με τη δύναμη της αγκαλιάς του και για να 
ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον.

Γι’ αυτό, η Hyundai δημιούργησε ένα προϊόν που αντανακλά τον νέο τρόπο σκέψης και σας ανοίγει 
έναν κόσμο με νέες δυνατότητες.
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Εντυπωσιάστε.
Έχοντας σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στην Ευρώπη, είναι λογικό η νέα γενιά i20 να τραβάει τα βλέμματα. Έτσι, η σχεδιαστική φιλοσοφία 
Hyundai ενισχύεται με εμπρόσθιους προβολείς δυναμικού σχήματος και μεγαλύτερων διαστάσεων, καθώς και με ξεκάθαρες, ακριβείς 
καμπύλες. H πραγματικά μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή (η μοναδική στην κατηγορία που είναι και ανοιγόμενη), πλημμυρίζει το εσωτερικό 
του νέου i20 με φως.
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reddot award 2015
winner car design
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Εντυπωσιακό, από κάθε πλευρά. 
Ο δυναμισμός του νέου i20 τονίζεται επιπλέον με το οπτικό εφέ της “αιωρούμενης οροφής”, που δημιουργούν οι σχεδιαστικά αόρατες κολόνες στήριξης της 
οροφής. Η χαρακτηριστική γραμμή κατά μήκος του αυτοκινήτου συναντά τα κομψά, τρισδιάστατης σχεδίασης, πίσω φωτιστικά σώματα ολοκληρώνοντας τη 
συνολική εντύπωση ενός έξοχου, ποιοτικού σχεδιασμού.
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Νιώστε άνετα και χαλαρώστε!
Οι χώροι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει άνετα πέντε ενήλικες, χάρη στον κορυφαίο 
της κατηγορίας της συνολικό χώρο για τα πόδια. Η αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύεται από τις πολλαπλές πρακτικές θήκες, καθώς 
επίσης και από τους κομψούς χρωματικούς συνδυασμούς. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά, χαλαρώστε και απολαύστε τη διαδρομή.
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Εικονιζόμενο εσωτερικό Brilliant Brown
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Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
Γι’ αυτό, το i20 σας είναι πάντα  
σε ετοιμότητα!
Ό,τι και αν περιλαμβάνει η μέρα σας, το νέο i20 προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για να σας 
βοηθήσει να αντεπεξέλθετε. Τα 326lt του χώρου αποσκευών, που μπορούν να φτάσουν τα 1042lt με 
πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, παραπέμπουν σε αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.
Το δάπεδο του χώρου αποσκευών μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω ή κάτω, αν χρειαστεί, ενώ 
υπάρχουν και πολλές χρήσιμες δυνατότητες τοποθέτησης αντικειμένων σε όλη την καμπίνα.

Ποτηροθήκες. Εργονομικά τοποθετημένες ανάμεσα στα εμπρόσθια 
καθίσματα.

Πλήρως αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα. Τα πίσω καθίσματα μπορούν 
να αναδιπλωθούν πλήρως σε αναλογία 60:40, δημιουργώντας έναν 
απολύτως ευέλικτο και μεταβλητό χώρο αποσκευών.

Ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών. Το δάπεδο του χώρου 
αποσκευών μπορεί να τοποθετηθεί σε 2 διαφορετικά ύψη 
δημιουργώντας είτε ένα επίπεδο δάπεδο, με τα καθίσματα πλήρως 
αναδιπλωμένα, είτε χώρο αποσκευών με μεγαλύτερο βάθος, ανάλογα 
με τις προτιμήσεις σας.

Τοποθέτηση μπουκαλιών στις θύρες. Μπουκάλια 1,5lt μπορούν να 
τοποθετηθούν με ασφάλεια στις θήκες των εμπρόσθιων θυρών, ενώ οι 
οπίσθιες θύρες μπορούν να φιλοξενήσουν μπουκάλια 1lt.

Ένας βολικός, επίπεδος χώρος φόρτωσης αποκαλύπτεται όταν 
αναδιπλώνονται τα πίσω καθίσματα και το δάπεδο αποσκευών 
τοποθετείται ψηλά.
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Η τεχνολογία και η ασφάλεια δεν είναι απλώς 
επιλογές. Είναι το πάθος μας.
...και είναι πάθος μας να φέρνουμε ακόμη περισσότερη τεχνολογία και ασφάλεια σε αυτήν την κατηγορία. H δομή του αμαξώματος του νέου i20 αποτελείται 
από 42% χάλυβα υπέρ-υψηλής αντοχής, προσφέροντας ενισχυμένη στρεπτική ακαμψία κατά 81%. Tο νέο i20 προσφέρει τις παρακάτω έξυπνες δυνατότητες: 
εμπρός “φώτα στροφής”, σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. 

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. 
Ανιχνεύει και υποδεικνύει την απώλεια πίεσης σε μεμονωμένα ελαστικά. (Standard στις
εκδόσεις Comfort, Premium, Panorama. Η απεικόνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση)

Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Πρώτα οπτική και έπειτα ηχητική
προειδοποίηση, όταν το όχημα παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς φλας (Standard στις
εκδόσεις Comfort, Premium, Panorama. Η απεικόνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.)

Φώτα ημέρας LED. Φώτα ημέρας LED για ασφαλέστερη οδήγηση, καθώς είσαστε καλύτερα ορατοί από τους 
οδηγούς των άλλων αυτοκινήτων σε όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες. (Standard στην έκδοση Premium)

6 αερόσακοι. Απόλυτη προστασία με 6 αερόσακους: 2 μετωπικούς, 2 πλευρικούς και 2 τύπου κουρτίνας. 
(Standard σε όλες τις εκδόσεις)
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Βγάζοντας τη δύναμη στον δρόμο.
Στο νέο i20, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην απόδοση και την οικονομία των κινητήρων μας. Όλοι τους πληρούν τα πρότυπα Euro 6 και είναι εξελιγμένοι έτσι 
ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

Διατίθεται πληθώρα επιλογών σε:

• Ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες: 1.2lt (75hp και 84hp) και 1.4lt (100hp) κατασκευασμένους εξ  
 ολοκλήρου από αλουμίνιο, με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής και συνεχώς μεταβαλλόμενο  

  χρονισμό βαλβίδων. 
  

• Turbo βενζινοκινητήρες τελευταίας τεχνολογίας 1.0lt με 100hp, καθώς και 1.0lt με 120hp και  
  6-τάχυτο κιβώτιο έρχονται να καλύψουν τους πιο "ανήσυχους" οδηγούς.

• Διατίθενται επίσης Diesel κινητήρες: 1.1lt (75hp) και 1.4lt (90hp). Αυτοί οι κινητήρες χαμηλής  
 κατανάλωσης και υψηλής ροπής συνδυάζονται με 6-τάχυτα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και  
 έχουν πρόγραμμα τακτικής συντήρησης μόλις 2 έτη / 30.000 km, γεγονός που τους καθιστά  

  μοναδικούς στην κατηγορία.

Κιβώτια ταχυτήτων. Το 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 
είναι στάνταρ με όλους τους κινητήρες, εκτός από τους κινητήρες 
1.25lt που διαθέτουν 5-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Για τον 
βενζινοκινητήρα 1.4lt διατίθεται 4-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Κινητήρες Καύσιμο Κιβώτιο
Μέγιστη 

Ιπποδύναμη 
(ps)

Μέγιστη 
Ροπή 

(kgf.m)

Μικτή 
Κατανάλωση 

(lt/100 km) 
από:

Ρύποι
(CO2 g/km)

από:

1.0lt Τurbo Βενζίνη 5 ΜΤ 100 ps 17,5 4,4 102

1.0lt Τurbo Βενζίνη 6 ΜΤ 120 ps 17,5 4,7 110

1.2lt Βενζίνη 5 ΜΤ 75 ps & 84 ps 12,4 4,8 112

1.4lt Βενζίνη Auto 100 ps 13,7 6,2 143

1.1lt Diesel 6 ΜΤ 75 ps 18,3 3,7 97

1.4lt Diesel 6 ΜΤ 90 ps 24,5 3,7 102
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Πρόσβαση σε υψηλά στάνταρ... 
i20 Active
Ο στάνταρ εξοπλισμός παρέχει καθημερινή άνεση με εμπρόσθια ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό 
κλείδωμα, air condition, κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος, ραδιόφωνο με θύρες σύνδεσης USB και 
AUX-IN. Στάνταρ επίσης παρέχονται οι εξοπλισμοί ασφαλείας με 6 αερόσακους, σύστημα υποβοήθησης 
εκκίνησης σε ανηφόρα και το προηγμένο σύστημα VSM (Vehicle Stability Managment) που συνδυαζει 
το ESP με την ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού. 

Η έκδοση Active συνδυάζεται αποκλειστικά με 3 διαφορετικής απόχρωσης εσωτερικά, ανάλογα με το 
εξωτερικό χρώμα αμαξώματος (βλ. σελ. 27).

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. Βελτιστοποιήστε τη θέση 
οδήγησής σας, ρυθμίζοντας το κάθισμα στα μέτρα σας.

Ζάντες 15’’.

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα. Δεν αφήνει το 
αυτοκίνητο να κυλήσει προς τα πίσω κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα. 
(Standard σε όλες τις εκδόσεις)

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας. Λειτουργεί σε αρμονία με 
το σύστημα διεύθυνσης για να διατηρεί τη σταθερότητα και τον έλεγχο 
του οχήματος, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης όπως 
βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι, πάγος κ.ά. (Standard σε όλες τις εκδόσεις)
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i20 Comfort
Η έκδοση Comfort περιλαμβάνει μια σειρά στάνταρ χαρακτηριστικών όπως: χειριστήρια 
ηχοσυστήματος στο τιμόνι, συσκευή αναπαραγωγής CD, Bluetooth με αναγνώριση φωνής, 
δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων. Το μοντέλο Comfort πράγματι δικαιώνει το όνομά του.  
Όμως οι επιλογές σε εξοπλισμό δεν τελειώνουν εδώ. Το ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης 
εκτροπής πορείας, οι εμπρόσθιοι προβολείς ομίχλης και το Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας 
συνδυάζονται για να εξασφαλίζουν μια ασφαλή, ήρεμη και ταυτόχρονα πολύ άνετη οδηγική εμπειρία.

Η έκδοση Comfort συνδυάζεται αποκλειστικά με 3 διαφορετικής απόχρωσης εσωτερικά, ανάλογα με 
το εξωτερικό χρώμα αμαξώματος (βλ. σελ. 27). 

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα. Εμπρόσθια φώτα ομίχλης. O πρόσθετος φωτισμός βελτιώνει την 
ορατότητα σε περίπτωση ομίχλης και έντονης βροχόπτωσης. 

Tιμόνι.Ρύθμιση καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά με δερμάτινη επένδυση και 
χειριστήριο ηχοσυστήματος, hands-free και cruise control. 

Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων.

17



18



i20 Style
Κινηθείτε με στυλ στην καθημερινότητά σας, χάρη στο εσωτερικό με μαύρη επένδυση οροφής,  
Grey Black διάκοσμο και έναν πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει: χειριστήρια ηχοσυστήματος στο 
τιμόνι, Bluetooth με αναγνώριση φωνής, δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων. Την έκδοση Style 
συμπληρώνουν το φως ανάγνωσης χάρτη με θήκη για γυαλιά, καθώς και οι νέας σχεδίασης ζάντες 
αλουμινίου 15” σκούρας απόχρωσης Dark Metal. 

Το εσωτερικό της έκδοσης Style (με κωδικό TRY) με τη μαύρη επένδυση οροφής συνδυάζεται με όλα 
τα εξωτερικά χρώματα (βλ. σελ. 27). 

Mαύρη ταπετσαρία οροφής. Ζάντες αλουμινίου 15’’. Σκούρας απόχρωσης Dark Metal.

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού. Θήκη γυαλιών ηλίου.
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Η φωτογραφία περιλαμβάνει το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης iView 2.0 Android. 
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i20 Premium
Η εκλεπτυσμένη έκδοση Premium με τη μαύρη επένδυση οροφής, τα μαύρα-γκρι σπορ καθίσματα και 
το μαύρο εσωτερικό με γκρι λεπτομέρειες προσφέρει υψηλή ποιότητα και αισθητική.

Περιλαμβάνει μια σειρά στάνταρ χαρακτηριστικών όπως: ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης 
εκτροπής πορείας, εμπρόσθιους προβολείς ομίχλης, φώτα ημέρας LED και στατικά φώτα στροφής, 
ζάντες αλουμινίου 16”, καθώς και εργοστασιακά σκούρα κρύσταλλα (privacy glass).
Τον εξοπλισμό άνεσης συμπληρώνουν το Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας, οι εργοστασιακοί 
αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, ο αισθητήρας βροχής καθώς και ο αισθητήρας για το αυτόματο 
άναμμα των φώτων πορείας.

Το εσωτερικό της έκδοσης Premium συνδυάζεται με όλα τα εξωτερικά χρώματα (βλ. σελ. 27).

Προβολείς υψηλής απόδοσης. Μαζί με φώτα ημέρας LED και στατικά
φώτα γωνιακής κλίσης.

Ζάντες αλουμινίου 16”.

Αισθητήρες παρκαρίσματος. Οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος 
διευκολύνουν το παρκάρισμα σε περιορισμένους χώρους.
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H Hyundai διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή κατάργησης κάποιων χαρακτηριστικών του συστήματος iView. 
Για τα ακριβή χαρακτηριστικά του προαιρετικού συστήματος iView ενημερωθείτε από ένα κατάστημα του δικτύου Hyundai.
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Ανώτερο Επίπεδο 
Συνδεσιμότητας.
To i20 μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με το σύστημα iView 2.0 Android που 
διαθέτει:

• Οθόνη αφής 8’’: Με υψηλή ανάλυση 800 x 480, τεχνολογία anti-glare που δεν 
αντανακλά τον ήλιο και προηγμένους αισθητήρες αφής τεχνολογίας capacitive.

• Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορίας με κάλυψη 170ο.
• Ενσωματωμένο το αξιόπιστο σύστημα πλοήγησης Genius (στα Ελληνικά).
• 3 θύρες USB, 2 θύρες SD.
• Αναπαραγωγή CD/MP3/DVD
• Smartphone Mirroring: σύνδεση με iPhone (AirPlay) ή Android smartphone  

(Miracast) που επιτρέπει τη μεταφορά της οθόνης του smartphone σε αυτή του 
iView.

• Ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi και δυνατότητα σύνδεσης 3G dongle, για πρόσβαση 
στο internet, κατέβασμα, εγκατάσταση και αφαίρεση χιλιάδων εφαρμογών.

• Συμβατότητα με Skype, Gmail, Twitter, Facebook κ.ά.
• Ελληνικό μενού
• 3 Χρόνια Εγγύηση

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο 
Έμπορο Hyundai.
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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.

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

Κορυφαία Εγγύηση,
Βραβευμένη Αξιοπιστία.
Στη Hyundai μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας. 
Η αφοσίωση στα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, και όχι όπως είναι. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν 
και οι πολλαπλές διακρίσεις του Hyundai i20, τόσο οι σχεδιαστικές όσο και η διάκριση “Χρυσό Τιμόνι” 
στην κατηγορία του από το Autobild Γερμανίας.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai

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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Η ελευθερία της επιλογής.
Είμαστε όλοι διαφορετικοί, με διαφορετικές επιθυμίες και προτεραιότητες. Το νέο i20 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. Στο τέλος, βάζετε την προσωπική σας πινελιά από την πληθώρα επιλογών σε αξεσουάρ, με τη συμβουλευτική συνδρομή του Επίσημου 
Εμπόρου Hyundai της περιοχής σας.

Polar White (PSW)* Sleek Silver (RYS) Phantom Black (X5B)

Morning Glory (X3U)*

Cashmere Brown (X9Ν) Red Passion (X2R)

Star Dust (V3G) Aqua Sparkling (W3U)

(*) Απλό χρώμα
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Διαθέσιμοι εσωτερικοί χρωματισμοί.

Active & Comfort
Αποκλειστικοί συνδυασμοί εξωτερικών χρωμάτων με εσωτερικές 
αποχρώσεις

Εσωτερικό Comfort Gray TRY  
(συνδυάζεται μόνο με εξωτερικά: PSW, RYS, X2R)

Εσωτερικό Grayish Blue UGY  
(συνδυάζεται μόνο με εξωτερικά: V3G, W3U, X3U)

Εσωτερικό Brilliant Brown RBW  
(συνδυάζεται μόνο με εξωτερικά: X5B, X9N)

Style
Εσωτερικό TRY για όλα τα εξωτερικά χρώματα

Premium
Εσωτερικό UYT για όλα τα εξωτερικά χρώματα

Ζάντες 15” Ζάντες Αλουμινίου 15” Dark Metal Ζάντες Αλουμινίου 16”
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Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr
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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 Hyun-
dai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους 
και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.


