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Εντυπωσιάστε.
Η ζωή μας είναι οι επιλογές μας.  
Η καλαισθησία, η άνεση και η ποιότητα είναι 
ο πυρήνας όσων προσφέρει το Hyundai i20 
στην καθημερινότητά σας. Και σήμερα, την 
εμπλουτίζει με μία εξαιρετική ικανότητα 
σύνδεσης με πρόσωπα, μέρη, ψυχαγωγία και 
πληροφορίες. Δεν έχετε παρά να απολαύσετε 
την ζωή σας μαζί του.
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Μαγνητίζει το βλέμμα.  
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 στο επίκεντρο.
H δομή του αμαξώματος του νέου i20 αποτελείται από 42% χάλυβα υπέρ-υψηλής αντοχής, προσφέροντας ενισχυμένη στρεπτική ακαμψία κατά 81%.  
Tο νέο i20 προσφέρει μία σειρά από έξυπνες δυνατότητες: σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, σύστημα παρακολούθησης 
πίεσης ελαστικών και έξυπνη συνεργασία υποβοήθησης τιμονιού με ESP (VSM).  

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

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)

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 diesel καθώς και τον 1.0 Turbo 120ps. 
Για τον βενζινοκινητήρα 1.4lt διατίθεται 4-τάχυτο γνήσιο 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 (βλέπε σελίδα 10). 

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

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

Ζάντες 15’’.

13



14



i20 Connect
Πάντα συνδεδεμένοι. 
Παραμείνετε πάντα συνδεμένοι και ενημερωμένοι με την έκδοση i20 Connect. Στον βασικό της 
εξοπλισμό, τo προηγμένο σύστημα πλοήγησης και πολυμέσων iView 2.0 Android σας συνδέει με 
αγαπημένα πρόσωπα, μέρη, εικόνες, ήχους αλλά και τις πληροφορίες που έχετε ανάγκη στην 
καθημερινή σας οδήγηση. Η προηγμένη οθόνη αφής 8’’ υψηλής ανάλυσης με ελληνικό μενού 
προβάλλει μία εντυπωσιακή θεματολογία, από:

- Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορίας 170̊ , που επιτρέπει ασφαλείς όπισθεν ελιγμούς.
- Λεπτομερείς ελληνικούς χάρτες και πλήρη χρήση ελληνικής γλώσσας με το δημοφιλές σύστημα πλοήγησης Ginius.
- Σύνδεση Bluetooth
- Έξυπνη σύνδεση (Smartphone Mirroring) με κινητές συσκευές iPhone (Aiplay) ή Android smartphone (Miracast) 
για τηλέφωνα, επαφές, μουσική και πολλές άλλες εφαρμογές!

- DVD/CD/mp3 player, αλλά και θύρες USB και SD 
- Σύνδεση ενσωματωμένης μονάδας Wi-Fi για δυνατότητα πρόσβασης στο internet, με συμβατότητα σε 
δημοφιλείς εφαρμογές όπως Gmail, Twitter, Facebook κλπ.
Την έκδοση Connect συμπληρώνουν οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με 
ενσωματωμένο φλας, το φως ανάγνωσης χάρτη με θήκη για γυαλιά και τα χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι.

Τηλεχειρισμός κλειδώματος και ξεκλειδώματος. 
Μπορείτε να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε τις 
θύρες και τον χώρο αποσκευών  
με τα κουμπιά του κλειδιού.

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας.

Δυνατότητα WiFi σύνδεσης με Skype/Gmail/
Twitter/Facebook.
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i20 Exclusive
Ποιότητα και άνεση.
Οι καλαίσθητες ζάντες αλουμινίου Busan 16’’ χαρακτηρίζουν την εμφάνιση του Hyundai i20 Exclusive, 
ενώ οι προβολείς ομίχλης και οι υαλοκαθαριστήρες τύπου AERO φροντίζουν για την καλύτερη 
ορατότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στο εσωτερικό, η δερμάτινη επένδυση τιμονιού και 
επιλογέα ταχυτήτων, τα πίσω ηλεκτρικά παράθυρα και ο ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) 
συμπληρώνουν τον εξοπλισμό άνεσης. Ο μεγάλος χώρος αποσκευών εμπλουτίζεται με δίχτυ 
πρόσδεσης στα εργονομικά άγκιστρα, καθώς και με διπλό πάτο, ο οποίος επιτρέπει όχι μόνο την 
ασφαλή αποθήκευση μικροτέρων αντικειμένων, αλλά και την εργονομική υποδαπέδια αποθήκευση 
του καλύμματος χώρου αποσκευών όταν μεταφέρετε ογκωδέστερα αντικείμενα.
 
Πρόσθετες τεχνολογίες Hyundai SmartSense™ ενισχύουν την ασφάλειά σας με το Σύστημα 
Προειδοποίησης Εκτροπής Πορείας (LDW), το οποίο αναγνωρίζει τις λωρίδες στο δρόμο και ανιχνεύει 
εάν ο τροχός πλησιάσει το εσωτερικό της γραμμής λωρίδας χωρίς να έχει ανάψει σχετικό φλας – 
οπότε και ειδοποιεί με οπτικό και ηχητικό σήμα τον οδηγό, καθώς επίκειται πιθανή ακούσια αλλαγή 
λωρίδας. Παράλληλα ο Περιοριστής Ταχύτητας (Speed Limiter) σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε 
εκ των προτέρων το ανώτατο όριο ταχύτητας ώστε να κινηθείτε με ασφάλεια σε μεγάλα ταξίδια.

Hyundai SmartSense™ (LDW).

16’’ ζάντες αλουμινίου Busan.Προβολείς ομίχλης.
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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.

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

Ζάντες 15” Ζάντες Αλουμινίου 16”

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

Εσωτερικό Brilliant Brown RBW  
(συνδυάζεται μόνο με εξωτερικά: X5B, X9N)
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Εξοπλισμός
ACTIVE CONNECT EXCLUSIVE

Ασφάλεια
ESP & ABS ● ● ●
Hyundai SmartSense™ Έξυπνη συνεργασία υποβοήθησης τιμονιού με ESP (VSM) ● ● ●
Αερόσακος οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας ● ● ●
Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης σε ανηφόρα ● ● ●
Αισθητήρας προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών ● ● ●
Hyundai SmartSense™ Ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης εκτροπής πορείας (LDW) - - ●
Hyundai SmartSense™ Περιοριστής ταχύτητας (Speed Limiter) - - ●
Άνεση
Aircondition με ψυχόμενο ντουλαπάκι ● ● ●
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός ● ● ●
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω - - ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες με φλας - ● ●
Κεντρικό κλείδωμα (χωρίς τηλεχειρισμό) ● - -
Κεντρικό κλείδωμα (με τηλεχειρισμό) & συναγερμό παραβίασης ○ ● ●
Συναγερμός και αναδιπλούμενο κλειδί - ● ●
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας ● ● ●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού & επιλογέα ταχυτήτων - - ●
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά - ● ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ● ● ●
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60:40 με 3 ζώνες επιβατών ● ● ●
Εσωτερικός φωτισμός ανάγνωσης χαρτών με θήκη γυαλιών - ● ●
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) - - ●
Luggage box, δίχτυ χώρου αποσκευών, ηχομόνωση χώρου κινητήρα - - ●
Ορατότητα
Προβολείς ομίχλης εμπρός - - ●
Εμπρός υαλοκαθαριστήρας τύπου AERO - - ●
Φώτα ημέρας ● ● ●
Ρεοστάτης φώτων - - ●
Κάμερα οπισθοπορίας (έγχρωμη προβολή σε οθόνη αφής 8'' iVIEW 2.0) - ● ●
Εξωτερική εμφάνιση
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ● ● ●
Πρόσθια γρίλια με κυψελωτό μοτίβο ● ● (εκτός 1.0 Turbo) ● (εκτός 1.0 Turbo)
Πρόσθια γρίλια με οριζόντιες παράλληλες γραμμώσεις - ● (1.0 Turbo) ● (1.0 Turbo)
Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - ● ●
Ηχοσύστημα & Συνδεσιμότητα
Radio-Mp3-USB & 2 ηχεία ● - -
DVD / CD / MP3 player & 2 ηχεία - ● -
DVD / CD / MP3 player & 4 ηχεία (2 χαμηλών/μεσαίων συχν. + 2 twitters) - - ●
Χειριστήρια ηχοσυστήματος, τηλεφώνου και πολυμέσων στο τιμόνι - ● ●
Bluetooth με audio streaming - ● ●
Σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης iVIEW 2.0 (ελληνικό μενού, λειτουργικό Android, 3 έτη εγγύησης) - ● ●
Οθόνη αφής 8" υψηλής ανάλυσης και υψηλής τεχνολογίας αφής (capacitive) - ● ●
Σύστημα πλοήγησης GPS (Ginius) με χάρτη Ελλάδος στο σκληρό δίσκο, χάρτης και φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά, δωρεάν 3ετής αναβάθμιση - ● ●
Συνδεσιμότητα Mirror Link με Android smartphones (AirPlay) & με iPhones (Miracast) - ● ●
Πλήρης πρόσβαση στο Internet (WiFi σύνδεση με τρίτες συσκευές hotspot) και συμβατότητα με Skype, Gmail, Twitter, Facebook κ.ά. - ● ●
Θύρες USB (3), θύρες SD (2) - ● ●
Τροχοί
15" Ζάντες με ελαστικά 185/65 R15 ● ● -
16" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 195/55 R16 Ασημί - - ●
Εφεδρικός τροχός προσωρινός ● ● (1.4 Auto) -
Κιτ επισκευής - ● (εκτός 1.4 Auto) ●

 ● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός,  - Δεν διατίθεται20
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2570 mm
4035 mm 1734 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
1.2 75HP 1.2 84HP 1.4 100HP 1.0 Turbo 100 hp 1.0 Turbo 120 hp 1.1 75HP  1.4 90HP

Κινητήρες

Καύσιμο Αμόλυβδη Αμόλυβδη Αμόλυβδη Αμόλυβδη Αμόλυβδη Diesel Diesel

Κυβισμός (κ. εκ.) 1.248 1.248 1.368 998 998 1.120 κ.εκ. 1.396

Μετάδοση 5-ΜΤ 5-ΜΤ 4-Auto 5-ΜΤ 6-ΜΤ 6-MT 6-MT

Ισχύς σε ίππους (hp/rpm) 75hp / 5.500  84hp / 6.000 100hp / 6.000 100hp / 4.500 120hp / 6.000 75hp / 4.000 90hp / 4.000

Μεγ. Ροπή (kgf.m/rpm) 12,4 / 4.000 12,4 / 4.000 13,7 / 3.500 17,5 / 1500-4000 17,5 / 1500-4000 18,3 / 1.750-2.500 24,5 / 1.500-2.500

Διάμετρος x Διαδρομή 71,0 X 78,8  71,0 X 78,8  72,0 X 84,0 71,0 X 84,0 71,0 X 84,0 75 X 79 75 X 84,5

Σχέση συμπίεσης 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 16.0 16.0

Εκκεντροφόροι DOHC 16V DOHC 16V DOHC 16V DOHC 12V DOHC 12V DOHC 12V DOHC 16V

Μετάδοση χρονισμού Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα Καδένα

Ανάρτηση - Πέδηση

Εμπρός ανάρτηση Υποπλαίσιο με γόνατα McPherson

Πίσω ανάρτηση Ημιάκαμπτος άξονας με ενσωματωμένη ράβδο στρέψης (αντιστρεπτική)

Εμπρός σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι

Πίσω σύστημα πέδησης  Ταμπούρα Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι Δίσκοι

Βάρος - Χωρητικότητες

Βάρος (kg) 1.040 1.060 1.079 1.065 1.070 1.143 1.165

Χώρος αποσκευών (lt)  326 (με κιτ επισκευής), 301 (με εφεδρικό τροχό)

Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 50

Σύστημα διεύθυνσης

Στροφές τιμονιού 2,7

Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) 5,1

Επιδόσεις

Μεγ. Ταχύτητα (km/h) 160 170 170 188 190 159 175

0-100 km/h (sec) 13,6 13,1 13,2 10,8 10,2 16,0 12,1

80-120 km/h (sec)  23,2 23,2 10,7 15,4 11,9 17,0 12,2

Κατανάλωση (lt/100 km)

Eντός πόλης (Τροχοί 15” / 16” ) 6,0 / 6,6 6,0 / 6,6 8,2 / 8,5 5,6 / 5,8 6,1 / 6,3 4,4 / 4,9 4,7 / 4,9

Eκτός πόλης (Τροχοί 15” / 16” ) 4,1 / 4,2 4,1 / 4,2 4,8 /5,1 3,7 / 3,9 3,9 / 4,2 3,3 / 3,4 3,4 / 3,5

Μικτή (Τροχοί 15” / 16” ) 4,8 / 5,1 4,8 / 5,1 6,2 / 6,4 4,4 / 4,6 4,7 / 5,0 3,7 / 4,0 3,9 / 4,1

Εκπομπές CO2 (g/km) (Τροχοί 15” / 16” ) 112 / 119 112 / 119 143 / 148 102 / 107 110 / 115 97 / 103 102 / 106
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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. 2 ανάμεσα σε 24 μάρκες αυτοκινήτων, στην ετήσια έρευνα Initial 
Quality Study 2017 (IQS) της έγκυρης JD Power Γερμανίας.

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 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.


